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มหาวิทยาลัยรามค�าแหง บันทึกเทปถวายพระพร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
น�ำคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร ในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีนิทร-
มหำวชริำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หวั 28 กรกฎำคม 2563 เมือ่วันที ่26 มถินุำยน 2563 ณ สถำนีวทิยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

 บุคลากร นัก เรียน และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รวมพลังประกาศ
เจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ในโอกาส
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ มุ่งปฏิบัติตนรักษาศีล 
ลดป ัญหาและผลกระทบท่ี เกิดจากสุ รา 
พร้อมสร้างค่านยิมท่ีดี ปลกูจิตส�านกึให้เยาวชน
ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง จัดกิจกรรม 
“ ง ด เ ห ล ้ า เข ้ า พ ร ร ษ า ”  ใ น โ อ ก ำ ส วั น
ง ดดื่ ม สุรำแห่งชำติ ประจ�ำป ี 2563 โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
ผู ้ อ� ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ 
รกัษำรำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
เป็นประธำนเปิดงำน และน�ำบุคลำกร นักเรียน 
นักศกึษำประกำศเจตนำรมณ์ “งดเหล้ำเข้ำพรรษำ”
พร้อมเปิดป้ำยรณรงค์ภำยในบรเิวณมหำวิทยำลยั 
เมื่อวันที่  1 กรกฎำคม 2563 ณ ห ้องศักด์ิ 
ผำสุขนิรันต์ อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมค�ำแหง
มหำรำช
  โอกำสนี้  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ลีนา  
ลิ่มอภิชาต รองอธิกำรบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
กล่ำวว่ำ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร
ชี้น�ำป้องกันและแก้ไขปัญหำของสังคม และ
งำนประชำสัมพันธ์              (อ่านต่อหน้า 7) 

ชาวรามค�าแหงร่วมปฏิญาณตน
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

อธิการบดี ม.ร 
ขอบคุณบุคลากร
ร่วมใจจัดกิจกรรม 
“รามคำาแหงปันสุข”

                            มหาวิทยาลัยรามค�าแหง -
                         หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมแบ่งปันอาหาร
และเครื่องดื่ม ให้แก่นักศึกษาและประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ในกิจกรรม “รามค�าแหงปันสุข” เมื่อวันที่ 2-30 
มิถุนายน ที่ผ่านมา
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ รักษำรำชกำร
แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง กล่ำวว่ำ 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ได้จัดกิจกรรม “รำมค�ำแหง
ปันสุข” ให้บริกำรอำหำรกล่อง อำหำรแห้งและ
เครื่องดื่ม เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของนักศึกษำ 
ชุมชน และประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคโควิด-19 ระหว่ำงวันที่ 2 – 30 มิถุนำยน 
2563 ณ บริเวณประตูทำงออกด้ำนงำนแพทย์และ
อนำมัย ขณะนี้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวได้เสร็จสิ้น-
เรียบร้อยแล้วด้วยควำมร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ำย
ท้ัง คณะผู้บริหำร บุคลำกรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย ศิษย์เก่ำ นักศึกษำ และนักเรียน รวมท้ัง
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน อำทิ ส�ำนักงำนเขต
บำงกะปิ  สถำนีต�ำรวจนครบำลหัวหมำก กำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) (อ่านต่อหน้า 7) 



 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสร้ำงสรรค์ผลงำนออกแบบ
กำร์ตูนสญัลกัษณ์ (Mascot) ประจ�ำคณะวิทยำศำสตร์ 
ชงิเงินรำงวลั 5,000 บำท โดยส่งผลงำนเข้ำประกวด
ไดต้ั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2563
                                      (อ่านต่อหน้า 8)

คณะวิทย์ฯ ม.ร. จัดประกวด Mascot 
ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

 มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหงร่วมมอืกบัส�ำนักงำน
ขนส่งกรุงเทพมหำนครพืน้ท่ี 3 กรมกำรขนส่งทำงบก 
จัดอบรมภำคทฤษฎีและออกหนังสือรับรอง
กำรผ่ำนกำรอบรมภำคทฤษฎีตำมหลักสูตรที่
กรมกำรขนส่งทำงบกก�ำหนด ให้แก่ประชำชน
ที่ประสงค์จะเข้ำรับกำรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญำต
ขับรถหรือขอต่ออำยุใบอนุญำตขับรถฯ 6 ประเภท 
ได้แก่ ผู ้ขอรับใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ชั่วครำว                             (อ่านต่อหน้า 8) 

รามค�าแหงร่วมมือกรมการขนส่งฯ

จัดอบรมการสอบใบขับขี่ 

26 กรกฎาคม 2563

ม.รามฯ เปิดลงทะเบียนกองทุน 
กยศ. ปี 2563

สำาหรับผู้กู้รายใหม่-รายเก่า
ที่ขอกู้ยืม ม.รามฯ ครั้งแรก 

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เปิดให้นักศึกษำ
ผูกู้ย้มืรำยใหม่ และนกัศกึษำผู้กูย้มืต่อเนือ่งรำยเก่ำ
ย้ำยสถำนศึกษำ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่
ขอกู้ยืมกับมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงเป็นคร้ังแรก 
(ท้ังนักศึกษำส่วนกลำงและสำขำวิทยบริกำรฯ 
23 จังหวัด) ด�ำเนินกำรยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู ้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ใน 
2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะที ่1 (กยศ.เดมิ) เงนิกู้ยมืเพ่ือ
กำรศึกษำ ส�ำหรับนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
และลกัษณะที ่2 (กรอ.เดมิ) เงนิกูย้มืเพือ่กำรศกึษำ 
ส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่เป็น
ควำมต ้ อ งกำรห ลักซึ่ ง มี ค ว ำม ชัด เจนของ

กำรผลิตก�ำลังคนและมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ
  สำาหรบัข้ันตอนและวธิกีารขอกูยื้ม นกัศึกษำ
ต้องม ีe-mail เป็นของตนเอง และต้องลงทะเบียน
เพื่อดำวน์โหลดแบบค�ำขอกู้ยืมของมหำวิทยำลัย 
(กยศ.101) ตำมลิงค์กำรลงทะเบียนท่ีก�ำหนด
ในตำรำง โดยสามารถลงทะเบยีนและดาวน์โหลด
เอกสารได้ถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เท่านั้น 
(ถ้ำไม่ลงทะเบียนจะไม่มีรำยชื่อเข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์กับกรรมกำรของมหำวิทยำลัย) และ
นักศึกษำผู้ขอกู้ยืมต้องเข้ำระบบ e-studentloan 
ทีเ่วบ็ไซต์ www.studentloan.or.th เพือ่ด�ำเนินกำร
บันทึกแบบค�ำขอกู้ยืมผ่ำนระบบ รวมทั้งต้องจัดส่ง
แบบค�ำขอกู้ยืมของมหำวิทยำลัย พร้อมเอกสำร
ประกอบ (อยู่ในหน้ำที่ 4 ของแบบค�ำขอกู้ยืมของ
มหำวิทยำลัย) และเข ้ำรับกำรสัมภำษณ์กับ
คณะกรรมกำรของมหำวิทยำลยัตำมวนั เวลำ และ
สถำนที่ที่ก�ำหนด โดยจะประกำศรำยชื่อพร้อม

วันสัมภำษณ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้
นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ให ้ด�ำเนินกำร
ลงทะเบียนและดำวน์โหลดแบบค�ำขอกู้ยืมของ
มหำวิทยำลัย (กยศ.101) และจัดส่งแบบค�ำขอ
กู้ยืมและเอกสำรประกอบ ณ สำขำวิทยบริกำรฯ 
ที่นักศึกษำสังกัดภำยในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
โดยทำงสำขำวิทยบริกำรฯ จะด�ำเนินกำรจัดส่ง
เอกสำรมำที่ส่วนกลำงต่อไป 
  นักศึกษำสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได ้ที่  ง ำนแนะแนวจัดหำงำนและ
ทุนกำรศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง อำคำรศิลำบำตร (SBB) ชั้นลอย 
โทร. 02-310-8080 หรือที่สำขำวิทยบริกำรฯ ที่
นกัศึกษำสงักัด หรอืที ่Facebook : กองทุนกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง , http://www3.ru.ac.
t h / s cho l a…/ i ndex .php/CmsNews /
indexView/194

ข่าวรามคำาแหง วันที่  ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓๒

ชาวรามคำาแหง พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

ร่วมแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มกับกิจกรรม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ 
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เป็นประธำนเปิดโครงกำรส่งเสริมสมรรถนะและ
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของบุคลำกรคณะเศรษฐศำสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ 
ทองพาศน์ คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ และบุคลำกรคณะ ร่วมในงำน เมื่อวันท่ี 24 มิถุนำยน 2563 
ณ ห้อง 301 อำคำร ECB2 คณะเศรษฐศำสตร์
 ผศ.ดร.บุญชาล กล่ำวว่ำ กำรจดัฝึกอบรมนี ้ช่วยให้ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรบริหำรกำรใช้พัสดุภำครัฐ เพื่อให้เกิดกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเพื่อกำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกรของคณะเศรษฐศำสตร์ในอนำคต 
	 “ขอแสดงความช่ืนชมกับการเอาใจใส่และความต้ังใจที่จะพัฒนาตนเองของทุกท่าน	อันเป็น
ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสนับสนุนกิจการของม.รามค�าแหง	ซึ่งมีภารกิจหลักอยู่ด้วยกัน	4	ด้าน	คือ
การจัดการเรียนการสอน	การวิจัย	การให้บริการทางวิชาการ	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	จึงขอให้
บุคลากรได้ท�าหน้าที่เหล่านี้ให้คงอยู่และพัฒนายิ่งขึ้น”	

