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  มหาวิทยาลยัรามค�าแหง จดัพิธบีวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสกัการะองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสการสถาปนามหาวทิยาลยัครบรอบ 
48 ปี พร้อมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและเผยแพร่เกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมย�้า
รามค�าแหงยังคงเป็นเสาหลักทางการศึกษา ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  นายชีพ จุลมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 
ในโอกาสครบรอบ 48 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช                     
                                                                                                                                                                  (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.บวงสรวงพ่อขนุฯ ในโอกาส 
            “48ปี รามค�าแหง”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดมีหาวิทยาลยั
รามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา ร่วมโครงการวันครบรอบสถาปนาคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
โดยมพีธีิบวงสรวงและสกัการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และมพีธีิเปิดคลนิกิ
ทศันมาตรศาสตร์ เพือ่บรกิารตรวจสขุภาพสายตาให้แก่บคุลากร นักศกึษา และ
ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 
อาคารสุโขทัย ชั้น 1
 โอกาสนี้ อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
กล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลยัรามค�าแหง จดัตัง้คณะทัศนมาตรศาสตร์ตัง้แต่ปี 
2556 โดยมคีลนิิกทศันมาตรศาสตร์เป็นหนึง่ในโครงสร้างของคณะ ทีม่ภีารกจิ
ส�าคญัของการเรยีนการสอนโดยเป็นสถานทีส่�าหรบัฝึกปฏบิตังิาน และส่งเสริม
ทักษะที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานด้านทัศนมาตรศาสตร์ระดับสากล                                                                              
                                                                    (อ่านต่อหน้า 11)

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
เปิดคลินิ กสายตา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
รามค�าแหง เป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 48 ปี                    (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. มอบรางวัล
ศษิย์เก่าดเีด่นในโอกาส 
“48 ปี รามค�าแหง”

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ขอแจ้งให้
นกัศกึษาทีม่หีน่วยกิตสะสมตัง้แต่ 75 หน่วยกติขึน้ไป และมคีวามประสงค์จะเพิม่
ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ โดยการอาชีพแบบไม่มหีน่วยกติ กบัองค์กรผูใ้ช้บณัฑติ
ทัง้ภาครฐัและเอกชน ประจ�าปีการศกึษา 2562 สามารถสอบถามรายละเอยีด
ได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 
โทร.02-310-8503 หรือ www.ram3000.ru.ac.th

ม.ร. เปิดฝึกอาชีพแบบไม่มีหน่วยกิต

http://www.ram3000.ru.ac.th
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ม.ร.บวงสรวงพ่อขนุฯ                              (ต่อจากหน้า 1)
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้ก�าลังใจแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จ
ในวิชาชีพและใช้ความรู้ความสามารถในการรับใช้สังคมในวิชาชีพต่างๆ 
จ�านวน 7 ราย ได้แก่ 

ม.ร. มอบรางวัลศษิย์เก่าดเีด่นฯ        (ต่อจากหน้า 1)

โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
รามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก 
  การจัดงาน “48 ปีรามค�าแหง” เพือ่ร�าลกึถงึการก่อตัง้มหาวิทยาลยั
และแสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้าที่มีมาเป็นล�าดับ รวมทั้งแสดงถึงพลัง
ความสามัคคีของชาวรามค�าแหงทั้งมวล โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
พธิทีางศาสนา (ศาสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาอสิลาม) เพือ่ความ
เป็นศิริมงคล พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงาน
มหาวทิยาลยั และพธิมีอบราวลัศษิย์เก่าดีเด่น รวมทัง้มกีารแสดงถวายสกัการะ
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม) และการ
บรรเลงดนตรีไทยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) 
  

 

 
 ภายหลังจากพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพิธีมอบรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเครื่องราช-
อิสริยาภรณ์และผู้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ว่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 7 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นในวันนี้ และขอบคุณที่ได้ออกไปท�างานรับใช้บ้านเมือง 
ท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณ ชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยเสมอมา
  “48 ปีทีผ่่านมา มหาวิทยาลัยได้สร้างรากฐานทีเ่ข้มแขง็จนเป็นเสาหลกั
ทางการศึกษาของประเทศชาติบ้านเมือง ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย
ที่ช่วยกันด�างไว้ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้เป็นตลาดวิชาที่สร้างโอกาส
ทางการศกึษาให้กบัลกูหลานของบ้านเมอืงทกุเพศ ทกุวยั ทกุฐานะ และทัว่
ทกุภูมิภาคของประเทศ ตลอด 48 ปีทีผ่านมาบคุลากรถอืเป็นฟันเฟืองส�าคญั
ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยกันท�าให้ประเทศชาติเดินหน้าทางด้านการศึกษา  
ช่วยกันผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีชีวิตใหม่ที่เจริญก้าวหน้า มั่นคง
ในอาชีพการงาน  และออกไปท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป” 

นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน ์
รองประธานศาลฎีกา 

(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์) 

นายสาวิตร บุญประสิทธิ ์
รองอัยการสูงสุด 

(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร 
รองอัยการสูงสุด 

(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

นายรุจ เขือ่นสุวรรณ
รองอัยการสูงสุด

(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

พลตำารวจตรีนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี 
อดีตผู้บังคับการต�ารวจภูธร 

จังหวัดราชบุรี 
นายกสมาคมนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
(ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

ดร.วิชาญ   อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง

(ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บญุสวยขวญั 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พรรคพลังประชารัฐ
(ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
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  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา 
ร่วมกบัจังหวดัพงังา จดักจิกรรมวิง่เพือ่สขุภาพ “RAM PHANG-NGA RUN 2019”
ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีโดยม ีนายจำาเรญิ ทพิญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวดัพังงา 
และอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ร่วมเปิดงาน และมี
ส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษา ศษิย์เก่า และประชาชน ร่วมงานกว่า 2,000 คน 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดพังงา
 ส�าหรบักจิกรรมเริม่ตัง้แต่เวลา 05.00 น. โดยนกัวิง่เริม่ออกตวัจากจดุปล่อย 
ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดพังงา ถนนเลียบชายหาดทะเลท้ายเหมือง มุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติ
เขาล�าปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา บรรยากาศยามรุ่งอรุณท่ามกลางธรรมชาติ
ริมชายทะเลท้ายเหมืองซ่ึงเป็นชายหาด 1 ใน 2 แห่งที่มีความสวยงามมากที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยความสดใส ร่าเริง รอยยิ้มท่ีแจ่มใสสดชื่น 
ซึง่แสดงให้เหน็ถงึสขุภาพดแีละมคีวามสขุของนกัว่ิงทีม่าร่วมวิง่ในครัง้นี ้มหีลากหลาย
อายุ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และมาวิ่งกันเป็นครอบครัว
 โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย ์คณบดีคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า 
กจิกรรมวิง่การกุศล 48 ปี รามค�าแหง “RAM  Phang-Nga  RUN” ชงิถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เกดิขึน้จากความตัง้ใจของศษิย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีต้่องการ
ให้มกีจิกรรมเพือ่เป็นแหล่งรวมพล รวมใจ ชาวรามค�าแหง  เพือ่เฉลมิฉลองวนัสถาปนา
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 48 ปี และจดัหาทนุสมทบการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
เต่าท้ายเหมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดพังงา รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ และน�ารายได้ส่วนหนึ่ง
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 การจัดงานวิง่ในคร้ังนี ้มผีูเ้ข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด 2,000 คน แบ่งออกเป็น
ประเภทการแข่งขันท้ังหมด 3 ระยะ คือ 1) Walk and Run เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  
3 กโิลเมตร (ไม่มกีารแข่งขนั) 2) Fun Run  6  กโิลเมตร และ3) Mini – marathon  
13 กิโลเมตร
 “ขอขอบคณุหน่วยงานท้ังในภาครฐัและภาคเอกชนทีม่ส่ีวนร่วมจดักจิกรรม
ครัง้นี ้ได้แก่ ส�านกังานจงัหวัดพงังา องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพงังา ทีว่่าการอ�าเภอ
ทกุอ�าเภอในจังหวดัพังงา วทิยาลยัการอาชพีท้ายเหมอืง อทุยานแห่งชาตเิขาล�าปี-
หาดท้ายเหมอืง องค์การบรหิารส่วนต�าบลท้ายเหมอืง ศนูย์วจิยัและพฒันาประมง
ชายฝั่งพังงา และสาธารณสุขจังหวัดพังงา รวมถึงกู้ภัยกู้ชีพ และสถานีต�ารวจภูธร
ท้ายเหมือง หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ในกิจกรรมต่อๆไป”  
  ด้าน นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู ้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่า 
การพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพสูง เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาบ้านเมือง 
ให้เจรญิก้าวหน้าไปอย่างมัน่คง ท่ามกลางวกิฤตการณ์ต่างๆ รอบด้านนัน้  จ�าเป็นต้อง
ระดมความร่วมมือจากทกุภาคส่วนและใช้แนวทางทีห่ลากหลาย ครอบคลมุทกุมติิ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมี