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนักำรศกึษำนำนำชำต ิรกัษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ รักษำรำชกำรแทน
คณบดีคณะนิติศำสตร์ ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ร่วมกับ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันอนุญำโตตุลำกำร (THAC) และ นางสาวมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
อนุญำโตตลุำกำรและกำรประนอมข้อพพิำท สถำบนัอนุญำโตตลุำกำร ณ สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร (THAC)  
โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร สมุนะเศรษฐกลุ รองคณบดฝ่ีำยวชิำกำรและวจิยั อาจารย์นนัทพล 
พุทธพงษ์ และบุคลำกรคณะนิติศำสตร์ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ห้องเพลินจิต-ชิดลม 
อำคำรภิรัชทำวเวอร์ กรุงเทพฯ
 โอกำสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ 
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง กล่ำวว่ำ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง กับ สถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร ต่ำงตระหนักร่วมกันถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำและเผยแพร่กำรศึกษำกฎหมำย 
กำรด�ำเนินกำรระงับข้อพิพำททำงเลือก กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรประชุมทำงวิชำกำร กำรพัฒนำ
บคุลำกร และกิจกรรมทำงวชิำกำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบักำรระงบัข้อพพิำททำงเลอืก ตลอดจนกำรพฒันำกำรศกึษำ 
และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง จึงได้ร่วมกันจัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรนี้ขึ้น

ม.ร. - สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามความร่วมมือ

คณะเศรษฐศาสตร์ พัฒนาบุคลากร
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 วิชำหลักกำรด�ำรงชีวิตในสังคม หรือ PHI1000 เป็นวิชำพื้นฐำน
บังคับในโครงสร้ำงหลักสูตร ของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง คอลัมน์ 
“พบอำจำรย์ผู ้สอน” ฉบับนี้ จึงพำมำพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้ 
สงวนสกุล หัวหน้ำภำควิชำปรัชญำ คณะมนุษยศำสตร์ ผู ้สอนวิชำ 
PHI1000 เพื่อเจำะลึกกระบวนวิชำ แนวข้อสอบ พร้อมแนะวิธีกำรเรียน
ด้วยตนเอง ให้เตรียมพร้อมส�ำหรับกำรสอนในภำคฤดูร้อนนี้
 ผศ.ไม้ กล่ำวว่ำ วิชำหลักกำรด�ำรงชีวิตในสังคม หรือ PHI1000 
มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนแยกผิดออกจำกถูก แยกสิ่งที่ควรออกจำก
ส่ิงที่ไม่ควร แยกควำมเป็นเหตุผลและไม่มีเหตุผลได้ เป็นต้น รำยวิชำนี้
จึงเป็นวิชำกึ่งปรัชญำ กึ่งศำสนำ และมีเรื่องรำวของสังคม ในต�ำรำมี
เนื้อหำทั้งหมด 12 บท แต่ละบทมีควำมส�ำคัญแตกต่ำงกันไป บรรยำย
เน้ือหำบทละ 1 คำบเรียน โดยปกตมิหำวิทยำลยัรำมค�ำแหงจดักำรเรยีน
กำรสอนวชิำนีท้ีว่ทิยำเขตบำงนำ ในภำคฤดรู้อน/2562 มกีำรปรบัเปลีย่น
ให้สอนออนไลน์ทัง้หมด นกัศกึษำจงึต้องฟังบรรยำยผ่ำนวดิโีอทีอ่พัโหลดไว้ 
และอ่ำนหนังสือด้วยตนเอง
	 “วิชา	PHI1000	เป็นวิชาพื้นฐานบังคับส�าหรับนักศึกษาปี	1	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ด้วยรหัสวิชาท่ีขึ้นต้นด้วยเลข	1	จึงเป็นวิชาที่
ให้นกัศึกษาชัน้ปีท่ี	1	เทอม	1	ลงทะเบยีนเรียน	จดัอยูใ่นหมวดวชิาทัว่ไป
ในโครงสร้างหลักสูตร	หนังสือเรียนวิชาหลักการด�ารงชีวิตในสังคม	
เขียนโดย	รศ.ชัยวัฒน์	อัตพัฒน์	และเป็นผู้บุกเบิกวิชาน้ีขึ้นมา	อาจารย์
ผู้สอนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น	3	ส่วน	คือ	ปรัชญา	ศาสนา	และหลักการ
ทางสังคมทั่วไปที่ต้องรู้	ผู้เรียนจ�าเป็นต้องเข้าใจในเนื้อหา	และวิเคราะห์
ได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร”
 หนังสือวิชาหลักการดำารงชีวิตในสังคม หรือ PHI1000 มี
ทั้งหมด 12 บท ได้แก่ 1) หลักกำรด�ำรงชีวิตในสังคม 2) ก�ำเนิดและ
ควำมหมำยของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญำและศำสนำ 3) ธรรมชำติ
และควำมต้องกำรของมนุษย์ 4) มนุษย์กับค่ำนิยมและเกณฑ์ตัดสิน
ค่ำนิยม 5) กำรพัฒนำชีวิตและกำรแก้ไขปัญหำชีวิตตำมหลักปรัชญำ 
6) ปัญหำชวีติและแนวทำงแก้ไขตำมหลกัศำสนำ 7) หลกัพทุธธรรมกบักำร
พัฒนำสังคม 8) หลักธรรมของผู้บริหำร 9) ปรัชญำครองรัก ครองเรือน 
10) อำชีพกบัคณุธรรม 11) จุดหมำยสงูสุดในชวิีตของมนษุย์ตำมหลกัปรชัญำ
และศำสนำ และ 12) ชวีติกบัควำมตำย ออกข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ 
เวลา 2 ช่ัวโมง โดยให้นกัศกึษาเลอืกคำาตอบทีถ่กูต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว
 ผศ.ไม้ กล่ำวถงึข้อสอบวชิำ PHI1000 ในภำคฤดรู้อน/2562 ไว้ว่ำ 
ข้อสอบออกตำมต�ำรำเรยีน กระจำยทุกบท บทละประมำณ 8-15 ค�ำถำม 
จำกกำรประเมินรอบที่ผ่ำนมำ นักศึกษำที่ได้เกรด A ส่วนใหญ่ เข้ำเรียน
เพือ่ฟังบรรยำยและอ่ำนหนงัสอืเพือ่หำควำมรูเ้พิม่เตมิ นกัศกึษำทีไ่ด้เกรด
รองลงมำ เลอืกเข้ำเรยีนอย่ำงเดยีว หรอือ่ำนหนงัสอืเพยีงอย่ำงเดยีว ซึง่ไม่
เพยีงพอส�ำหรบัเกรดทีด่ทีีส่ดุ ส่วนนักศกึษำทีส่อบไม่ผ่ำนคอืผูท้ีไ่ม่ใส่ใจเรยีน 
ไม่อ่ำนหนังสือ จึงไม่สำมำรถเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้

 

 “ถ้าหากนกัศกึษาอยากมคีะแนนในการสอบทีด่	ีควรฟังบรรยาย
และอ่านหนังสือสอบ	อาจารย์เน้นออกข้อสอบทุกบท	ดังนั้นนักศึกษา
ต้องอ่านและจับโครงสร้างของเนื้อหาบทนั้น	ๆ	ให้ได้	โดยมีหัวข้อเรื่อง	
หวัข้อส�าคญั	ใจความส�าคญัอยูท่ีใ่ด	หลกัการส�าคญัอยูต่รงไหน	และจะท�า
ความเข้าใจอย่างไร	อาจารย์จึงเน้นย�้าในเรื่องโครงสร้าง	หลักวิธีการคิด	
ถ้าหากคิดถูก	การเดินทางไปข้างหน้าก็จะถูก	แต่ในขณะเดียวกัน	
หากคิดผิด	เส้นทางที่เดินไปข้างหน้าก็จะผิดเช่นกัน	การเรียนการสอน
รายวิชานี้จึงต้องการให้ผู ้เรียนได้รับรู้การวางตนให้ถูกต้องในรอบรั้ว
ของสังคม	ในข้อสอบจะแบ่งเป็น	3	ส่วนใหญ่	ๆ	คือ	1.การทบทวน
ความเข้าใจ	เน้นเนื้อหาท่ีถูกต้องตามต�าราเรียน	2.การวิเคราะห์		
3.การสงัเคราะห์	ส่วนที	่2	และ	3	ข้อสอบจะออกเกีย่วกับเหตกุารณ์ส�าคญั	
เช่น	กรณีเสือด�าหรือจ่าคลั่งกราดยิงที่โคราช	เป็นต้น	
	 ฉะนัน้แล้ว	การอ่านหนงัสอืเพยีงอย่างเดยีว	นกัศกึษากไ็ด้ความรู้
เพียงครึ่งเดียว	หรือฟังอย่างเดียว	นักศึกษาก็ได้ความรู้เพียงครึ่งเช่นกัน	
จึงต้องฟังบรรยายและอ่านหนังสือควบคู่กันไปด้วย	เมื่อเจอข้อสอบ
วเิคราะห์หรอืสงัเคราะห์	นกัศกึษาจะต้องตอบค�าตอบทีถ่กูต้องทีส่ดุตามหลกั
วิชาที่เรียนมา”
 นักศึกษำสำมำรถซื้อต�ำรำวิชำหลักกำรด�ำรงชีวิตในสังคม หรือ 
PHI1000 ได้ที่ส�ำนักพิมพ์ ม.รำมค�ำแหง ชั้น 3 หรือส่ังซ้ือออนไลน์ที่ 

www.rupress.ru.ac.th และดูวิดีโอบรรยำยได้ทำง Course on demand 
โดยได้มีกำรอัปโหลดเนื้อหำครบทุกเทปบรรยำยแล้ว 
 ผศ.ไม้ ฝำกถึงนักศึกษำที่ก�ำลังเตรียมสอบว่ำ นักศึกษำมีหน้ำที่
เรียน มีบทบำทเป็นผู ้แสวงหำควำมรู ้ โดยเฉพำะใน ม.รำมค�ำแหง 
สถำบันตลำดวชิำทีเ่ปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนสำมำรถเรยีนได้อย่ำงหลำกหลำย 
และมอีำจำรย์ประจ�ำทกุกระบวนวิชำทีเ่ปิดสอน เช่นนัน้แล้ว หำกนกัศกึษำ
รู้จักประคับประคองตัวเองให้อยู่ในฐำนะนักศึกษำ รู ้จักบทบำทและ
หน้ำที ่กจ็ะสำมำรถก�ำหนดแผนกำรเรยีนตวัเองให้ดไีด้ หรือย่นเวลำเรยีน
ให้จบเร็วขึ้นกว่ำปกติได้ เพรำะอนำคตก�ำหนดได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้ง
ฝำกให้อ่ำนบทควำมเรื่อง“กว่ำจะนั่งบัลลังก์ศำล”โดยนำยณัฐปกรณ์ 
พิชญปัญญำธรรม เพื่อเพิ่มควำมรู้และเป็นก�ำลังใจในกำรเรียนต่อ
 นักศึกษำที่มีข้อสงสัย สำมำรถติดต่อพบอำจำรย์ผู ้สอนผ่ำน
เลขำนุกำรภำควิชำปรัชญำ คุณประภำภรณ์ เชี่ยวอุดมรัตน์ หมำยเลข
โทรศัพท์ 062-619-6516 ในวันเวลำรำชกำร 

PHI1000

   เรียนรู้ปรัชญา ศาสนา และเรื่องราวของสังคม
กับวิชาหลักการดำารงชีวิตในสังคม

PHI1000

http://www.rupress.ru.ac.th
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  “พบอำจำรย์ผู้สอน” ฉบับนี้ เปิดต�ำรำศำสตร์แห่ง
กำรสืบค้น LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการ
ค้นคว้า และ LIS1003 การใช้ห้องสมดุ วชิำพืน้ฐำนด่ำนแรก
ของนกัศกึษำปี 1 สำระส�ำคญัทีจ่ะช่วยเพิม่ทกัษะด้ำนกำรสืบค้น รวบรวม 
เรียบเรียง และเผยแพร่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอนโดยคณำจำรย์
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ น�ำทัพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักด์ิ 
เอ ้งฉ้วน หัวหน้ำภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประภาส พาวินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชิตา อุปถัมภ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริงาม แผลงชีพ อาจารย์พิมลอร ตันหัน และอาจารย์ 
ดร.สุนันทา วงษ์จตุรภัทร
 ผศ.ศริงิาม แผลงชพี อำจำรย์ประจ�ำภำควชิำบรรณำรกัษศำสตร์ 
หนึ่งในทีมคณำจำรย์ผู ้สอนวิชำ LIS1001 และ LIS1003 เผยว่ำวิชำ 
LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า  เป็นวิชำที่มี 
2 หน่วยกิต อธิบำยเนื้อหำเก่ียวกับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และเทคนิคใน
กำรค้นคว้ำหำข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งกำรสืบค้นเป็นจุดเริ่มต้นของ
กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษำ และเพื่อเป็นแนวทำงในกำรน�ำเสนอผลงำน
วิชำกำร โดยแหล่งสืบค้นข้อมูลในปัจจุบันมีจ�ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นห้อง
สมุด และอินเทอร์เน็ต นักศึกษำจึงจ�ำเป็นต้องมีทักษะในกำรเข้ำถึงและ
สบืค้นสำรสนเทศ มคีวำมสำมำรถในกำรใช้สำรสนเทศอย่ำงถกูต้อง รวมถึง
สำมำรถค้นคว้ำและน�ำไปต่อยอดได้ เนื่องจำกกำรมีทักษะเหล่ำนี้ จะช่วย
ให้นักศึกษำประหยัดเวลำ งบประมำณ และแรงงำนในกำรสืบค้นข้อมูล
 “หัวใจส�าคัญของวิชา	LIS1001	คือการช่วยให้นักศึกษาเกิดความ
ตระหนัก	รับรู้	และเข้าใจวิธีการเข้าถึงสารสนเทศที่ถูกต้อง	สามารถเลือก
แหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ	และสร้างทักษะการสืบค้นสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการได้	และเพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการ
รวบรวม	เรียบเรียง	และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ	ที่สนใจได้เป็นอย่างดี	
ซึ่งเป็นทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นมากในยุคปัจจุบัน	หรือยุคที่เรียกว่า	
‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)’”
 ด้ำนวิชำ LIS1003 การใช้ห้องสมุด มีเนื้อหำกล่ำวถึงลักษณะ
ของห้องสมุดสมัยใหม่ ที่มีกำรรวบรวม กำรจัดเก็บ และให้บริกำร
สำรสนเทศ ทั้งรูปแบบด้ังเดิม คือส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือหรือต�ำรำต่ำงๆ 
และสำรสนเทศทันสมัยอย่ำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบกำรจัดเก็บ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ เครื่องมือช่วยค้นในกำรเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศ 
เทคนิคกำรสืบค้น และกำรใช้สำรสนเทศในกำรท�ำรำยงำนทำงวิชำกำร
 “แม้วิชา	LIS1003	จะเป็นวิชาท่ีมีเพียง	1	หน่วยกิต	แต่ความรู้ที่
นักศึกษาได้รับจากรายวิชานี้	จะท�าให้นักศึกษามีความรู้	ความเข้าใจใน
การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดโดยทั่วไป	หรือจากสารสนเทศออนไลน์	
และสามารถเลือกสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือเพ่ือน�ามาใช้ประกอบการศึกษา
หาความรู้ของตนเองได้	จึงสามารถน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวันได้ไม่รู้จบ	

ดงันัน้หากนกัศกึษาตัง้ใจกบัรายวชิานีอ้ย่างเตม็ที	่ความรูท้ีน่กัศกึษาได้รับ
จะเป็นพืน้ฐานส�าคญัทีน่�าไปต่อยอดในด้านอืน่ๆ	ได้ดยีิง่ขึน้อย่างแน่นอน”
 ผศ.ศิริงาม กล่ำวต่อไปว่ำในช่วงสถำนกำรณ์ปกติก่อนเกิดกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วิชำ LIS1001 มีกำรบรรยำยสดใน
ห้องเรยีน ควบคูกั่บกำรถ่ำยทอดกำรเรยีนกำรสอนจำกห้องเรียน (Cyber 
Classroom) และวดิโีอค�ำบรรยำยย้อนหลงั (Course On Demand) ผ่ำนสือ่
กำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ของมหำวทิยำลยั ที ่www.m-learning.ru.ac.th
 “อาจารย์ฝากให้นกัศกึษาเข้าฟังการบรรยายทกุครัง้	เพือ่ประโยชน์
ของนกัศึกษาทีจ่ะได้รบัความรูค้วามเข้าใจจากการอธบิายเนือ้หาเพิม่เตมิ
จากอาจารย์อย่างละเอียด	พร้อมเน้นประเด็นเนื้อหาที่มีความส�าคัญ	
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของวิชา	LIS1001	ได้ง ่ายขึ้น
ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีสื่อการเรียนการสอนที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับ
นกัศกึษาทีไ่ม่มโีอกาสได้เข้าฟังบรรยายในช้ันเรียน	สามารถเรียนออนไลน์
ย้อนหลังและทบทวนบทเรียนได้อย่างไม่จ�ากัด”
 ส�ำหรับแนวข้อสอบวิชำ  LIS1001 เป็นข้อสอบปรนัยจ�ำนวน 
100 ข้อ 4 ตัวเลือก ส่วนข้อสอบของวิชำ LIS1003 เป็นข้อสอบปรนัย 
60 ข้อ ออกข้อสอบจำกเนือ้หำในต�ำรำเรยีนทุกบท แนะน�ำนกัศึกษำให้อ่ำน
ต�ำรำควบคู่กับกำรฟังบรรยำย เพื่อจะเข้ำใจแนวคิดหลักและจุดเด่น
ของเนื้อหำวิชำสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรค้นคว้ำได้อย่ำงง่ำยๆ 
เพรำะข้อสอบจะทดสอบทั้งควำมจ�ำและควำมเข้ำใจ ต้องอ่ำนหนังสือ
ทั้งเล่ม จะข้ำมบทใดบทหนึ่งไปไม่ได้ 
 ผศ.ศริงิาม กล่ำวทิง้ท้ำยว่ำกำรเรยีนในระดบัอดุมศกึษำ มแีนวทำง
และวิธีกำรเรียนแตกต่ำงจำกระดับมัธยมศึกษำ วิชำ LIS1001 เป็นวิชำ
พื้นฐำนทั่วไปที่มุ่งหวังเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำ ก่อนเข้ำสู่กำร
เรยีนรูใ้นศำสตร์หรอืสำขำวชิำทีน่กัศกึษำสนใจในแง่มมุทีส่งูข้ึน เม่ือนกัศึกษำ
มคีวำมพร้อมและทกัษะด้ำนกำรสบืค้น รวบรวม เรียบเรียง และถ่ำยทอด
ข้อมูล จำกเนื้อหำของวิชำนี้แล้ว จะท�ำให้นักศึกษำมีควำมพร้อมในกำร
เผชิญต่อกำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้อ่ืนๆ ต่อไปได้อย่ำงถูกต้องและ
มีประสิทธิภำพ
 นักศึกษำที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สำมำรถ
ติดต่อคณำจำรย์ได้ที่ ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์ อำคำร 1 ชัน้ 5 หรอืท่ีกลุม่เฟซบุก๊
ของภำควิชำ : Information Science Club RU.