จิตวญิญาณทีดี่งาม สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมีความสขุ สงบร่มเยน็ และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สังคมให้พัฒนา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยของคนในท้องถิ่น นอกจาก
จะจัดการศึกษาให้ความรู้ในด้านวิชาการแก่ประชาชนแล้ว  จ�าเป็นต้องพัฒนา
ประชาชนให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้านด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังให้
ประชาชนรักการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ มีน�้าใจเป็นนักกีฬาด้วย
  “การแข่งขนัจะประสบความส�าเรจ็ เป็นทีป่ระทบัใจของผูร่้วมแข่งขนัและ
ผูช้มได้นัน้ ทกุฝ่ายจะต้องท�าหน้าท่ีอย่างตัง้ใจและได้มาตรฐานทางด้านการแข่งขนั 
นักกีฬาจะต้องแข่งขันด้วยสปิริตของนักกีฬา แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
ภายใต้กฎกติกาและความมีน�้าใจ  เจ้าหน้าท่ี กรรมการก็ท�าหน้าที่อย่างสุจริต 
ยุติธรรมและได้มาตรฐาน ผู้ชมผู้เชียร์ก็ท�าหน้าท่ีของตนอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้าง
ความสมคัรสมาน สามคัคเีป็นทีต่ัง้ และขอแสดงความชืน่ชม ยินด ีกับมหาวทิยาลยั
รามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา  หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีส่วนการจัดการแข่งขันได้อย่างงดงามและยิ่งใหญ่ในวันนี้”  
  ส�าหรบัการแข่งขันรุน่ Mini – marathon 13 กโิลเมตร ชงิถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ผลปรากฏว่านักวิ่งชาย ได้แก่ นายอนุวัฒน์ บุญมาก และนักวิ่งหญิง ได้แก่ 
นางสาวปิยนุช โปร่งพันธ์ ได้รับถ้วยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 หลังจากน้ี นายจำาเริญ ทพิญพงศ์ธาดา ผูว่้าราชการจงัหวดัพงังา พร้อมด้วย 
อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน คณะผู ้บริหาร และ
หวัหน้าส่วนราชการ รวมท้ัง นายอนวุฒัน์ บญุมาก และ นางสาวปิยนชุ โปร่งพนัธ์ 
เข ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล และน�าเงินรายได้ส ่วนหนึ่งทูลเกล้าถวาย
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ต่อไป

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

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ



ข่าวรามคำาแหง วันที ่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒๔

          อาจารย์ ดร.วสันต์ เพิงสูงเนิน
            อาจารย ์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา    
                                            คณะวทิยาศาสตร์ นกัวจิยัผูค้้นพบไลเคน
             ชนดิใหม่ เปิดเผยว่าการวจัิยของหน่วยวจัิย
                                                ไลเคน มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มุง่ส�ารวจ
             พืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบสาขาวทิยบริการ-  
           เฉลมิพระเกยีรต ิมหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
ส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศ ปีละ 1 สาขาฯ โดยพบว่าไลเคนมกัจะเกาะอาศยัอยูบ่นหิน 
ดิน และต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ กระทัง่พบไลเคนชนดิใหม่ในสกลุฟลิคติส ทีต้่นสองสลึง
ในป่าเต็งรัง จังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อปี 2559”
 “หลังเก็บตัวอย่างภาคสนามของไลเคนสกุลฟลิคติสชนิดใหม่ที่เพิ่ง
ค้นพบนี้แล้ว ทีมนักวิจัยหน่วยวิจัยไลเคนได้น�ามาศึกษาต่อที่ห้องปฏิบัติการโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจากลักษณะภายนอกก่อน จากน้ันศึกษาโครงสร้างภายใน
เพือ่ดโูครงสร้างทีล่ะเอยีดมากขึน้ ทีจ่ะสามารถบ่งบอกความเหมอืนหรอืความแตกต่าง
จากชนดิอ่ืน เมือ่ศกึษาโครงสร้างโดยละเอียดแล้วกเ็ริม่ทดสอบโดยใช้สารเคม ีแล้วน�า
ข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับไลเคนชนิดอื่นในสกุลฟลิคติสที่มีรายงานทั่วโลก 
โดยได้รบัการยนืยนัจาก Dr.Thorsten Lumbsch ผู้เชีย่วชาญในการศกึษาไลเคน
กลุม่สกลุฟลคิตสิว่าเป็นชนดิใหม่ และได้ขอพระราชทานชือ่ภาษาไทยของไลเคนว่า 
‘ฟลิคติส สิรินธรเน’ และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ‘Phlyctis sirindhorniae Poengs., 
Vongshew. & Lumbsch’”
 ส�าหรบัไลเคนฟลิคติส สรินิธรเน เป็นไลเคนขนาดเล็ก เส้นผ่านศนูย์กลางเพียง 
3-5 เซนติเมตร แทลลัสสีขาวอมเทา เจริญติดแน่นกับเปลือกไม้ สร้างโครงสร้าง
สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศรปูร่างคล้ายจาน ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.4-0.8 มลิลเิมตร 
ปกคลุมด้วยฝุ่นผงสีขาว ภายในบรรจุสปอร์ลักษณะคล้ายฝักข้าวโพดจ�านวนมาก 
รูปร่างโค้ง ปลายมน-แหลม ขนาด 35–60 × 14–18 ไมโครเมตร และสร้างกรด
นอร์สติคติคสะสมในแทลลัส
 นอกจากนี ้ไลเคนสกลุฟลคิตสิ (Phlyctis) เป็นสกลุหายาก มเีพียง 25 ชนดิ
ทั่วโลก พบในประเทศไทยเพียง 4 ชนิด และมีเพียงฟลิคติส สิรินธรเนเท่านั้นที่
เก็บตัวอย่างไว้ที่ประเทศไทย 
 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก แสงวิเชียร 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
ประธานคณะท�างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
กล่าวว่าหน่วยวจัิยไลเคน มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตัง้แต่ปี 2554 – ปัจจบุนัโดยท�าการศกึษาค้นคว้าไลเคนในประเทศไทยอย่างครบถ้วน
ตัง้แต่การจ�าแนกชนดิของไลเคน ศกึษาระบบนเิวศ การอาศยัและการเจรญิเตบิโต 
และมีพิพิธภัณฑ์เก็บตัวอย่างไลเคนไว้เกือบแสนตัวอย่าง เพื่อเป็นฐานทรัพยากร
ชวีภาพของประเทศ และพบชนิดของไลเคนในประเทศจ�านวนมาก แสดงให้เหน็ว่า
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความอุดมสมบูรณ์มาก
 “ตั้งแต่ทีมนักวิจัยเริ่มศึกษาไลเคนในประเทศไทย ค้นพบไลเคนชนิดใหม่
ของโลกจ�านวนมากกว่า 50 ชนดิ หลงัจากพบไลเคนฟลคิตสิ สิรินธรเน และท�าการ
ศึกษาจนได้รับการยืนยันว่าเป็นไลเคนชนิดใหม่ของโลก ทีมนักวิจัยรู้สึกดีใจและ

ภาคภูมิใจมาก เพื่อเป ็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีไ่ด้ทรงสานต่องานอนรุกัษ์
พนัธกุรรมพชืจากในหลวงรชักาลท่ี 9 จึงขอพระราชทานช่ือสามัญ และช่ือวทิยาศาสตร์
ให้แก่ไลเคนชนิดใหม่นี้”
        อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์  
             อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ� า ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า 
        คณะวิทยาศาสตร์ เลขานุการคณะท�างาน
        โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจาก
        พระราชด�าริฯ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
        กล่าวว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
        อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพ-
         รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) 
มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ในประเทศไทย ในพื้นที่ที่ยังไม่มี
ผู ้ รับผิดชอบดูแล เช่น ป่าชุมชน ป่าที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ท�ากิน เป็นต้น 
เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรต่างๆ  ภายในประเทศของเรา 
 “ประเทศไทยต้ังอยูบ่นภมูภิาคเขตร้อน มสีิง่มชีวีติเจรญิเตบิโตจ�านวนมาก 
โดยไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตช้า และเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสดงถึงความอัศจรรย์
ของธรรมชาติ เพราะไลเคนเกิดจากรา และสาหร่าย สิ่งมีชีวิตสองชนิดที่มีรูปแบบ
การด�ารงชีวิตไม่เหมือนกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันและแบ่งปันกันได้อย่างสมดุล 
โดยราท�าหน้าที่เป็นโครงสร้างหรือบ้านพัก ส่วนสาหร่ายท�าหน้าที่สังเคราะห์แสง 
สร้างอาหารให้กับรา และเม่ือสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดมาอยู่ร่วมกัน สารเคมีท่ีพบใน
ไลเคนก็มีความแตกต่างจากต้นแบบคือราและสาหร่าย ซึ่งหน่วยวิจัยไลเคนก�าลัง
ศึกษาเพื่อน�ามาพัฒนาเป็นยารักษาโรค และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในอนาคต”
 นอกเหนือจากการศึกษาค้นคว้าแล้ว หน่วยวิจัยไลเคนได้จัดอบรมให้กับ
นกัเรยีนท่ีสาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัต่างๆ ทกุปี เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้ศกึษาไปบริการ
วิชาการสู่สังคม ให้เยาวชนรู้จักไลเคนในบ้านเรา และปลูกฝังความเข้าใจเก่ียวกับ
ไลเคน เพือ่ร่วมกนัอนรุกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาตทิีม่ค่ีาของประเทศ ให้เดก็ได้เข้าใจ
      และรักสภาพแวดล้อมของประเทศ เม่ือเราดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติจะสร้าง    
        ผลดีให้กับเราคืนกลับมา
  “การค้นพบไลเคนชนิดใหม่ในประเทศไทยบ่งบอกว่าเรามีความ
         หลากหลายทางชนดิสงู ซึง่บ้านเราเป็นแหล่งทีค้่นพบไลเคนชนดิใหม่เยอะมาก 
         โดยพบไลเคนท้ังหมดมากกว่า 1,300 ชนิด และพบว่าเป็นไลเคนชนิดใหม่           
     มากกว่า 100 ชนดิ นอกจากนีก้ารค้นพบจ�านวนไลเคนในพืน้ทีต่่างๆ จะช่วยวดั
ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรของประเทศ เพราะจะสามารถพบไลเคนได้มากขึ้น
ต่อเมือ่ทรัพยากรมคีวามสมบรูณ์ หากทรพัยากรธรรมชาตถิกูท�าลาย ไลเคนจะค่อยๆ 
หายไป บางชนิดถึงข้ันสูญพันธุ์ เพราะการเจริญเติบโตมีความเฉพาะเจาะจงกับ
พื้นที่นั้นๆ เช่นต้นไม้ เป็นต้น 
 ดีใจที่ค้นพบไลเคนชนิดใหม่ของโลกและได้ตั้งชื่อตามสมเด็จพระกนิษฐา-
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรามีความต้ังใจ
อย่างแน่วแน่ในการที่จะตั้งชื่อไลเคนชนิดใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน 
ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และทีมงานหน่วยวิจัยไลเคน
ที่จะมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าไลเคนภายในประเทศต่อไป”