แนะทริค LIS1001, LIS1003 ผ่านชัวร์

‘อ่านตำารา-ฟังบรรยาย 

     ใช้ความจำา+เข้าใจ’

๔
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ปัญหานักศึกษา
ตอบ

ถาม:    เป็นนักศึกษำ Pre-degree เคยกู้ กยศ. 
ตอนเรียนอยู่มัธยมศึกษำตอนปลำย ปีนี้จะจบ ม.6 
แล ้ วจะสมัครต ่อปริญญำตรีและเทียบโอน 
อยำกทรำบว่ำถ้ำจะกู ้กยศ. ต่อ จะต้องท�ำอย่ำงไรบ้ำง 
ภำยในวันไหน
ตอบ:   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ. 
และ กรอ.) นกัศึกษำสมคัรใหม่ชัน้ปีที ่1 ทีป่ระสงค์
จะขอกู้ยมืเงนิกองทนุฯ ทัง้ผูกู้ย้มืต่อเนือ่งย้ำยสถำน
ศึกษำ/ผู้กู้ยืมรำยใหม่ มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ ดังนี้
 1. นกัศึกษำจะต้องขอรบัแบบค�ำขอกูย้มืเงนิ
กองทุนฯ ของมหำวทิยำลยั และบนัทกึแบบค�ำยนืยนั
ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในระบบ e-studentloan 
 2. เข้ำรบักำรคัดเลอืก (สมัภำษณ์) ตำม วนั/
เวลำ/สถำนที่ ที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด (แจ้งไว้ใน
แบบค�ำขอกู้ของมหำวิทยำลัยฯ)
 3. ตรวจดูรำยช่ือผู ้ได้รับกำรอนุมัติให้กู ้ 
ตำม วนั/เวลำ/สถำนที ่ทีก่�ำหนด (วนั/เวลำ/สถำนที่
ดังกล่ำวจะได้รับแจ้งในวันที่นักศึกษำเข้ำรับกำร
คัดเลือก)
 4. นกัศกึษำทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกได้รบัอนมุตัิ
ให้กู้ยมืเงนิกองทนุ จะต้องมำรำยงำนตวั/ปฐมนเิทศ/
ส่งสัญญำกู้ยืมเงินฯ/ลงชื่อแบบยืนยันจ�ำนวนเงิน
กู ้เงินประจ�ำภำคเรียน ตำมวัน/เวลำ/สถำนที่ 
ที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
 5. ติดตำมอ่ำนข่ำวประชำสมัพนัธ์เกีย่วกบั
กำรกู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่ http://www.ru.ac.th/
scholarship/ และ Facebook “กองทนุกำรศกึษำ
มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง” เดอืนละ 1 ครัง้ หลงัจำก
ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ แล้ว
 กำรกู้ยืมกองทุนฯ ผู้กู้จะต้องบันทึกแบบ
ยืนยันค�ำขอกู้ในระบบ e-studentloan ตำมวันที่ 
ทีส่�ำนกังำนกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่กำรศกึษำก�ำหนดที่ 
http://www.studentloan.or.th และพมิพ์แบบ
ค�ำยนืยนัขอกูจ้ำกระบบน�ำไปแสดงด้วยตนเองเพือ่
ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และลงชื่อแบบยืนยันจ�ำนวน
เงินกู ้ประจ�ำภำคเรียนที่มหำวิทยำลัย ติดต่อที่ 
งำนแนะแนวจดัหำงำนและทนุกำรศกึษำ ม.รำมฯ 1 
อำคำรศิลำบำตร ชั้นลอย สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ 02-310-8080, 02-310-8126
ถาม:   อยำกจะทรำบข้อมูลส�ำหรับนักศึกษำที่มี
วุฒิฯ ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศที่ต้องกำร
มำเรยีนต่อที ่ม.รำมฯ จะต้องมข้ัีนตอนอย่ำงไรบ้ำง
ในกำรสมัครเรียน
ตอบ:   ให้ผู ้สมัครที่มีวุฒิฯ ต่ำงประเทศ ติดต่อ
เทียบระดับควำมรู้วุฒิต่ำงประเทศก่อนกำรสมัคร
เรียน ดังนี้
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ 
ให้ติดต่อ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธกิำร ถนนรำชด�ำเนนินอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 โทร. 02-288-
5511-6
 ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ
เทียบเท่ำ สำมำรถใช้วุฒิฯ สมัครเรียนได้เลย โดย
ไม่ต้องเทียบวุฒิฯ                 (อ่านต่อหน้า 8)

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน   ดอกเอ๋ยดอกเบ้ีย (4)
 เรื่องของดอกเบี้ยนั้นทีแรกผมกะว่ำจะ
เขยีนแค่ 3 ตอนจบ แต่กดู็ท่ำว่ำจะจบไม่ลงเสียแล้ว
เพรำะยังมีอีกหลำยประเด็นที่อยำกจะเขียนถึง
จนท�ำให้จะกลำยเป็นซีรีส์ขนำดยำวไปเสียแล้ว 
แต่ไม่ต้องห่วงครบัเพรำะผมกก็ลัวท่ำนผูอ่้ำนจะเบือ่
เหมือนกัน ก็เลยจะรวบรัดให้จบในตอนนี้ให้ได้
 เรือ่งทีต่ัง้ใจจะเขยีนตัง้แต่ตอนแรกแต่ลมืไป
ก็คือที่มำของชื่อดอกเบี้ยนั่นเอง ผมขอเริ่มท่ีค�ำว่ำ 
“เบี้ย”ก่อนก็แล้วกัน ค�ำนี้ที่มำก็มำจำกช่ือหน่วย
ของเงินก่อนสมัยที่ เรำจะมีเหรียญกษำปณ์ใช้ 
(เรำเริ่มใช้เหรียญกษำปณ์สมัยรัชกำลท่ี 4 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์) โดยท่ีถ้ำหำกเป็นเงินโลหะ
ทีเ่รยีกว่ำพดด้วงกจ็ะมีหน่วยตำมน�ำ้หนกัของโลหะ
เงนิท่ีท�ำเป็นเงินแล้วแต่ว่ำจะหนักกีช่ัง่ ก่ีบำท กีส่ลึง
(หน่วยน�ำ้หนกันะครบั ไม่ใช่ 25 สตำงค์) เงนิพดด้วงน้ี
ใช้กับกำรซื้อขำยที่มูลค่ำสูงหน่อย แต่ถ้ำเป็นเงิน
ปลีกย่อยที่ชำวบ้ำนร้ำนตลำดใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
กจ็ะเป็นเปลอืกหอยทีเ่รยีกว่ำ “เบีย้” ซึง่ต้องน�ำเข้ำ
มำจำกหมู่เกำะแถบมหำสมทุรอนิเดยี ในเมือ่ชำวบ้ำน
ใช้เบีย้กนัเป็นหลกั เวลำไปกู้เงินแล้วต้องจ่ำยเพิม่เตมิ
ให้แก่ผู้ให้กู้นอกเหนือจำกเงินต้น จึงเปรียบเสมือน
เงนิน้ันมันออกดอกออกผลให้กับเจ้ำหนีน้ัน่เอง ดงันัน้
เงินท่ีลูกหนี้ต ้องจ่ำยสมทบเพิ่มไปกับเงินต ้น
จึงเรียกว่ำ “ดอกเบี้ย” ด้วยประกำรฉะนี้ 
 ค�ำว่ำดอกเบี้ยนี้เป็นค�ำไทยแท้ที่บัญญัติ
กันมำนำนแล้ว ส่วนภำษำอังกฤษนั้นจะใช้ค�ำว่ำ 
interest ซึ่งแปลว่ำ “ผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้
ส่วนเสีย” เพรำะผู้บัญญัติศัพท์ในภำษำอังกฤษ
คงตั้งใจจะให้หมำยควำมถึงผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนเพ่ือชดเชยควำมเสี่ยงจำกกำรให้กู ้
นั่นเอง (ตรงนี้ผมเดำเอำนะครับ อย่ำ serious) 
ซึ่งในยุคโบรำณที่กำรเรียกดอกเบี้ยยังเป็นบำป
อยู่นั้น(โปรดดูที่ผมเขียนไว้ในตอนที่ 1) ศัพท์ค�ำว่ำ
interest ยังไม่มีใช้ในควำมหมำยของดอกเบี้ย
เพรำะเขำใช้ค�ำทีแ่สดงควำมผิดบำปชัดเจนคอืค�ำว่ำ 
usury แทน ซึง่ปัจจบุนัเรำแปลค�ำว่ำ usury กนัว่ำ 
ดอกเบี้ยขูดรีดหรือขูดเลือดขูดเนื้อ
 จบไปแล้ว 1 ประเดน็ ยังมีเรื่องที่ค้ำงคำใจ
อยู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้ำจ�ำไม่ผิดผมเคยเขียนถึงไป
เมื่อเกือบหนึ่งปีมำแล้วแต่ยังไม่ได้มีกำรเคลียร์กัน
ให้ชดัเจน นัน่ก็คือเรือ่งอตัรำดอกเบีย้ตดิลบทีแ่ว่วว่ำ
มีหลำยประเทศใช้อยู่ในอดีต และบำงประเทศก็ใช้
อยูใ่นปัจจุบันด้วย เช่นในกรณขีองธนำคำรกลำงใน
ยูโรโซน สวิตเซอร์แลนด์ เดนมำร์ก สวีเดน และ
ญ่ีปุ ่น โดยอัตรำติดลบจะเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่
ธนำคำรกลำงคิดจำกเงินฝำกที่ธนำคำรพำณิชย์
น�ำมำฝำกไว้ที่ธนำคำรกลำงเป็นเงินสดส�ำรองตำม
กฎหมำย (ส�ำรองเผ่ือไว้เวลำที่ผู ้ฝำกมำถอนเงิน
แล ้วธนำคำรพำณิชย ์ขำดเงินสดหมุนเวียน)
 ในทำงปฏบิตักิำรด�ำเนนินโยบำยอตัรำดอกเบีย้

ติดลบนั้น ธนำคำรกลำงจะคิดอัตรำดอกเบ้ียจำก
ธนำคำรพำณิชย์ที่น�ำเงินมำฝำกไว้ ซ่ึงก็คล้ำยกับ
กำรที่ผู ้ฝำกต้องเสียค่ำดูแลรักษำให้ช่ำงทอง
ตำมต�ำนำนก�ำเนิดธนำคำรน่ันเอง ส่วนเหตุผลที่
ธนำคำรกลำงท�ำเช่นนั้นก็เพรำะแม้ตำมกฎหมำย
จะก�ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ต้องน�ำเงินมำฝำก
ไว้กับธนำคำรกลำงจ�ำนวนหน่ึงเป็นหลักประกัน 
แต่ในช่วงทีเ่ศรษฐกิจค่อนข้ำงซบเซำธนำคำรพำณชิย์
มักน�ำเงินมำฝำกไว้กับธนำคำรกลำงมำกเกินกว่ำ
เกณฑ์ที่ก�ำหนดเพื่ออำศัยกินดอกเบี้ย 
 อย่ำงที่ผมเขียนไปแล้วว่ำเงินฝำกน้ัน
เป็นต้นทุนของธนำคำรพำณิชย์ ดังนั้นในยำมที่
เศรษฐกิจซบเซำและกำรปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจหรือ
บุคคลมีควำมเส่ียง กำรได้ผลตอบแทนจำกกำร
น�ำเงินมำฝำกไว้กับธนำคำรกลำงจึงช่วยลดภำระ
เรื่องนี้ ให ้กับธนำคำรพำณิชย ์ได ้  ส ่วนกำรที่
ธนำคำรกลำงใช้นโยบำยอัตรำดอกเบี้ยติดลบกับ
เงนิฝำกของธนำคำรพำณชิย์น้ัน จุดประสงค์ก็เพือ่
จะลดสิ่งจูงใจที่ธนำคำรพำณิชย์จะมำฝำกเงินไว้
กินดอกเบี้ยนั่นเอง นอกจำกนั้นก็ยังต้องกำรจะ
กระตุ ้นให้ธนำคำรพำณิชย์น�ำไปปล่อยสินเชื่อ
ให้กับภำคธุรกิจและครัวเรือนมำกขึ้นเพื่อหำ
ผลตอบแทนมำชดเชยภำระต้นทุนกำรรับฝำกเงิน
อย่ำงที่บอกไปแล้ว 
 นโยบำยอัตรำดอกเบี้ยติดลบแบบนี้แม้
ในทำงทฤษฎจีะไม่มปัีญหำอะไร แต่ผมก็ยงัข้องใจ
อยูว่่ำมนัจะเป็นไปได้แค่ไหนในทำงปฏบิตั ิถ้ำหำก
เศรษฐกิจมันซบเซำมำก ๆ เพรำะธนำคำรไหนจะ
กล้ำปล่อยกู้ในภำวะอย่ำงน้ัน และอีกอย่ำงหน่ึง
ก็คอืนกัธุรกิจหน้ำไหนจะกล้ำไปกู้มำลงทุน ถ้ำมอง
ไม่เห็นโอกำสได้ก�ำไรเลย
 นอกจำกธนำคำรกลำงในหลำยประเทศ
จะคิดอัตรำดอกเบี้ยติดลบให้แก่เงินฝำกของ
ธนำคำรพำณชิย์แล้ว ในบำงประเทศเช่นเดนมำร์ก
และสวิตเซอร์แลนด์ยังมีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย
เงนิฝำกตดิลบกบัเงนิฝำกของลกูค้ำด้วย โดยทีจ่ะใช้
อัตรำติดลบกับลูกค้ำที่มีเงินฝำกจ�ำนวนมำกก่อน 
ถ้ำถำมว่ำท�ำไมจึงต้องก�ำหนดให้อัตรำดอกเบี้ย
ติดลบ ก็ตอบได้ว่ำมันเกี่ยวโยงกับกำรพยำยำม
ผลักดันให้คนที่มีเงินน�ำเงินไปลงทุนมำกกว่ำจะ
เกบ็ออมไว้เฉย ๆน่ันเอง  เพรำะในกำรจะค�ำนวณ
ควำมเป็นไปได้ในลงทนุใด ๆ ทีเ่รียกว่ำ Feasibility 
Study น้ัน ตำมหลักกำรแล้วผู้ลงทุนจะค�ำนวณ
ค่ำอัตรำผลตอบแทนภำยในหรือ IRR (Internal 
Rate of Return) ออกมำเสียก่อนเพื่อประกอบ
กำรตัดสนิใจ ค่ำ IRR น้ี อย่ำงน้อยต้องสงูกว่ำอัตรำ
ดอกเบีย้จึงสมควรทีจ่ะลงทุน  กำรท่ีอัตรำดอกเบีย้
ตดิลบจึงท�ำให้โอกำสเป็นไปได้ทีจ่ะตัดสนิใจลงทนุ
มีมำกขึ้น เพรำะน่ำจะดีกว่ำกำรที่จะต้องจ่ำย
ค่ำฝำกเงินกับธนำคำรนั่นเอง
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 กำรแต่งตวัของชำวเมียนมำตัง้แต่ด้ังเดิมจนปัจจุบนันีย้งัคงอนรุกัษ์ไว้อยู่ 
ส่วนมำกผ้ำที่สวมใส่ช่วงด้ำนบนล�ำตัวท้ังผู้ชำยและผู้หญิงเรียกเหมือนกันว่ำ 
        [อีน จี] แปลว่ำ “เสื้อ” แต่ผ้ำที่นุ่งห่มช่วงล่ำงล�ำตัวเรียกไม่เหมือนกัน 
ส�ำหรับเพศชำยเรียกกันว่ำ       [ปะ โซ่]  แปลว่ำ “โสร่ง” และส�ำหรบัเพศหญิง
เรียกว่ำ         [ทะบี] (ทะเมน)  แปลว่ำ “ผ้ำซิ่น หรือ ผ้ำถุง” อย่ำงไรก็ตำม
มีค�ำตั้งแต่โบรำณที่เรียกรวมกันว่ำ          [โลน ชี] หมำยถึง “ผ้ำที่นุ ่งห่ม
ช่วงล่ำงล�ำตัวของคน”
 เมื่อตอนสมัยกษัตริย์ปกครองจะมีค�ำของชนิดผ้ำเอำมำไว้อยู่ด้ำนหน้ำ
ค�ำว่ำ เสื้อ หรือ โสร่ง  ในสมัยนั้นส�ำหรับรำชวงศ์และชำววังนิยมใส่ ผ้ำ     [โป]  
“ไหม” แล้วส�ำหรับประชำชนชำวบ้ำนทั่วไปท่ีมีฐำนะบำงทีจะใส่ผ้ำไหม บำงที
จะใส่ ผ้ำ            [กะ ดี บำ] “ก�ำมะยี” แต่ประชำชนทั่วไปจะใส่ผ้ำ
[ชี]  “ฝ้ำย” 
เครื่องแต่งกายผู้ชายแบบโบราณ

 เมือ่ตอนทีก่ษัตริย์ปกครองอยูน่ัน้ ชำวเมียนมำจะอนรุกัษ์ผมมำก จนทัง้
ผูช้ำยและผูห้ญงิจะไว้ผมยำวกนั เพรำะฉะนัน้เมือ่มดัผมของผูช้ำยเพือ่ให้เรยีบร้อย
จะมำพันด้วยผ้ำ              [เกำ เบำ] ด้วยอีกที แต่ปัจจุบันนี้ตัดผมสั้น ไม่นิยม
โพกศรีษะตำมประเพณีเดิมแล้ว เม่ือมีพิธจีะมีผ้ำหรือแพรโพกศรีษะท�ำเป็นกระจกุ
ปล่อยชำยทิ้งไว้ทำงด้ำนขวำ แล้วนิยมใช้สีอ่อน เช่น สีครีม, ฟ้ำอ่อน ฯลฯ
 ในสมัยน้ันภำยในพระรำชวังของเมียนมำ ลักษณะกำรแต่งกำยของ
เชือ้พระวงศ์ กับผูอ้ำศยัอยูใ่นวงัคนอืน่ ๆ นัน้ ไม่เหมือนกัน ทีใ่นวงัมีกำรแบ่งแยก
ลักษณะกำรแต่งกำยโดยแบ่งตำมล�ำดับชั้น  เหล่ำเจ้ำฟ้ำเจ้ำชำย, เสนำอ�ำมำตย์ 
กบัคนในตระกูลเศรษฐทีัง้หลำย แต่งกำยด้วยผ้ำไหม ผ้ำแพร ผ้ำก�ำมะหยีเ่ท่ำนัน้  
ใช้ลักษณะผ้ำเหมือนกัน แต่แยกแยะกำรแต่งกำยกันด้วยลวดลำยของผ้ำ และสี
ท่ีสวมใส่ไม่เหมือนกัน  เหล่ำเจ้ำฟ้ำเจ้ำชำย เสนำอ�ำมำตย์นั้น ใส่เสื้อแขนยำว 
ผ้ำด้ำนหน้ำเฉียงปิดอกด้ำนหนึ่งและสวมสำยสะพำยทองค�ำเอำไว้  โสร่งลำย
ทอแบบเมียนมำ  
 ส�ำหรับชำวบ้ำนทั่วไป ช่วงด้ำนบนเสื้อที่ใส่ก็ใช้ผ้ำฝ้ำยหนำๆ รูปแบบ
คล้ำยกับเสือ้จนี แต่ไม่มปีก คอกลม แขนยำว ผ่ำด้ำนหน้ำติดกระดุมทีท่�ำด้วยผ้ำ 
ที่เรียกกันว่ำ          [ไต่ โปน]  ซ่ึงในปัจจุบันนี้มำใส่เป็นเส้ือนอก  ใช้สีสุภำพ 
เช่น ขำว ด�ำ หรือ นวล  ในสมยัโบรำณจะไม่ใส่เสือ้ชัน้ใน แต่ตอนสมัยทีอ่งักฤษ
ปกครองเร่ิมมำใส่เส้ือเชิต้ทีเ่ป็นคอตัง้มำใส่ชัน้ใน โดยทัว่ไปใส่เสือ้ขำว แล้วไม่นยิม
ใส่          [ไต่ โปน] เสื้อกันในเวลำปกติ นอกเหนือจำกเวลำไปงำนหรือ
เวลำไปท�ำงำนเท่ำนั้น
 กำรแต่งตัวแบบรำชวงศ์และชำววังส�ำหรับผู ้ชำยที่จะเรียกกันว่ำ 
                     [เตำ เช ปะ โซ่]  แปลเป็นภำษำไทยได้ว่ำ “โสร่งยำว 20 วำ” 
แล้วช่วงบนล�ำตวัจะใส่เสือ้ท่ีเป็นเสือ้คอกลม ตดิกระดุมด้ำนข้ำงหน้ำอก ด้ำนหน้ำ
ตัวตรงเอวจะผ่ำเอำไว้อย่ำงสั้น ๆ สองจุด 
 อย่ำงไรก็ตำมกำรแต่งตัวส�ำหรบัผูช้ำยแบบชำววงันี ้ในสมัยนีมั้กแต่งตัว
ในกำรเต้นร�ำแบบดั้งเดิม แล้วเพื่อให้เกียรติรูปแบบชุดอย่ำงชำววังจะมำแต่งตัว
ในกำรแต่งงำนด้วย  นอกจำกนั้นจะไม่แต่งตัวแบบนี้ในชีวิตประจ�ำวันในสมัยนี้  
ส�ำหรับชำวบ้ำนธรรมดำตัง้แต่สมยันัน้จนถงึปัจจบุนันีไ้ม่ใส่โสร่งยำว 20 วำแบบ
ชำววงั จะใส่แค่พอประมำณตวัเท่ำทีพ่นัตวัได้ ซึง่จะเหน็ในปัจจุบันนีท้ีแ่ต่งกนัใน
ชวีติประจ�ำวนั สไีม่ฉูดฉำด เป็นลำยตำรำง โตบ้ำง เลก็บ้ำง หรอืเป็นลำยทำงยำวบ้ำง 
 ส่วนเท้ำส�ำหรับรำชวงศ์ใส่รองเท้ำที่เป็นด้ำนนอกท�ำด้วยทองและ
ด้ำนในทีต่ดิอยูก่บัเท้ำเป็นก�ำมะหย่ี รูปทรงท่ีเป็นแบบสวมแต่ไม่ปิดส้น ส่วนชำววงั
ท่ัวไปและคนชนชั้นสูงจะใส่รองเท้ำที่ท�ำด้วยก�ำมะหยี่ ส�ำหรับชำวบ้ำนธรรมดำ
จะใส่รองเท้ำที่ท�ำด้วย            [ตะ เย] “หนัง” หรือ                  [เกำะ โย้]  
“ฝำง” รูปทรงที่เป็นหนีบด้วยนิ้วเท้ำและเปิดเท้ำอยู่ แต่ปัจจุบันนี้เมื่อมีพิธี 
จะใส่รองเท้ำที่ท�ำด้วยก�ำมะหยี่กัน