หน่วยวิจัยไลเคน ม.ร. พบไลเคนชนิดใหม่ของโลก
รับพระราชทานชื่อ 

“ฟลิคติส สิรินธรเน”
 หน่วยวจิยัไลเคน มหาวทิยาลัยรามคำาแหง ค้นพบไลเคนสปีชส์ีใหม่ของโลก 
ในป่าเตง็รงั จงัหวดัหนองบวัลำาภ ูรบัพระราชทานชือ่ภาษาไทย “ฟลคิตสิ สิรนิธรเน” 
เพือ่เทดิพระเกียรตสิมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี



ตอน กล้วยผีดิบ (2)

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคมคณะเศรษฐศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า
รางวัลชนะเลิศ การน�าเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ 
เร่ือง “เครื่องลดกลิ่นในท่อล�าเลียงของระบบ
การคั่วเมล็ดกาแฟ โดยการประยุกต์ใช้สนาม
ไฟฟ้า” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชมงคลสรุนิทร์ ครัง้ที ่10 “วจิยัและนวตักรรม 
น�าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีผลงานวิจัย
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 
300 ผลงานร่วมประกวด เมื่อวันที่ 19 - 20 
กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 รศ.ศศิโีรตม์ กล่าวว่างานวจิยั “เครือ่งลด
กลิน่ในท่อล�าเลียงของระบบการคัว่เมลด็กาแฟฯ” 
       ต่อยอดแนวคิดจาก
       ผลงานเคร่ืองก�าจัด
       กลิน่เหมน็ด้วยสนาม
       ไฟฟ้าโคโรนา ทีไ่ด้รบั
       รางวลัชนะเลศิจากงาน
       วนันกัประดษิฐ์ ประจ�า
       ปี 2562 เนื่องจาก
       เจ ้าของโรงงานคั่ว
       เมล็ดกาแฟก�าลั ง
ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นในท่อล�าเลียงระบบค่ัว
กาแฟ จงึพดูคยุกนัถงึปัญหาและออกแบบผลงาน
วิจัยชิ้นนี้โดยน�าคุณสมบัติเด่นของสนามไฟฟ้า
เข้มข้นมาใช้ในการผลติโอโซน เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์
และแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากสารเคมี 
การเผาไหม้ และสภาพอากาศร้อนของท่อล�าเลยีง
เมล็ดกาแฟสู่กระบวนการคั่วบด 
 “กล่ินที่เกิดจากสารเคมีจะกลายเป็น
มลภาวะทางอากาศต่อคนในโรงงานและแหล่ง
ชุมชน หากสูดดมเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง 
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เครื่องลดกลิ่น
ในท่อล�าเลียงของระบบการค่ัวเมล็ดกาแฟฯนี้
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 
เพือ่ช่วยลดมลภาวะทางกลิน่ ลดความเสีย่งและ
ส่งผลดีต่อระบบทางเดินหายใจของคนงานใน
โรงงาน และคนในชุมชน เพราะโอโซนที่ผลิต
ได้จากสนามไฟฟ้าในความเข้มข้นท่ีเหมาะสม
ช่วยให้อากาศสดชื่นบริสุทธิ์ ส่งผลดีต่อระบบ

นิเวศด้วย อีกทั้งอุปกรณ์ของงานวิจัยชิ้นนี้
สามารถถอดล้างและน�ากลับมาใช ้ใหม ่ได ้ 
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
 ในอนาคตจะผลกัดนัผลงานเครือ่งลดกลิน่ฯ 
เข้าสู่กระบวนการขอขึน้ทะเบียนสิง่ประดษิฐ์ไทย 
จดสิทธิบัตร และส่งผลงานเข้าประกวดในระดับ
นานาชาติต่อไป และจะน�าประสบการณ์จาก
การต่อยอดพฒันาผลงานชิน้นีม้าถอดเป็นบทเรยีน
เพื่อสร้างทักษะการคิดค้นพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเพื่อ
เผยแพร ่องค ์ความรู ้ ให ้กับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.รามค�าแหง รวมถึงต่อยอด
การท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและ
ผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป”

 
 
 อาจารย์นักวิจัย กล่าวต่อไปว่ารู้สึกเป็น
เกียรติและดีใจที่ได้ส่งผลงานวิจัยร่วมประกวด 
และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ที่เน้นให้
ความส�าคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริม
ให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งยังมุ่งเน้นให้มี
การรังสรรค์งานวิจัยและปริญญานิพนธ์ที่ มี
คุณภาพ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และเป็นท่ี
ยอมรับต่อสาธารณชน
 “ภาคภูมิใจที่ได้สร้างผลงานและรางวัล
ให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และได้เป็น
ส ่วนหนึ่ ง ในการเผยแพร ่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถน�าไปแก้ปัญหาและใช้
ประโยชน์ได้จริงให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
หลังจากนี้จะไม่หยุดเรียนรู้ และจะท�าการวิจัย 
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ออกมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมสร้างทักษะให้
ตัวเอง เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีให้กับ
นักศึกษาได้น�าไปใช้ต่อยอดสร้างผลงานและ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป”

นักวิจัยคณะวิศวะ ม.รามฯ ยืนหนึ่ง!
คว้าแชมป์ประกวดงานวิจัยจาก 300 ผลงาน

 เมื่อกล้วยหอมพันธุ์ Gros Michel หรือ
กล้วยหอมทองโดนโรคระบาด Panama Disease 
หรอืตายพราย ซึง่เกดิจากเช้ือราท�าให้รากเน่าตาย
ยกสวนยกไร่ไปแล้ว  ปัญหาส�าคัญก็คือที่ดินเดิม
จะน�ามาใช้ปลกูไม่ได้ ท�าให้บรษิทัทีป่ลกูกล้วยเหล่านี้
เพื่อส่งออก ต้องย้ายที่ปลูกใหม่ แต่ไม่นานก็เจอ
ปัญหาเดมิอกี การเกดิปัญหาซ�า้ซากนีท้�าให้ต้นทนุ
สูงขึ้นมาก ทั้งจากการต้องแสวงหาที่ดินใหม่และ
ความสูญเสียจากโรคระบาด  แต่ที่ส�าคัญกว่าน้ัน
ก็คือไม่มีที่ดินใหม่ ๆ ให้ปลูกแล้ว
 เนือ่งจากธรุกจิการปลกูกล้วยหอมส่งออก
เป็นธุรกจิใหญ่มลูค่ามหาศาล ความพยายามจะแก้
ปัญหาจึงเกิดมาตั้งแต่โรคตายพรายเริ่มจะระบาด 
แต่จนถงึช่วงทีโ่รคระบาดรนุแรงเตม็ทีก่ย็งัแก้ไม่ได้
สกัท ีถงึกระนัน้บรษิทักล้วยต่าง ๆ กย็งัไม่ยอมแพ้
และในที่สุดจากผลการทดลองกับกล้วยหอม
หลากหลายพันธุ์ก็ประสบผลส�าเร็จเพราะมีอยู่
สายพันธุ์หน่ึงที่ต้านทานต่อ Panama Diseas
ได้ดี กล้วยพันธุ์นี้ช่ือพันธุ์ Cavendish (ไทยเรา
เรียกกล้วยหอมเขียว) โดยเรียกช่ือตามผู้ที่น�ามา
คัดพันธุ์และปลูกไว้ในเรือนกระจกที่อังกฤษคือ 
William Cavendish ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นถึง  
Duke of Devonshire 
 กล้วยหอมพันธุ์ Cavendish ท�าให้ธุรกิจ
การปลูกกล้วยเพื่อส่งออกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงถึงกว่า 52,000,000,000 ดอลลาร์ (อ่านว่า 
5 หมื่น 2 พันล้าน) ด�าเนินต่อไปได้ โดยประมาณ
การว่าคนทีอ่าศัยธรุกิจนีเ้ป็นแหล่งรายได้มอียูก่ว่า 
400  ล้านคน และแม้จะปรากฏว่ากล้วยหอม
พันธุน้ี์ตายยกสวนในประเทศแถบเอเชียตะวนัออก
เฉยีงใต้ได้แก่ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ และ
พม่า จากโรคเดมิคอื Panama Disease สายพนัธุใ์หม่
คอืสายพนัธุ ์TR4 (สายพนัธุเ์ดมิทีท่�าให้กล้วยหอมทอง
ปลกูอกีไม่ได้ในอเมรกิาใต้ถูกก�าหนดเป็นสายพันธุ์ 
TR1) แต่การระบาดกย็งัไม่ไปถงึแหล่งปลกูกล้วยหอม
ที่ใหญ่ที่สุดคือทวีปอเมริกาใต้จนกระทั่ง 2-3 ปี
มานี้เอง มันก็ระบาดไปถึงจนได้
 เพื่อให้ท่านผู ้อ่านมองเห็นภาพว่าการ
ปลูกกล้วยหอมในอเมริกาใต้ส�าคัญอย่างไร และ
การระบาดของโรคตายพรายจะมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจแค่ไหน ผมขอสรุปภาพรวมของธุรกิจ
กล้วยหอมให้อ่านย่อ ๆ ก่อนคือกล้วยหอมมีการ
ปลูกในประเทศต่าง ๆ ประมาณ 135 ประเทศ 
โดยมีผลผลิตปีละ 145 ล้านตันหรือประมาณ
ได้เป็นกล้วย 8 แสนล้านลูก กล้วยยังเป็นพืช
เศรษฐกิจอันดับ 4 ของโลก จะเป็นรองก็เพียง
ข้าวเจ้า ข้าวสาล ีและข้าวโพดเท่านัน้ ส่วนกล้วยพนัธุ์ 
Cavendish ถึงแม้จะมีปริมาณไม่ถึงครึ่งของ
กล้วยที่ปลูกทั่วโลกแต่กล้วยที่ปลูกเพ่ือส่งออก
เกอืบทัง้หมดเป็นพนัธุน์ีท้ัง้สิน้    (อ่านต่อหน้า 11)

ข่าวรามคำาแหงวันที ่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๕



 กรีซ ประเทศท่ีเต็มไปด้วยอารยธรรมที่น่าหลงใหล กลิ่นอายธรรม
ชาติและวัฒนธรรม รวมถึงหลักฐานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของกรีก
โบราณทีย่งัคงเหลอืให้เห็นจนถงึปัจจบุนัทีอ่ยูใ่นรปูของสถานทีห่รอืเมอืงต่าง ๆ 
และรอคอยให้ผูท้ีช่ื่นชอบประวัตศิาสตร์และโบราณคดไีปเยีย่มเยยีน ในวนัน้ี
ผู้เขียนจะขอแนะน�าสถานที่ที่ไม่ควรพลาด
 

 เอเธนส์ (Αθήνα) เมอืงหลวงและเมอืงเก่าแก่ มสีถานทีท่ีน่่าไปเยอืน
คือ วิหารพาร์เธนอน (ο Παρθενώνας) ตั้งอยู่บน “อะโครโปลีส” 
(η Ακρόπολη) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “อะโครโปลีสแห่งกรุงเอเธนส์” 
η Ακρόπολη Αθηνών) “พาร์เธนอน”เป็นมหาวิหารทีถ่กูสร้างขึน้
ราวศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกาล เป็นศาสนสถานบชูาเทพอีธีน่า (Αθηνά) 
ซึ่งเป็นเทพีผู ้พิทักษ์เมืองเอเธนส์ เสาของวิหารพาร์เธนอนถูกสร้างแบบ 
“เอนทาซีส” คือ มีลักษณะเอนเข้าด้านในเพื่อรองรับน�้าหนักหินขนาดใหญ่
ด้านบน เสาด้านหน้ามี 8 ต้น และด้านข้างมี 17 ต้น วิหารพาร์เธนอนเป็น
ศาสนสถานบชูาเทพใีนสมัย “ศาสนากรีกโบราณ” คอืชาวกรกีนับถือเทพเจ้า 
และต่อมาวิหารแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นโบสถ์คริสต์หลังจากศาสนาคริสต์
เข้ามายังประเทศกรีซ และเมื่อเอเธนส์ตกเป็นของจักรวรรดิออตโตมัน
ในปี ค.ศ.1456 วิหารพาร์เธนอนก็ได้กลายเป็นสุเหร่าด้วย หลังจากขึ้นไป
เยี่ยมชมอะโครโปลีสแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถลงมาเดินเที่ยวเยี่ยมชม 

รับประทานอาหารได้ที่เขต “ปล้ากา” (η Πλάκα) คือเขตบริเวณ
รอบอะโครโปลีส ซึ่ งมีบ ้ านเรือนที่ยั งคงรูปแบบ “บ ้านสมัยเก ่า”
ได้อย่างลงตัวกับความทันสมัย บ้านเรือนจะเป็นลักษณะบ้านเล็กๆน่ารัก 
ความสูงไม่เกิน 2 ช้ัน ตามระเบียงบ้านจะประดับประดาไปด้วยดอกไม้
นานาชนิดสวยงาม มีร้านอาหาร ร้านกาแฟให้นั่งเพื่อชมบรรยากาศและชีวิต
ของชาวเมืองเอเธนส์ได้ เช่ือกันว่าเขตปล้ากาเป็นที่อาศัยของม้ายูนิคอร์น
ในยุคของเทพเจ้า เม่ือหายเหนื่อยแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกชม
ซื้อของฝากจากร้านค้าในเขตปล้ากาได้เรื่อยๆจนมาถึงเขต “โมนาสตีร่ากิน” 

(Μοναστηράκι) เป็นตลาดขายของเก่าและของที่ระลึกราคาถูก 
เป็นท่ีถูกอกถูกใจส�าหรับคนช้อปปิ้ง เพราะเราสามารถต่อรองราคากันได้ 
และยังเป็นจุดนัดพบที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย ซึ่งมีอาหารกรีกมากมาย 
ให้เลือกรับประทานกัน นอกจากสถานที่เหล่าน้ีแล้ว สถานที่ส�าคัญที่ผู้เขียน
ขอแนะน�าคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเอ็ธนิโก้ อาร์เฆโอโลยิโก้ มูซีโอ้ 

(Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο) เป็นพพิธิภณัฑ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุ
และส�าคัญที่สุดของกรุงเอเธนส์ เช่นรูปปั้นซูส อโฟไดตี้ และเทพ เทพีต่าง ๆ 
ที่ขึ้นชื่อ

 

 

 มคิเินส (Μυκύνες) หรอื “ไมซเิน” (Mycenae) เมอืงทีโ่ฮเมอร์
บรรยายไว้ในมหากาพย์อีเลยีด เกีย่วกบัพระราชวงัของกษตัรย์ิอะกาเมมนอน 
ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนก�าแพงเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต 
ซุม้ประตรูปูสงิห์ หรอื Lion Gate หลมุฝังศพของอะกาเมมนอนและพระราชินี

อาจารย์กัมปนาท บัวลา แอบทอง                                                           สาขาวิชาภาษากรีก ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

เที่ยว “กรีซ” ผ่านข่าวรามฯ
โมนาสตีร่ากิน

ประตูรูปสิงห์หรือ 

Lion Gate

หลุมศพอะกาเมมนอน

และพระราชินี

มหาวิหารพาร์เธนอน

ที่มาภาพ : http://haeunchurch.org/archives/5880

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

ท่ีมาภาพ : https://www.athenskey.com/national-archaeological-
museum.html

ทีม่าภาพ : https://
www.travel-zone-
greece.com/
destinations/greece/
all-about-greece/

ทีม่าภาพ : https://www.aegeantrails.com/activity/plaka-district-athens/

บ้านเรือนในเขตปล้ากา

รูปปั้นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เอเธนส์

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-of-
atreus/50052f1ae4b032ab10455605

ข่าวรามคำาแหง วันที ่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒๖
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ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 การประชมุสภามหาวิทยาลยัรามค�าแหง คร้ังท่ี 14/2562 เม่ือวนัที ่21 พฤศจกิายน 
2562 โดยม ีนายชีพ จลุมนต์ นายกสภามหาวิทยาลยั เป็นประธาน มผีลการประชมุทีน่่าสนใจ  
ดังนี้
 1. อนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ส�าราญจิตต์  
ด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์  ตัง้แต่วนัท่ี 22 พฤศจกิายน 2562 เป็นต้นไป 
 2. อนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
   - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังให้ อาจารย์ ดร.ธรรมจกัร พรหมพ้วย ด�ารงต�าแหน่ง 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
   - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังให้ อาจารย์ ดร.รัสวรรณ อดศิยัภารดี ด�ารงต�าแหน่ง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ธนพัฒน์ เกิดผล ด�ารงต�าแหน่ง 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังให้ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ 
ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
 3. อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะบริหารธุรกิจ
    - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร 
ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
    - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังให้ อาจารย์กชกร ช่อไม้ทอง ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
 4. ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังให้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษม์ ตันตยกุล 
ด�ารงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 
ตุลาคม 2561
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังให้ อาจารย์รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร ด�ารงต�าแหน่ง  
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน อนุสาขาวิชากฎหมายการคลังและ
การภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน  2561
 5. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
   - ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์พเิศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ต่อไป  
 6. อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ตามที่เสนอ
 7.  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต
   - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติปริญญาดุษฎบีณัฑิต ภาค 2 ปีการศกึษา 2561 (ครัง้ที ่11)  
ดังนี้
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 
(เทียบโอน)
   1. นางชนมณ ีศลิานกุจิ รหสัประจ�าตวั 5819471003 ต้ังแต่วนัที ่31 พฤษภาคม 2562
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
(ครั้งที่ 12)  ดังนี้
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
   1. นายจรญั ศรสีขุ รหสัประจ�าตวั 5519011032 ตัง้แต่วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 
   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
(ครั้งที่ 13)  ดังนี้
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
   1. นายวศนิ สวุรรณรัตน์ รหสัประจ�าตัว 5619011027 ตัง้แต่วนัที ่31 กรกฎาคม 2562
 ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ (ทางสงัคมศาสตร์) วิชาเอกจติวทิยาให้ค�าปรกึษา (แบบ 1.1) 
เทียบโอน
   2. นางสาวรพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ รหัสประจ�าตัว 5519431002 ตั้งแต่วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) แบบ 1.1 (เทียบโอน)
   3. นางสาวพนดิา ทรพัยสาร รหสัประจ�าตวั 6019261002 ตัง้แต่วนัที ่31 กรกฎาคม 2562
   - ให้ความเห็นชอบและอนมัุติปรญิญาดษุฎีบณัฑิต ภาค 1 ปีการศกึษา 2562 (ครัง้ท่ี 3)  
ดังนี้
 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและ
กฎหมายวิศวกรรม
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) แบบ 2.1
   1. นายพันกรณ์  ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์ รหัสประจ�าตัว 5619772011 ตั้งแต่วันท่ี 24 
กันยายน 2562
   - ให้ความเห็นชอบและอนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติ ภาค 1 ปีการศกึษา 2562 (ครัง้ที ่4)  
ดังนี้
 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
   1. นางมณี คิ้วเจริญ  รหัสประจ�าตัว 5919110004 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
   2. นายอนุชา บุญเกษม  รหัสประจ�าตัว 5919110006 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
   3. นายถนอม ดีสร้อย รหัสประจ�าตัว 5919110009 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
   4. นางสาวทิพชญา พ่ึงชาญชัยกุล รหัสประจ�าตัว 5919110017 ตั้งแต่วันที่ 28 
ตุลาคม 2562
   5. นายชลนนัท์ พนัธ์พานชิ  รหสัประจ�าตวั 5919110018 ตัง้แต่วันที ่28 ตลุาคม 2562
 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2.1
   6. นางสาวมณฑา ธรรมจริยาวัฒน์ รหัสประจ�าตัว 5819860029 ตั้งแต่วันท่ี 7 
พฤศจกิายน 2562
   7. นายธนพล คงเจี้ยง รหัสประจ�าตัว 5919860005 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
   8. พันต�ารวจเอกธีรชาติ ธีรชาติธ�ารง รหัสประจ�าตัว 5919860038 ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562
   9. นายอินทัธ รัตนไตร รหัสประจ�าตัว 5919860017 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 10. นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันท์ รหัสประจ�าตัว 5919860023 ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562
 11. ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ รหัสประจ�าตัว 5919860025 ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562
 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการตรวจสอบและ
กฎหมายวิศวกรรม) 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) แบบ 2.1
 12. นายสงกรานต์ คงศรีเจรญิ รหสัประจ�าตวั 5619772010 ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562
   - ให้ความเห็นชอบและอนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติ ภาค 1 ปีการศกึษา 2562 (ครัง้ที ่5)  
ดังนี้
 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
   1. นายพสษิฐ์ ฐติธินารศัมิ ์รหัสประจ�าตวั 591110001 ตัง้แต่วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2562
   - ให้ความเห็นชอบและอนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติ ภาค 1 ปีการศกึษา 2562 (ครัง้ที ่6)  
ดังนี้
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)
   1. นางสาวฐิตาภา ณ ระนอง รหสัประจ�าตวั 5819101002 ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562
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วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันจันทร์ เวลา 13.50 – 16.20 น.
 อาคารเรียน BNB 803
อาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์ปาลิต มีชนะ
คำาอธิบายรายวิชา
 ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซีย
เพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนเพือ่การสือ่สารในชีวิตประจ�าวัน (ควรเรยีน
กระบวนวิชา RUS1011 มาก่อน)
 A continuation of Russian for Com-
munication 1 aiming to practice the listening,

วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันจันทร์ เวลา 13:30-15:20 น.
 อาคาร SWB 603                                    
อาจารย์ผู้สอน
 รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา เพ่งพานิช
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
 วิชาน้ียังไม่มีต�ารา มีแต่เอกสารประกอบ
การเรียนที่นักศึกษาสามารถท�าส�าเนาได้ที่ร้าน
ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1    
คำาอธิบายกระบวนวิชา
 การฝึกอ่านและเขียน เพ่ือให้สามารถ
ใช้ศัพท์ และส�านวนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
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. เพือ่ให้นักศกึษามคีวามรูด้้านศลิปวัฒนธรรม
จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมร่วมสมัย ปฏิมากรรม
สถาปัตยกรรมทางพทุธศาสนา สถาปัตยกรรมบ้านไทย  
 2. เพือ่ให้นักศกึษามคีวามรูเ้รือ่งมารยาทไทย
ค�าสั่งสอนที่ส�าคัญทางศาสนาพุทธ ความเชื่อทาง
ศาสนาฮินดทูีย่งัคงมีในพธีิกรรมและสถาปัตยกรรม

วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันพฤหัสบดี เวลา 11.30 – 13.20 น.
 อาคารเรียน SBB 302 
อาจารย์ผู้สอน
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสมุน
คำาอธิบายรายวิชา
 ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซีย
เพื่อการสื่อสาร 2 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขยีน เพือ่การส่ือสารในชวีติประจ�าวนัในระดบั
ทีส่งูข้ึน (ควรเรยีนกระบวนวิชา RUS1012 มาก่อน)
 A continuation of Russian for Com-
munication 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) 
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
แนวทางการวัดผล
 การสอบปลายภาค ข้อสอบปรนยั 120 ข้อ
ข้อแนะนำาในการเรียน  
 การเรยีนภาษาในระดบัพืน้ฐาน 1 - 4 นัน้
นกัศึกษาควรเข้าเรยีนอย่างสม�า่เสมอเพ่ือให้มพีืน้ฐาน
ของภาษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะเมื่อ
นกัศกึษามีพืน้ฐานของภาษาดแีล้วนกัศกึษาสามารถ
ต่อยอดได้โดยง่ายและถกูต้อง นอกจากนีน้กัศกึษา
ต้องขยันท่องศพัท์ อ่านออกเสียง ควรทบทวนเนือ้หา
ทุกครั้งหลังเรียน ท�าการบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ง่ายต่อการสอบไล่และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิต
ประจ�าวัน และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ทุกครั้งที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเนื้อหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที
ข้อแนะนำาในการสอบ
 ก่อนสอบถ้าหากไม่เคยเข้าเรียนเลย นกัศกึษา
ควรเข้ามาขอค�าปรกึษากบัอาจารย์ผู้สอนก่อนสอบ
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
 ติดต่อผู ้สอนได้ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ห้อง HUB 2304 อาคารคณะมนษุยศาสตร์ อาคาร
2 ชั้น 3

ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2562

และความเชือ่ของลทัธิว่าด้วยสรรพสิง่ล้วนมวีญิญาณ
(animism)
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้
ว่าปฏิมากรรมหรือสถาปัตยกรรมชิ้นใดมาจาก
ความเชื่อใด
 4. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์เฉพาะ
ด้านจติรกรรมฝาผนงั ประตมิากรรมและสถาปัตย-
กรรมทางพทุธศาสนา พร้อมค่านยิมหรอืความเชือ่
ที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย
 5. เพือ่ให้นกัศึกษาเรียนรู ้เข้าใจ และตดิตาม
เรือ่งราวด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพือ่เปรยีบเทยีบกับ
วัฒนธรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซยีน
และของโลก
 6. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่ได้
จากเน้ือหาวิชาน้ีในอาชีพมคัคุเทศก์หรอือาชีพอืน่ ๆ
แนวทางการเรียน
 การบรรยายประกอบ PowerPoint และ
ฝึกท�าแบบทดสอบทีก่�าหนดให้ในช้ันเรยีน เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 
เนื้อหาวิชา
 ศึกษาความสมัพนัธ์ของประวติัศาสตร์ไทย
และศลิปไทย ศพัท์ทางด้านศิลป์และส�านวนเฉพาะ
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ
 ข้อสอบอัตนัย 66 คะแนน วันเสาร์ท่ี 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)
 ข้อน้ีทดสอบศัพท์ในบทต่าง ๆ ในหนังสือ
โดยจะให้ศัพท์ตวัเลอืกมา 20 ค�า ให้นกัศึกษาเลอืก
ศัพท์ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง 10 ช่องว่าง
ใน 10 ประโยค 
Part II: Read the following passages and
answer the questions. (20 points)
 ข้อนี้มี reading passage สามถึงสี่เรื่อง
จากเรือ่งทีน่กัศกึษาพบมาแล้วในหนงัสอื พร้อมทัง้
ค�าถามให้นักศึกษาตอบ
Part III: Answer the questions (15 points) 
 เป็นค�าถามทีม่คัคุเทศก์ควรรู ้ค�าถามเหล่าน้ี
เป็นค�าถามและค�าตอบที่อยู่ในหนังสือ
Part IV: Choose one of the topics given
and write a paragraph of 10 sentences. 
(10 points)
 อาจารย์ผู้สอนจะบอกหัวข้อล่วงหน้าให้
นักศึกษาหัดเขียนไว้สี่หัวข้อในห้องเรียน นักศึกษา
จะต้องเตรยีมเขียนไว้ด้วยความสามารถของตนเอง
อย่างน้อยสองหวัข้อ เพราะในเวลาสอบจะมใีห้เลอืก
เพียงสามหัวข้อเท่านั้น
Part V: Fill in the blank with an appropriate
word. (15 points)
 ข้อน้ีจะยกย่อหน้าในบทท่ีเก่ียวกับ Art in
Thailand มา ย่อหน้าเหล่านีจ้ะมช่ีองว่าง 15 แห่ง
นกัศกึษาต้องใส่ค�าทีเ่หมาะสมลงในช่องว่าง ส�าหรบั
ข้อน้ีจะไม่เหมือนข้อ 1 เพราะไม่ได้ให้ศัพท์ไว้ให้
นักศกึษาเลอืก นกัศกึษาต้องเตมิค�าทีเ่หมาะสมเอง
จากการที่
 1) นักศึกษาต้องเข้าใจย่อหน้าที่อ่านว่า
กล่าวถึงพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะแบบใด 
 2) นักศึกษาจะต้องจ�าศัพท์เฉพาะทาง
ด้านพุทธศิลป์ให้ได้ด้วย

speaking, reading and writing skills for daily-life
communication. (Recommended preliminary
course: RUS1011) 
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2 RUS1012
(RUS1002)
แนวทางการวัดผล
 สอบปลายภาคเป็นแบบปรนัย จ�านวน
120 ข้อ
ข้อแนะนำาในการเรียน
 การเรยีนภาษาในระดบัพืน้ฐาน 1 - 4 น้ัน
นักศกึษาควรเข้าเรยีนอย่างสม�า่เสมอเพ่ือให้มพีืน้ฐาน
ของภาษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะเมื่อ
นกัศกึษามพีืน้ฐานของภาษาดแีล้วนกัศกึษาสามารถ
ต่อยอดได้โดยง่ายและถกูต้อง นอกจากน้ีนักศกึษา
ต้องขยนัท่องศพัท์ อ่านออกเสยีง ควรทบทวนเน้ือหา
ทุกครั้งหลังเรียน ท�าการบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ง่ายต่อการสอบไล่และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิต
ประจ�าวัน และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ทุกครั้งที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเนื้อหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที
ข้อแนะนำาในการสอบ
 ก่อนการสอบควรทบทวนบทเรียนอย่าง
ละเอียด ท�าความเข้าใจไวยากรณ์ ท่องค�าศัพท์และ
ศึกษาประโยคสนทนาพื้นฐาน ใช้ความรอบคอบ
และบริหารเวลาให้ดีในการท�าข้อสอบ 
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
 1. ติดต่อผู้สอนโดยตรงได้ที่อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง HUB 2304
 ทาง e-mail : palit_m@hotmail.com