เครื่องแต่งกายผู้หญิงแบบโบราณ

 ในยุคสมัยนั้น ทรงผมของผู้หญิงสมัยโบรำณจะแบ่งได้เป็น 10 แบบ 
โดย ชนช้ัน ฐำนะ งำนต่ำง ๆ ตำมทีบั่งคบัเอำไว้ เป็นกำรเฉพำะเลยว่ำ ทรงเจ้ำนำง, 
ทรงพระธิดำ, ทรงนำงสนมก�ำนัล กับทรงสตรีชำวบ้ำน  นิยมตกแต่งควำมงำม
ของมวยผมด้วยดอกไม้ กับเพชรพลอยกัน  ถ้ำไม่เข้ำกับฐำนะของคนที่แต่ง
ทรงผมตำมก�ำหนดจะต้องรับโทษ
 เหล่ำสตรีเชื้อพระวงศ์ ก็แต่งกำยด้วยผ้ำไหม, ผ้ำแพร กับผ้ำก�ำมะหยี่
เหมือนกนั แบบลำยทอ, สีของเนือ้ผ้ำทีเ่ช้ือพระวงศ์สวมใส่นัน้ ไม่ได้รบัอนญุำต
ให้สวมใส่ตำม ส�ำหรบัเสือ้ผ้ำรำชวงศ์และชำววงัจะม ี          [ยนี ซี]้ ผ้ำต่ำงหำก  
พนัตรงหน้ำอก แล้วเสือ้แขนยำวและล�ำตวัยำวทีผ่่ำด้ำนหน้ำสวมทบั นอกจำกนัน้
จะมี            [ปะ วำ เช]  ผ้ำยำว ๆ คลมุทบัตรงต้นคอและหน้ำอกอกีที 
 กำรแต่งตัวแบบรำชวงศ์และชำววังที่จะเรียกกันว่ำ        
[ไท มะ เต่น]  คือ “ผ้ำถุงยำวกว่ำช่วงเท้ำและปิดมิดช่วงด้ำนล่ำง” จะเห็นแค่
นิ้วเท้ำและหลังเท้ำเฉพำะในเวลำที่เดินเท่ำนั้น           [ทะ บี]  “ผ้ำถุง” ของ
รำชวงศ์ตรงล�ำตัวจะเป็นลำย            [อะ เชะ] ลวดลำยดอกไม้ เครือไม้ 
คลืน่น�ำ้ หรอืเป็นดอก เป็นลำยตำมขวำง และผ้ำทีย่ำวกว่ำเท้ำจะเป็นสขีำวและ
ไม่มีลำย ตั้งแต่สมัยพุกำมจนถึงสมัยคองบองตอนกลำง ผ้ำถุงของรำชวงศ์และ
ชำววงั ไม่ได้เยบ็ตดิกัน ตอนสวมใส่ผ้ำสองด้ำนมำซ้อนทบักันเพ่ือให้ไม่เหน็ช่วงขำ 
 ส�ำหรับชำวบ้ำนทั่วไปจะไม่มี            [ยีน ซี้] มำพันตรงหน้ำอก 
แต่พัน                  [อะ แทะ ซี่น]  ผ้ำท่ีเย็บติดกับผ้ำถุงใส่ตรงช่วงหน้ำอก 
แล้วช่วงเอวมำมัดกับเชือกอีกที ควำมยำวของผ้ำถุงยำวแค่พอประมำณเท้ำ
และไม่มีลวดลำยอย่ำงชัดเจน
 ส่วนเท้ำจะคล้ำยกบัผูช้ำย คอื ผูห้ญิงรำชวงศ์และชำววัง จะสวมรองเท้ำ
ที่เรียกว่ำ           [เช นี่น]  ที่ด้ำนนอกท�ำด้วยทองและด้ำนในที่ติดกับเท้ำเป็น
ก�ำมะหยี ่ส�ำหรับรำชวงศ์และชำววงั รองเท้ำทีส่วมจะปิดท้ังนิว้เท้ำ หลงัเท้ำและ
ปิดส้นด้วย  ส่วนสตรีที่อำศัยอยู่ภำยในวังคนอื่น ๆ และผู้หญิงชนช้ันสูงจะใส่
รองเท้ำที่ท�ำด้วยก�ำมะหยี่ ส�ำหรับชำวบ้ำนธรรมดำจะใส่รองเท้ำหนีบที่ท�ำด้วย 
           [ตะ เย] หนัง หรือ                [เกำะ โย้]  ฝำง 
 ตัง้แต่สมยัองักฤษเข้ำมำปกครองจนถงึปัจจบุนั กำรแต่งกำยแบบชำววงั
จะมำแต่งกนัในงำนพธิต่ีำง ๆเพือ่ยกย่องให้กับชุด ไม่น�ำมำแต่งในชีวิตประจ�ำวัน 
อีกอย่ำงหนึ่งกำรแต่งกำยแบบชำววังนั้นจะน�ำมำแต่งกันในงำนเต้นร�ำแบบ
ดั้งเดิมด้วย ตั้งแต่ช่วงที่อังกฤษเริ่มปกครอง กำรแต่งกำยของผู้หญิงเปลี่ยนเป็น 
                     [อะ ตวีน คำน อีน จี]  ชุดชั้นใน,               [บะ มำ อีน จี] 
เสื้อเย็บพอดีตัว, เสื้อติดกระดุมหน้ำเรียกว่ำ                [ยิน เซ่ อีน จี], 
เสื้อติดกระดุมข้ำงเรียกว่ำ               [ยิน โบน อีน จี], แขนกระบอกยำวจรด
ข้อมือ และผ้ำถงุทีใ่ส่กเ็ยบ็ติดพอประมำณพนัตวัและจะยำวแค่พอประมำณเท้ำ
เหมือนแบบปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ ไม่นิยมใช้เข็มขัด และทรงผมจะไม่เกล้ำแบบ
โบรำณแล้ว แต่โดยทั่วไปยังไว้ผมยำวกันอยู่  
เครื่องแต่งกายในเวลาปัจจุบัน

 ต้ังแต่ประมำณเมื่ออังกฤษปกครอง ชำวเมียนมำเฉพำะกลุ่มวัยรุ่นกับ
คนที่สวมใส่เครื่องแบบ ก็เริ่มแต่งตัวกันด้วยเครื่องแต่งกำยแบบตะวันตก 
อย่ำงเช่น กำงเกง กระโปรง และเสื้อคลุมยำว  ปัจจุบันนี้ในชีวิตประจ�ำวันทั้ง
ผู ้ชำยและผู ้หญิงแต่งตัวกันแบบชำวบ้ำนในสมัยโบรำณ เมื่อออกงำนจริง
จะแต่งอย่ำงชำววังหรือคนมีฐำนะสมัยโบรำณ แม้ว่ำในยุคสมัยนี้แทบจะทุกคน
สวมใส่เครือ่งแต่งกำยแบบตะวนัตกกนัแล้ว แต่ตำมสถำนทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัศำสนำน้ัน 
ไม่สวมใส่กำงเกงหรือกระโปรงกัน  
 ชำวเมียนมำทุกคนใส่แต่รองเท้ำแตะแบบคีบ แต่ถ้ำใส่เครื่องแต่งกำย
แบบตะวันตก ก็ใส่รองเท้ำหุ้มส้น รูปแบบที่สวมใส่ทุกวันเป็นรองเท้ำแตะหนัง
แบบคบี กบัตำมงำนพิธีต่ำง ๆ นัน้สวมใส่รองเท้ำแตะก�ำมะหยีแ่บบคบี

บรรณานุกรม
			นวย,	ตูซาร์.(พ.ศ.2558).	รายการวทิยสุอนภาษาพม่า	ชดุ	“ภาษาและวฒันธรรมเมยีนมา”.	
ตอนที่	49	และ50.		กรุงเทพฯ:	ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา,	กระทรวงศึกษาธิการ.	