ข่าวรามคำาแหง วันที ่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒๘



RUS1011
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1

Russian for Communication 1

BUS2101/APR2101
สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

Business Information and 
Communication

ENS4201 (EN411)
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
English in Interviewing

วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 11.00 น.
 อาคารเรียน BNB 802
อาจารย์ผู้สอน
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมภกัดิ ์จนัทร์สกุรี
คำาอธิบายรายวิชา
 ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค�าศัพท์
ส�านวนและประโยคง่ายๆ
 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.
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
แนวทางการวัดผล
 การสอบปลายภาค เป็นแบบปรนยั จ�านวน
120 ข้อ
ข้อแนะนำาในการเรียน
 การเรียนภาษาในระดบัพ้ืนฐาน 1 - 4 น้ัน
นักศกึษาควรเข้าเรยีนอย่างสม�า่เสมอเพ่ือให้มพีืน้ฐาน
ของภาษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะเมื่อ
นกัศกึษามพีืน้ฐานของภาษาดแีล้วนกัศกึษาสามารถ
ต่อยอดได้โดยง่ายและถกูต้อง นอกจากน้ีนักศกึษา
ต้องขยนัท่องศพัท์ อ่านออกเสยีง ควรทบทวนเน้ือหา
ทุกครั้งหลังเรียน ท�าการบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ง่ายต่อการสอบไล่และง่ายต่อการใช้ภาษาในชีวิต
ประจ�าวัน และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ทุกครั้งที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับเนื้อหาควรถามผู้สอนโดยตรงทันที

วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันพฤหัสบดี เวลา 13:30-15:20 น.
 อาคาร VKB301  
อาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร
 อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง
คำาอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศและการติดต่อ
สื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ค�าศัพท์
เทคนิคทางธุรกิจ การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งความ
เข้าใจในส�านวน และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
จากส่ือต่างๆ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขยีนภาษาองักฤษ ส�าหรบันกัศกึษา
บริหารธุรกิจ
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
 หนงัสอืสารสนเทศและการสือ่สารทางธรุกจิ
BUSINESS INFORMATION AND COMMUNICA-
TION BUS2101 (APR2101)
แนวทางการวัดผล
 ข้อสอบแบบปรนัย มีคะแนนเก็บส�าหรับ
นักศึกษาทีเ่ข้าฟังบรรยาย ม ีQuiz และแบบฝึกหดั
เพือ่ให้นกัศกึษาได้ทบทวนและน�าไปใช้ในการวัดผล
ข้อแนะนำาในการเรียน
 ปัจจบุนัภาษาองักฤษถือเป็นสิง่ทีช่่วยในการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในด้าน
บริหารธุรกิจ หากนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท�าให้
เกิดการติดต่อสื่อสารที่ราบรื่นและมีประสิทธิผล
กระบวนวิชาน้ีได้ถ่ายทอดถึงเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับ
การติดต่อสื่อสาร ค�าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
ทางธรุกจิ ดงันัน้หากนกัศึกษาเข้าฟังบรรยายบ่อยครัง้
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเทคนิค การฝึกฝน
และการเรียนรู้ เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ข้อแนะนำาในการสอบ
 อาจารย์ผูส้อนปรารถนาให้นกัศึกษาเข้าฟัง
บรรยายให้บ่อยครั้งเพื่อฝึกฝน และเข้าใจในการใช้
ภาษาองักฤษ ถ้าหากนกัศึกษาไม่สะดวกในการเข้าฟัง
บรรยาย ผูส้อนแนะน�าให้นกัศกึษาฝึกฝนด้วยตนเอง
โดยการฟังเพลง ดภูาพยนตร์หรอืซรีส์ีต่างประเทศ
อ่านข่าวภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการฝึกฝนทบทวน
และช่วยให้คุ้นเคยกับภาษาองักฤษจะท�าให้การสอบ
ง่ายขึ้นกว่าการไม่ได้ฝึกฝนและทบทวน
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
 นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้
ในห้องบรรยาย หรือโทร. 092-426-4625

วัน เวลา สถานที่เรียน
 วันอังคาร เวลา 07:30 – 09:20 น.
 อาคาร SWB 603
อาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 
เอกสารประกอบคำาบรรยาย
 กระบวนวิชานี้ยังไม่มีต�ารา แต่นักศึกษา
สามารถซื้อเอกสารประกอบค�าบรรยายได้ที่ร้าน
ถ่ายเอกสาร ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
คำาอธิบายกระบวนวิชา
 ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี แบบแผน
และการเตรยีมตวัของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
 1. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ
กลวิธี แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์
 2. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ
กลวิธ ีแบบแผนและการเตรยีมตวัของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค�าถามชนิดต่าง ๆ
และประโยชน์ของค�าถามชนดินัน้ ๆ ในการสมัภาษณ์
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างค�าถาม
แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์
 5. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อหาข้อมูล
 6. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อการท�าวิจัย
 7. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อรับคนเข้าท�างาน
 8. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อการสมัครงาน
แนวทางการเรียน
 การบรรยายประกอบ Power Point      
เนื้อหาวิชา
 ส่วนประกอบส�าคญัต่าง ๆ ของการสัมภาษณ์
ลักษณะส�าคัญของกระบวนการส่ือสารระหว่าง
ผูสั้มภาษณ์และผูถ้กูสมัภาษณ์ ลกัษณะของค�าถาม
ประเภทต่าง ๆ และประโยชน์ของค�าถามประเภท
นัน้ ๆ ในการสมัภาษณ์ โครงสร้างของการสมัภาษณ์
การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล การสัมภาษณ์เพื่อการ
ท�าวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าท�างาน และ
การสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน
วันและเวลาสอบ
 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
 เวลา 09:30 – 12:00 น.
ลักษณะข้อสอบ
 ข้อสอบเป็นอตันยัผสมปรนยั 100 คะแนน
รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ
 ข้อสอบทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษ แบ่งออก
เป็น 3 part ดังนี้
Part 1: Choose the correct answer.
 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน
เป็นการตอบค�าถามจากตวัเลอืกจากเนือ้หาทีเ่รยีน 
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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.
 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ 10 คะแนน
ในข้อสอบชดุน้ีจะมคี�าถามลกัษณะต่าง ๆ 10 ชนิด
นักศกึษาต้องตอบว่าค�าถามน้ัน ๆ เป็นชนิดใด เช่น
เป็นค�าถามแบบ open-ended, open-to-closed,
curious probe, quiz show, leading push,
clearinghouse probe, double-barreled,
informational probe, guessing game หรือ
bipolar และในการตอบให้เลือกตอบได้ค�าตอบ
ละครั้งเดียวเท่านั้น
Part 3: Answer the following questions
in detail.  
 ข้อสอบ part นีมี้ 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน
หมายเหตุ
 ในการตอบ ให้ตอบเป็นภาษาองักฤษ โดยมี
ภาษาไทยสลบัได้บ้าง ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน
ถ้าตอบเป็นภาษาไทยล้วน คะแนนของข้อนั้น ๆ
จะถกูหารสองทนัท ีและให้ใช้ปากกาสนีำา้เงนิหรอื
สีดำาตอบเท่านั้น ถ้าตอบด้วยดินสอ จะไม่ตรวจ
ข้อสอบให้

ข้อแนะนำาในการสอบ
 อ่านค�าสัง่หน้าปกข้อสอบทกุครัง้ ก่อนลงมอื
ท�าข้อสอบ 
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
 ติดต่อผู ้สอนได้ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ห้อง HUB 2304 อาคารคณะมนษุยศาสตร์ อาคาร 2
ชัน้ 3, e - Mail: somphak1966@gmail.com

ข่าวรามคำาแหงวันที ่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๙
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ENG2002 (EN202)
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

 (English Interpretative Reading)