เครื่องแต่งกายแบบชาวเมียนมา 
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เจ้าของ	 	 มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
บรรณาธกิาร	 ผศ.ลนีำ		ลิม่อภิชำต																																							
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ				นำงรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

คณะผูจ้ดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูช่้วย					รศ.วำรศิำ		พลำยบวั     อำจำรย์อภสิทิธิ	์	ศภุกิจเจรญิ					นำงปญุญสิำ		อรพนิท์					น.ส.กลุศิรำ		เจรญิสขุ
กองบรรณาธกิาร	 					น.ส.พรรณวรำ		เพิม่พลู					นำงสำรศิำ		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐำ		ทองจบั     นำยสภุะชัย อวนศรี
ช่างภาพ	 	 					นำยภำณพุงศ์		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นำยสณัฐิต	ิ	เทศสแีดง					นำยสยมุพล		ศรพรหม    				

ได้ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำที่มำจำกส่ิงเสพติด
และมีกำรจัด กิจกรรมรณรงค ์ ให ้บุ คลำกร 
นักศึกษำและประชำชนทั่วไป ร่วมกันต่อต้ำน
และป้องกันปัญหำจำกส่ิงเสพติดมำอย่ำงต่อเนื่อง 
จึงได้จัดโครงกำร “งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ” ในวันนี้ เพื่อรณรงค์ให้บุคลำกร 
นักเรียน นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจำกกำรด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมใจกันปฏิญำณตน
งดดื่มสุรำในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ 
 โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญได้แก่ กำรกล่ำว
ค�ำปฏิญำณตนงดเหล้ำเข้ำพรรษำ กำรลงนำม
ปฏิญำณตนงดด่ืมสุรำในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ 
และกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็น
ถึงพิษภัยและผลกระทบจำกกำรด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตำมค�ำขวัญของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร ์ โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ ให ้ ไว ้ เนื่องใน
วันงดด่ืมสุรำแห ่งชำติ  ประจ�ำป ี  2563 คือ 
“ สุ ร า พาคิดน ้ อย  ด ้ อยความปลอดภัย” 
โดยมีเป้ำหมำยผู้ร่วมลงนำมปฏิญำณตนงดเหล้ำ
เข้ำพรรษำ จ�ำนวน 1,800 คน จำกบุคลำกรและ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
  ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  ดร . บุญชาล 
ทองประยรู ผูอ้�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ 
รกัษำรำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
กล่ำวว่ำ เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์นบัเป็นปัญหำส�ำคญั
ท่ีก่อให้เกดิผลกระทบหลำยด้ำนไม่ได้จ�ำกดัอยูเ่พยีง
ตัวของผู ้บริโภคเท่ำนั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหำ
ควำมรนุแรงจำกกำรกระท�ำต่อบคุคลในครอบครัว 
ป ัญหำอุบัติ เหตุ  อำชญำกรรม กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย ์  รวมถึงป ัญหำกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกจิ และกำรพฒันำประเทศชำตอิกีด้วย 
ปัจจุบันปริมำณกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและมีนักดื่ม
หน้ำใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมควบคุมโรคและ
หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องจึงได้ก�ำหนดนโยบำยเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล ์เป ็นแผนยุทธศำสตร ์ระดับชำติ
เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินงำนควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ 
  “วนังดดืม่สรุาแห่งชาติ	ตรงกบัวันเข้าพรรษา
ของทกุปีจงึถือเป็นโอกาสทีด่ทีีช่าวรามค�าแหงทกุคน	

ชาวรามค�าแหงร่วมปฏิญาณตนฯ
                                      (ต่อจากหน้า 1)

อธิการบดี ม.ร ขอบคุณฯ
                                        (ต่อจากหน้า 1)

กิจกำรร่วมค้ำ ซีเคเอสที บริษัท ฮิลลำร่ี กรุ๊ป จ�ำกัด 
บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำหัวหมำก 
และ บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จ�ำกัด ตลอดจน
ผู ้ม ีจ ิตศรัทธำน�ำสิ ่งของ ข้ำวสำร อำหำรแห้ง 
อำหำรกล่อง และถุงยังชีพ มำร่วมแบ่งปันด้วย 
ท�ำให้กิจกรรม “รำมค�ำแหงปันสุข” ลุล่วงส�ำเร็จไป
ด้วยดี
  “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน	
เมื ่อเกิดความทุกข์ยากล�าบากจากภัยพิบัติและ
วิกฤตการณ์ต่างๆ	พี่น้องร่วมสังคมไทยก็จะคอย
ช่วยเหลือแบ่งปันซ่ึงกันและกัน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะร่วมช่วยเหลือ
และแบ่งปันให้แก่ผู ้ที ่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	และขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร	ม.ร.	บุคลากร	หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน	ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาท่ีมาร่วมกัน
แบ่งปันข้าวสาร	อาหารแห้ง	อาหารกล่อง	และ
ถุงยังชีพ	ตลอดจนสิ่งของต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีวิต	และสิ่งที่ได้รับมากกว่าสิ่งของที่ร่วม
แบ่งปันคือความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”
  อธิการบดี กล่ำวต่อไปว่ำ ในนำมมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง ผมขอขอบคุณบุคลำกรรำมค�ำแหง 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่ได้ช่วยกันปันสุขให้แก่
ผู ้ที ่ได้รับผลกระทบจำกโรคโควิด-19 ในครั ้งนี ้ 
อย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ แสดงถึงพลังควำมสำมัคคี
ของชำวรำมค�ำแหง ท�ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถ
ช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์ให้แก่ประชำชนได้ไม่มำกก็น้อย 
ผมเชื่อมั่นว่ำหำกชำวรำมฯ ร่วมมือร่วมใจเช่นนี้
ก็จะเป็นพลังช่วยเหลือสังคมในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
รวมท้ังยังช่วยขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยของเรำให้เดินหน้ำ
ได้อย่ำงมั ่นคงต่อไป ขอบคุณด้วยควำมจริงใจ
อีกครั้งหนึ่งครับ”

จะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล	ร่วมกันปฏิญาณตน	งดดื่ม
สุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี
ต ่อตนเองและครอบครัว	รวมท้ังเป็นการสร้าง
จิตส�านึก	และค่านิยมที่ดีของสังคมไทยด้วย”	
  จำกน้ัน อธิการบดี ม.ร. น�ำกล่ำวประกำศ
เจตนำรมณ์ ควำมว่ำ “ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน
ปฏิญาณตน	จะลด	ละ	เลิก	ด่ืมสุรา	เน่ืองในโอกาส
เทศกาลเข้าพรรษา	และวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ	
ขอสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายที่สถิต	ณ	ท่ีนี้	ทั้งบารมี
แห่งองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชและคุณความดี
ที่ได้กระท�าในครั้งน้ี	จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพร้อม
ครอบครั วประสบแต ่ ความสุ ข 	ความ เจ ริญ
ยิ่งๆ	ขึ้นไปเทอญ” และต่อจำกนั้น อธิการบดี ม.ร. 
น�ำคณะผู้บริหำร บุคลำกร นักเรียน และนักศึกษำ 
ร่วมเปิดป้ำยรณรงค์ “งดเหล้ำเข้ำพรรษำ” บริเวณ
ด้ำนข้ำงส�ำนักงำนอธิกำรบดี

  ตำมค�ำสัง่ศูนย์บรหิำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดออกตำมควำม
ในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก�ำหนดกำรบรหิำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่5) มำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 และ
ประกำศกระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์วจิยั
และนวัตกรรม (ฉบับที่ 6) วันท่ี 14 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 เรื่อง มำตรกำรผ่อนผันและผ่อนคลำย
กำรเฝ้ำระวงักำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 (โควดิ-19) กำรปฏบิตัขิองสถำบนัอดุมศึกษำ 
และหน่วยงำนอื่นภำยในกระทรวงเพื่อป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ออกมำตรกำร
ผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือ
สถำบันกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรเปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ 2563 
ส�ำหรบัจดักำรเรยีนกำรสอน หรอืกำรฝึกอบรม นัน้
  กองกจิกำรนกัศกึษำ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
จึงก�ำหนดให้เปิดบริกำรห้องอ่ำนหนังสือศรีอักษร
และห้องอ่ำนหนังสือเวียงผำ ชั้น 1 ในวันพุธที่ 1 
กรฎำคม 2563 โดยเปิดให้บรกิำรเวลำ 08.30 น. และ
ปิดให้บริกำร เวลำ 16.30 น. (เว้นวันเสำร์-อำทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และขอให้ผู้เข้ำใช้บริกำร
ห ้องอ ่ำนหนังสือปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ทำง
กองกิจกำรนักศึกษำเป็นผู้ก�ำหนด เพื่อให้เป็นไป
ตำมมำตรกำรควบคุมฯ ของรัฐบำล ดังนี้
  1. ให้ลงลำยมือชื่อหรือสแกนคิวอำร์โค้ด 
ก่อนและหลังเข้ำใช้บริกำรทุกครั้ง
  2. ให้ผู้เข้ำใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
  3.. ล้ำงมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ ท่ีจดัเตรยีม
ไว้ให้
  4. ให้เว้นระยะนัง่หรอืยืน่ห่ำงกนั โดยให้นัง่
ตำมที่นั่งที่ก�ำหนดไว้
  5. ห้ำมเคลือ่นย้ำยโต๊ะ - เก้ำอีท้ีจั่ดไว้ส�ำหรับ
บริกำรโดยเด็ดขำด
  6. ห้ำมน�ำอำหำรและเครือ่งดืม่เข้ำมำภำยใน
ห้องอ่ำนหนังสือ
  7. โปรดช่วยกันรักษำควำมสะอำด

ก�าหนดการเปิด-ปิด
ห้องอ่านหนังสือ



๘ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๓) วันที่  ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตอบปัญหานักศึกษา               (ต่อจากหน้า 5)

คณะวิทย์ฯ ม.ร. จัดประกวด    (ต่อจากหน้า 2)

รามคำาแหงร่วมมือฯ               (ต่อจากหน้า 2)

ม.รามฯ เปิดรับป.เอก 
ทางสังคมศาสตร์

ม.รามฯ เปิดรับ M.B.A. 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานม.ร.รับนศ.ป.เอก 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

B.B.A เพื่อความเป็นเลิศ
เปิดรับนศ.ใหม่ บัดนี้- 20 ก.ค.63

      สำยอำชวีศกึษำ ตดิต่อที ่ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 319 ถนนรำชด�ำเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2281-5555 
     ระดบัอุดมศกึษำ (อนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไป) 
ให้ติดต่อ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กระทรวงศึกษำธกิำร 328 ถนนศรอียธุยำ เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร 10400 โทร. 02-610-5200
     ส�ำหรับผู ้ที่ใช้คุณวุฒิจำกต่ำงประเทศทุกระดับ 
จะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรจัดส่งเอกสำรไป
ตรวจสอบยงัสถำนศึกษำต้นสงักัด จ�ำนวน 1,000 บำท
ซึ่งจะเรียกเก็บพร้อมกับกำรช�ำระค่ำสมัครเข้ำศึกษำ 
และส�ำหรับผู ้สมัครที่เป็นชำวต่ำงชำติ ต้องติดต่อ
ด�ำเนินกำรขอทดสอบภำษำไทย โดยเขียนค�ำร้องขอ
ทดสอบภำษำไทย ที่ ฝ่ำยรับสมัครและแนะแนวกำร
ศึกษำ อำคำร สวป. ชั้น 3 ก่อนกำรสมัคร หรือติดต่อ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ อำคำร สวป. ชั้น 3  
ฝ่ำยรับสมัครและแนะแนวกำรศึกษำ โทร.02-
310-8615, 02-310-8623

       โครงกำรพเิศษบรหิำรธรุกจิบัณฑติ เพือ่ควำม
เป็นเลศิ คณะบรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
เป ิดรับสมัครนักศึกษำใหม่ รุ่นท่ี 10 ประจ�ำ
ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในหลกัสตูรบรหิำร-
ธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร พร้อมลด
ค่ำหน่วยกิต 20% โดยจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Block Course System เรยีนวนัจนัทร์ – วนัพฤหัสบดี
เวลำ 17.30 – 21.30 น. ณ อำคำรศรีชุม ชั้น 5 
ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำตลอดหลกัสตูร 152,100 บำท 
(แบ่งช�ำระ 8 งวด) คดัเลอืกโดยกำรสอบสมัภำษณ์ 
       ผู ้สนใจดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.
excbba.ru.ac.th หรือขอรับใบสมัครและสมัคร
ด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563  
ที่ส�ำนักงำนโครงกำรฯ คณะบริหำรธุรกิจ ชั้น 2  
สอบถำมรำยละเอียดโทร. 0-2310-8213,081-
831-1399 และ 081-423-5069 สายด่วน 085-
133-8567

       โครงกำรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง เปิดรบัผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโท
ทกุสำขำวชิำ สมัครเป็นนกัศกึษำใหม่ระดบัปรญิญำเอก 
รุ่นที่ 20 ปีกำรศึกษำ 2563 พร้อมลดค่ำหน่วยกิต 
20% (เฉพำะภำค 1/63) หลักสูตร 68 หน่วยกิต 
(เรยีน coursework 32 หน่วยกติ และท�ำดษุฎีนพินธ์ 
36 หน่วยกติ) เปิดสอน 4 กลุม่วชิำ กลุม่ท่ี 1 สำขำ
วิชำนโยบำยสำธำรณะ กลุ่มที่ 2 สำขำวิชำกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ กลุม่ที่  3 สำขำวิชำ
กำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน และกลุ่มที่ 4 สำขำ
วิชำกำรจัดกำรมหำนคร โดยเรียนวันจันทร์ - 
วันพฤหัสบดี เวลำ 18.00 – 21.00 น. ค่ำใช้จ่ำย
ตลอดหลักสูตร 543,900 บำท (แบ่งช�ำระ 9 งวด) 
คัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์
 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 
2563  สอบถำมรำยละเอียดและสมัครได้ท่ี 
ส�ำนักงำนโครงกำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ช้ัน 4 ห้อง 0451 
อ ำ ค ำ ร ศ รี ศ รั ท ธ ำ  ค ณ ะ รั ฐ ศ ำ ส ต ร ์  โ ท ร . 
02-310-8483-9 ต ่อ 241, 089-485-4845 
หรือ www.phd-pa.ru.ac.th

       คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
เปิดรับสมัครผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ทุกสำขำวิชำ เข ้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน (MBA Logistics 
and Supply Chain Management) รุ ่นที่ 15 
ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นหลักสูตร 2 ปี จ�ำนวน 37 
หน่วยกิต แผน ข (ไม่ท�ำวิทยำนิพนธ์) จัดกำรศกึษำ
แบบ Block Course โดยเปิดกำรเรียนกำรสอน 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสำร์ เวลำ 08.00 – 
21.00 น. และกลุ ่มท่ี 2 เรียนวันอำทิตย์ เวลำ 
08.00 – 21.00 น. ค่ำลงทะเบียนกำรศึกษำตลอด
หลกัสูตรพร้อมศึกษำดงูำนในประเทศ 179,000 บำท 
หรอืศึกษำดงูำน ณ ประเทศออสเตรเลยี 219,000 บำท 
(แบ่งช�ำระเงิน 7 งวด) และคัดเลือกโดยกำรสอบ
สัมภำษณ์ 
  ผู้สนใจขอรับใบสมัคร หรือ Download 
ใบสมัครได้ที่ www.mbalogistics.ru.ac.th และ
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 
2563 ที่ส�ำนักงำนโครงกำรฯ คณะบริหำรธุรกิจ 
ชั้น 5 ห ้อง 502 สอบถำมรำยละเอียดโทร. 
0-2310-8235, 086-336-7330 และ 086-336-
7334, 086-374-1116 หรอืที ่Facebook : MBA 
Logistics and Supply Chain Management

ผูข้อรบัใบอนญุำตขบัรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลช่ัวครำว 
ผูข้อรบัใบอนญุำตขบัรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลช่ัวครำว
ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ขอต่อ
อำยุใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล และผู้ขอ
ต่ออำยุใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
     ส�ำหรับ กำรอบรมประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2563 
จะจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารอำานวยการ กองงานวิทยาเขตบางนา ทั้งนี้
ผู ้ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถน�ำเอกสำรผ่ำนกำรอบรม
ไปขอสอบใบขับขี่ฯ ได้ที่ส�ำนักงำนขนส่งทั่วประเทศ
     ผู้สนใจสมัครเข้ำอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถำมรำยละเอียด  ได้ท่ี อำคำรอ�ำนวยกำร วทิยำเขต
บำงนำ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง โทร. 0-2397-6308 
หรือที่ http://www.bangna.ru.ac.th                                                                          

     กำรประกวดออกแบบ (Mascot) แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ ประเภททีมและประเภทบุคคล 
โดยผู้เข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษำ 
ศิษย์เก่ำ บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง และ
นักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
(ฝ่ำยประถมและฝ่ำยมธัยม) ไม่จ�ำกดัอำย ุวฒิุกำรศกึษำ 
และสัญชำติ ทั้งนี้สำมำรถส่งผลงำนได้ประเภท
ละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครและ
ข้อมูลเพิม่เตมิได้ทำง QR Code 
     ผู้สนใจสำมำรถส่งผลงำนพร้อม
เอกสำรกำรประกวด ได้แก่ ใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมภำพ
ผลงำน (ไฟล์ .pdf) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตวัประชำชนพร้อม
เซน็รับรองส�ำเนำถูกต้อง (ไฟล์ .jpg หรือ .pdf) และ
ไฟล์ต้นฉบบัผลงำนทีส่่งเข้ำประกวด (ไฟล์ .ai (Illustrator) 
และ/หรอื .psd (Photoshop)) แต่ละผลงำนต้องมีขนำด 
A4 ควำมละเอียดอย่ำงน้อย 300 dpi โดยส่งมำที่ 
e-mail : Eakkasit.P@rumail.ru.ac.th 
     ประกำศผลรอบคัดเลือก วันที่  26 สิงหำคม 
2563 และประกำศผลงำนที่ชนะกำรประกวดในวันที่ 
2 กันยำยน 2563 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ 
e-Mail : Eakkasit.P@rumail.ru.ac.th หรือ 
เพจ Facebook: คณะวิทย์ฯ ม.รำม

       มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เปิดรบัปรญิญาเอก
ทางสงัคมศาสตร์ มุง่ผลิตดษุฎีบณัฑติคณุภาพสงู 
เน้นการค้นคว้าวจัิย เพ่ือเสริมสร้างความทนัสมัย
ให้แก่วงการวชิาการ และผลิตงานวจัิยทีมี่คณุค่า
และคณุประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาต ิตามวถิี
แห่งความรู้คู่คุณธรรม
       โครงกำรปรัชญำดุษฎีบณัฑิตทำงสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เปิดรับสมัครผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำโท เข้ำศึกษำต่อระดับ
ปรญิญำเอก ใน 2 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรนติศิำสตร์
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญำดุษฏีบัณฑิต 
5 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำ
รฐัศำสตร์ สำขำวิชำสังคมวทิยำ สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ 
และสำขำวชิำศกึษำศำสตร์ ประกอบด้วย 5 วชิำเอก
คือ เทคโนโลยีกำรศึกษำ วิจัยกำรศึกษำ จิตวิทยำ
ให้ค�ำปรึกษำ จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร 
และกำรบริหำรกำรศึกษำ
       หลักสูตร แบบ 1 แผนกำรศึกษำที่ท�ำดุษฎี-
นพินธ์อย่ำงเดียว 48 หน่วยกิต ใช้เวลำศกึษำ 2 – 6 ปี 
คัดเลือกโดยกำรประเมินด้ำนศักยภำพควำมพร้อม
ในกำรศกึษำ ข้อเสนอดุษฎีนพินธ์เบือ้งต้น กำรสัมภำษณ์ 
และจดหมำยแนะน�ำจำกอำจำรย์ทีป่รกึษำวิทยำนพินธ์ 
หรือสำรนิพนธ์ระดับปริญญำโท
       ผู ้สนใจสำมำรถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 
กรกฎาคม 2563 สอบถำมรำยละเอียดได้ ท่ี 
โครงกำรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตทำงสังคมศำสตร์ 
อำคำรท่ำชยั ชัน้ 4 ห้อง 402 โทร. 0-2310-8566-7 
0-2310-8549 หรือที่ www.phd.ru.ac.th

http://www.excbba.ru.ac.th
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