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  
       วนัพธุ เวลา 09:30–11:20 น. ห้อง KLB  201
  อาจารย์ผู้สอน :
 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
 อาจารย์รัตน์ฐาภัทร อารยสมโพธิ์
 อาจารย์ไหมแพร สังขพันธานนท์
 อาจารย์วรรณนิภา วงศ์ปัญญา            
 ตำาราที่ใช้   
 ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความภาษา
อังกฤษ (English Interpretative Reading)
 เอกสารคู่มือประกอบ
 ENG 2002 (S) การอ่านตคีวาม Interpretive
Reading
 คำาอธิบายกระบวนวิชา 
 การศึกษาวธีิอ่านเรว็และการอ่านแบบตคีวาม
โดยเน้นการจับประเด็นส�าคัญ รายละเอียดสนับสนุน
แก่นของข้อความ
 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
 1. นักศึกษาให้ค�าจ�ากัดความของค�าว ่า 
“สกิมมิง” และอ่านแบบ “สกิมมิง” ได้ 
 2. นักศึกษาให้ค�าจ�ากัดความของค�าว ่า 
“สแกนนิง” และอ่านแบบ “สแกนนิง” ได้  
 3. นักศึกษาอธิบายความหมายของใจความ
ส�าคญัได้ และสามารถอ่านจบัใจความส�าคญั ทัง้โดยตรง
และโดยนัยได้
 4. นกัศึกษาอธบิายความหมายของการอ้างองิได้
และหาตัวอ้างถึงได้
 5. นักศึกษาอธิบายความหมายของการ
วิเคราะห์สรุปความได้ และอ่านวิเคราะห์สรุปความ
จากเรื่องที่อ่านได้
 แนวทางการเรียน  
 การบรรยายพร้อมสไลด์ PowerPoint และ
ฝึกท�าแบบฝึกหัดท้ายบท
 เนื้อหาวิชา
 ทฤษฎกีารอ่านแบบ “สกมิมงิ” และการอ่านแบบ 
“สแกนนิง” การหาค�าอ้างถึงจากค�าอ้างอิง การหา
ใจความส�าคัญแบบท่ีมรีะบุไว้ในเน้ือเรือ่งและไม่มรีะบไุว้
ในเน้ือเรือ่ง และการวเิคราะห์สรุปความจากเรือ่งท่ีอ่าน
 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

 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 

   

 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
 ตำาราที่ใช้   
 EN205 การเขยีนประโยคต่าง  ๆและอนเุฉทสัน้ๆ
แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา
 คำาอธิบายกระบวนวิชา 
 ศกึษาลักษณะของภาษาเขยีน ฝึกเขยีนประโยค
ชนิดต่าง ๆ ให้สื่อความหมายที่ต้องการ โดยเริ่มจาก
ประโยคเดีย่วไปสูป่ระโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
 1. เพ่ือให้ผู ้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วน
ประกอบของประโยคพื้นฐาน
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ
รวม และรู้จักใช้ค�าเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ
ซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้ 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความ
เดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคท่ีมี 
Gerund หรือ Infinitive ได้
 แนวทางการเรียน 
 การบรรยายประกอบ PowerPoint และฝึกท�า
แบบฝึกหัด
 เนื้อหาวิชา
 ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
ชนิดต่าง ๆ รวมท้ังโครงสร้างของประโยคบอกเล่า
ประโยคปฏเิสธ ประโยคค�าถาม ประโยคค�าสัง่ ประโยค
ขอร้อง ประโยคทีมี่ “there” เป็นประธาน และประโยค
กรรมวาจก ประโยคความรวมและค�าเชื่อมชนิดต่างๆ 
ประโยคความซ้อนชนดิต่าง ๆ และประพนัธสรรพนาม

ประโยคความเดยีวชนิดซบัซ้อน 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
เลือกค�าเช่ือมท่ีมีให้ ในการท�านักศึกษาจะต้องใช้
ค�าเชื่อมที่ให้มาค�าละครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าใช้ค�าเชื่อมซ�้า
ประโยคอ่ืน ๆ ที่ใช้ค�าเช่ือมที่ใช้ไปแล้ว จะไม่นับ
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
ชนดิซบัซ้อน และนกัศกึษาต้องใส่เครือ่งหมายวรรคตอน
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
หรอืประโยคหลักในช่องว่างทีก่�าหนดให้ และ นกัศึกษา
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�ากริยา
ทีใ่ห้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรอื Infinitive ท่ีเหมาะสม
ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องค�านึงถึงเรื่องกาล
และวาจกด้วยว่าเป็น present หรอื past tense เป็น
active voice หรือ passive voice
หมายเหตุ
 1. ในภาคการศกึษาน้ีเป็นต้นไป กระบวนวชิา
ENG2401 จะตดัเนือ้หาส่วนท่ีเป็นการเขยีนอนเุฉทออก
และส่วนทีเ่ป็นการเขยีนอนเุฉทในข้อสอบก็จะถกูตัดออก
ด้วย ท�าให้คะแนนเต็มของวิชานี้ลดจาก 110 เหลือ
90 คะแนน และเวลาท�าข้อสอบก็จะเป็น 2 ชั่วโมง
จากเดิม 2 ชั่วโมง 30 นาที
 2. ในการสอบ ให้นกัศกึษาเขยีนด้วยปากกา
สีนำ้าเงินหรือสีดำาเท่านั้น ถ้าใช้ดินสอทำาข้อสอบ 
อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้
                        

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
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เศรษฐศาสตร์ 101ฯ              (ต่อจากหน้า 5)
และเน่ืองจากประเทศที่น�าเข้าหลัก 2 อันดับแรก
อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซ่ึงปลูกกล้วยไม่ได้ แหล่ง
ปลกูเพือ่ส่งออกทีส่�าคญัจงึล้วนแต่อยูใ่นอเมรกิาใต้
โดยประเทศทีป่ลกูส่งออกมากทีส่ดุคอื เอกวาดอร์ 
คอสตาริกา และฮอนดูรัส การปลูกกล้วยใน
ประเทศเหล่าน้ีเป็นการปลูกแบบอุตสาหกรรม
โดยบรษิทัข้ามชาตยิกัษ์ใหญ่เพยีงไม่กีบ่รษิทัจงึท�าให้
มีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายที่ใกล้เคียงกับ
ตลาดผูกขาดค่อนข้างมาก
 นอกจากอเมริกาใต้แล้วแหล่งปลูกกล้วย
พันธุ์ Cavendish ส่งออกที่ส�าคัญอีกแหล่งหนึ่ง
กค็อืประเทศในแอฟรกิาซึง่ปลกูเพือ่ส่งออกไปขาย
ยโุรปเป็นหลกัเพราะได้เปรยีบในด้านระยะทางกว่า
ส่วนประเทศแถบเอเซียรวมทั้งประเทศไทยของ
เรานั้นถึงแม้จะเป็นแหล่งก�าเนิดกล้วยของโลก 
แต่โอกาสปลูกส่งออกไปขายที่ยุโรปหรืออเมริกา
คงเป็นไปได้ยากเนื่องจากระยะทางไกลเกินไป 
การขนส่งท�าให้กล้วยบอบช�้าและสุกก่อนจะวาง
ตลาด เพราะฉะน้ันตลาดส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในทวีป
เอเซียด้วยกัน แม้กระนั้นก็ตามเราก็ยังหนีอิทธิพล
ของบริษทัส่งออกกล้วยข้ามชาตไิม่พ้น เพราะเวลา
ไปซ้ือกล้วยหอมจากซุปเปอร์มาร์เก็ตทีไรผมก็จะ
เห็นแต่กล้วยท่ีตีตรายี่ห้อบริษัทส่งออกต่างชาติ
รายใหญ่ อยู่ทุกครั้ง
 ทางแก้โรคตายพรายของกล้วยสายพันธุ์
ใหม่น้ีทางหน่ึงคือต้องคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ใหม่
ท�านองเดียวกับพันธุ ์ Cavendish ที่สามารถ
ต้านทานโรคสายพนัธุ ์TR1 มาแล้ว แต่คราวนีจ้ะต้อง
ให้ต้านทานโรคสายพันธุ์  TR4 แทน ปัญหาคือ
การจะคัดสายพันธุ์ต้องท�าผ่านทางเม็ดกล้วย แต่
กล้วยหอมที่มีเม็ดนั้นหายาก ดังนั้นจึงต้องใช้อีก
ทางเลือกหนึ่งคือตัดต่อพันธุกรรมให้ได้สายพันธุ์
กล้วยหอมทีต้่านทานโรคตายพรายได้ด ีการตดัต่อ
พันธุกรรมให้ได้พืช GMOs หรือที่กลุ่มต่อต้านเขา
เรียกว่าพืชผีดิบนั้นตอนนี้มีการท�าส�าเร็จแล้ว และ
ว่ากันว่ามีการทดลองส�าเร็จแล้วด้วย แต่บริษัทที่
ทดลองไม่กล้ามาปลูกในประเทศไทยเพราะ
ประสบการณ์ตอนน�ามะละกอผีดิบ...เอ๊ย จีเอ็มโอ
มาทดลองปลูกแล้วถูกคนบุกเข้าไปท�าลายทิ้งนั้น
ยังคาใจอยู่
 ก่อนจบผมขอแวะมาเขียนถึงเรื่องใกล้ตัว
สักหน่อยเนื่องจากตอนเกษียณแล้วนี้ก็พยายาม
ปลกูกล้วยกบัมะละกอไว้กินเองเพราะพอมทีีดิ่นอยู่
นิดหน่อยริมรั้ว(ไม่อยากบอกว่าที่ขนาดเท่าแมว
ดิน้ตาย) ตอนปลกูแรกๆ ทัง้กล้วยหอมและมะละกอ
กเ็ตบิโตดี แต่พอใกล้จะได้กินลกูกป็รากฏว่ารากเน่า
ตายหมด และเมือ่หามาปลกูใหม่อกี 2 ครัง้กไ็ด้ผล
อย่างเดิม พอมารู้เรื่องโรคกล้วยนี้เข้าก็เลยคิดว่า
ท้ังกล้วยและมะละกอของผมคง “ตายพราย”
ไปแล้ว ไม่ต้องไปคิดปลูกอีก ซื้อเขากินดีกว่า

ตรงัมอบทนุ   เจ้าหน้าที ่ม.ร.สาขาวิทยบรกิารฯ
จังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาส�าหรับ
เดก็พกิารในมลูนธิคิณุพุม่ โดย ทลูกระหม่อมหญงิ
อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีโดยนาย
ลือชัย เจริญทรัพย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ณ ห้อง
ประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2562 

 “ปัจจุบันคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ได้
ปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้เพยีงพอต่อบคุลากรและประชาชน
ทั่วไปที่เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นและตรวจวัดสุขภาพสายตาเบื้องต้น โดยมี
ผู ้รับบริการตั้งแต่เริ่มเปิดคลินิกจนถึงปัจจุบัน
รวมกว่า 20,000 คน”
 ด้าน ผศ.วฒุศัิกด์ิ อธกิารบด ีม.ร. กล่าว
แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
คณะทัศนมาตรศาสตร์ว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา
ของการเรยีนการสอน และการบรกิารด้านสายตา
แก่ประชาชนของคณะทัศนมาตรศาสตร์มีความ
ก้าวหน้ามากขึ้น และเป็นคณะที่มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งในด้านการดูแลสายตาของผู้คน หลาย
ประเทศเริ่มศึกษาค้นคว้าการปลูกถ่ายดวงตา
ให้สามารถปลกูถ่ายได้เหมอืนอวยัวะส่วนอืน่ของ
ร่างกาย รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาและ
ร่างกายของมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่เข้มข้นมากขึ้น
 “ขอชื่นชมคณะทัศนมาตรศาสตร์ใน
โอกาสครบรอบ 7 ปีที่จัดการเรียนการสอนและ
การบรกิารด้านสายตาแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี  
และขอฝากให้คณาจารย์เน้นการท�าวิจัยค้นคว้า
มากข้ึน เพื่อสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้าน
สายตาที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต”

แนะแนวการศึกษา   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 
ออกบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ
ในงาน “รกัน้องก�าพร้า การศกึษาเพือ่เธอ ครัง้ที1่” 
ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเบิกฟ้าอิสลาม ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของศูนย์ประสานงานส�านักจุฬาราชมนตรี 
ประจ�าภาคใต้ ร่วมกับสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมี
นายสมศกัดิ ์จนัทรช ูนายอ�าเภอหาดใหญ่ ให้เกยีรติ
เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิและช่วยเหลือเด็กก�าพร้า
ผู ้ยากไร้ ณ มัสยิดกลางประจ�าจังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

สมัมนาทางวชิาการ   หน่วยวิจยัไลเคน ภาควิชา
ชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
จัดสัมมนาวิชาการบทความวิชาการด้านไลเคน 
ครั้งที่ 77 (The 77th  Lichen Journal Club: 
LJC77) โดยมกีารน�าเสนอ โดยนายมงคล แผงเพชร 
นักวิจัยประจ�าหน่วยวิจัยไลเคน เรื่อง Lichen 
affect boreal forest ecology and plant 
metabolism ซึง่เป็นผลงานของ Piznak และคณะ 
ตีพิมพ์ในวารสาร South African Journal of 
Botany (2019) และ นางสาวมุธิตา มลศิลป์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท เรื่อง 
Radical Scavenging, Antimicrobial and 
Insecticidal Efficacy of Parmotrema cristiferum
and Dirinaria applanata ซ่ึงเป็นผลงานของ 
Kekuda และคณะ ตีพมิพ์ในวารสาร Sci. Technol.
Arts Res. J. (2015) เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562  
ณ ห ้อง SCO 320 ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ ในการสมัมนาครัง้นีม้กีารแลกเปลีย่น
ความรู้ด้านไลเคนและสาขาทีเ่ก่ียวข้องกนัมากมาย 
ทัง้อาจารย์ นกัวิจยั และนกัศกึษาทีไ่ด้ความรูใ้หม่ๆ 
เกีย่วกับงานด้านสารชวีภาพจากไลเคน นเิวศสรรีะ-
วิทยาของไลเคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ความรู้
ดังกล่าวนักวิจัยจะได้น�าไปพัฒนางานวิจัยของ
หน่วยวิจัยไลเคน ต่อไปในอนาคต
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เจ้าของ	 	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร	 ผศ.ลนีา		ลิม่อภิชาต																																							
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ				นางรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

คณะผูจ้ดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูช่้วย					รศ.วารศิา		พลายบวั     อาจารย์อภสิทิธิ	์	ศภุกิจเจรญิ					นางปญุญสิา		อรพนิท์					น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ
กองบรรณาธกิาร	 					น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู					นางสารศิา		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐา		ทองจบั     นายสภุะชัย อวนศรี
ช่างภาพ	 	 					นายภาณพุงศ์		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นายสณัฐิต	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม    				

คณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดคลินิกสายตา
                                    (ต่อจากหน้า 1)



บุคลากร ม.ร.ร่วมอบรมนักสร้างสุข

หวังสร้างคนเก่ง งานดี ผลิตภาพสูง

วางพวงมาลา   นางสาวปราณี วรนิตย์ 
หัวหน้างานสภาคณาจารย์ รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสกัการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (สมเด็จ
พระมหาธรีราชเจ้า) เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระเกยีรตคิณุ
ทีท่รงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานปัการ 
เม่ือวันที ่25 พฤศจิกายน 2562 ณ เนติบณัฑติยสภา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

         ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 
อธกิารบดมีหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การขับเคลือ่น
การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการ
ท�างานของนักสร้างสุข” จัดโดยงานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.ศรินัินท์ กติตสิขุสถิต ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยั
ความสขุแห่งประเทศไทย สถาบนัวจัิยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ 
เป ็นวิทยากรให ้ความรู ้แก่บุคลากร ม.ร. 
เม่ือวนัที ่18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชมุ
บอลรมู ชัน้ 3 โรงแรม The Grand Fourwings 
หัวหมาก กรุงเทพฯ
        อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท  ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานว่า
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุข
ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถ
ในการน�าข้อมูลจาก HAPPINOMETER ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและ
มหาวทิยาลยั โดยสามารถก�าหนดแผนกจิกรรม
สร้างสุขได้อย่างมีเป้าหมาย 
        ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าใน
แวดวงวิชาการมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับความ
เจรญิก้าวหน้าและความอยูด่มีสีขุของประชากร 
ซึ่งจะท�าให้คนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา โดยสาเหตุส�าคัญ
ที่ส ่งผลกระทบต่อค ่าดัชนีชี้วัดความสุขนี ้
ต้องศึกษาและให้ความส�าคัญอย่างครอบคลุม 
เพราะแม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตดี แต่ความ
เหลื่อมล�้าสูง หรือบางประเทศสามารถกระจาย
รายได้ได้อย่างทั่วถึง แต่สภาพแวดล้อมทาง
สังคมไม่ปกติสุข ก็ส่งผลให้ประชากรมีค่าความ
สุขในระดับต�่า 
 “น่ายินดีที่นักวิชาการไทยคิดค้นดัชนี
ชี้วัดความสุข HAPPINOMETER ให้เห็นค่า
ความสุขของแต่ละองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานให้บุคลากร
ท�างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ เมื่อบุคลากรทุกองค์กรมีความสุข 
ประเทศก็จะก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น”

 

 

 ด้าน รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 
เปิดเผยว่า HAPPINOMETER เป็นนวัตกรรม
ส�าหรับการส�ารวจความสุขของคนท�างาน 
เป็นองค์ความรู ้และแนวทางปฏิบัตใินการบรหิาร
จัดการความสุข เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพ
คนท�างาน โดยช่วยส่งเสรมิการท�างานเชงิระบบ 
ภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายของแต่ละองค์กร 
และคาดหวังให้คนเก่ง งานดี ผลิตภาพสูง 
เสริมความมุ่งมั่น และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข ก่อนวัดผลความส�าเร็จ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
 “เม่ือปี 2561 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง
วัดค่าความสุขได้ 63.6 ต่อมาปี 2562 วัดค่า
ความสุขได้ 65.5 จัดอยู ่ในเกณฑ์ดี ขอให้
นักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยมีความมุ ่งมั่น
ต่อไป ใช้เป้าประสงค์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร
เป็นเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความสุขให้
เกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงค่าความสุขรวมของคนที่
ท�างานภาคการศึกษาอยู่ที่ 66.7 โดยจากการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้
คะแนนสูงขึ้น 
 ดงันัน้นกัสร้างสขุควรใช้แผนปฏบิตักิาร
และการติดตามค่าคะแนนที่ช่วยวัดผลส�าเร็จ
ได้ด ีเพราะจะไม่สามารถด�าเนินการตามนโยบาย
ได้หากแผนปฏิบัติการไม ่เดินหน้า ดังนั้น 
แผนดแีละลงมือปฏบัิตจิะท�าให้เกดิประสทิธผิล 
เ ม่ื อผลผ ลิตดี กั บความรู ้ ดี จะท� า ให ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพเพิ่ม”
 รศ.ดร.ศิรินันท์ กล่าวท้ิงท้ายว่าขอให้
นักสร ้างสุขของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
มีเป้าหมายที่ท้าทาย หากมุ่งมั่นท�าตามแผน
ปฏิบัติการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขได้ 
จะช่วยให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงประสบความ
ส�าเร็จและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 นายจำาเรญิ ทพิญพงศ์ธาดา ผูว่้าราชการ
จังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และท�าความ
สะอาดบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี 
อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสือ่สาร-
มวลชน หน่วยราชการและเอกชน เจ้าหน้าที่
จติอาสาพระราชทาน ตลอดจนนกัเรยีน นกัศึกษา 
และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 
23 พฤศจกิายน 2562 ณ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา
  โอกาสนี้ นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา 
ผูว่้าราชการจงัหวัดพงังา พร้อมด้วยอาจารย์จเลศิ 
เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสือ่สารมวลชน น�าผูแ้ทน
หน่วยงานต่างๆ จติอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมปลูก
ต้นจกิทะเล จ�านวน 300 ต้น และท�าความสะอาด 
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยด้วย

ม.รามฯ จังหวัดพังงา 
จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
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