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ในฉบับในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอนพบอาจารย์ผู้สอน

      ม.รามคำาแหง จัับมือเครือเจัริญโภคภัณฑ์์ และโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation: CI) 
“ซีีพี-รามคำาแหง-นพรัตนราชธานี” ขนาด 170 เตียงสำาหรับ
ผูู้�ป่วยโควิด-19 โดยสำานักงานเขตบางกะปิและโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี จัะเป็นหน่วยคัดกรองผูู้�เข�าพัก
      ศาสตราจัารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รััฐมนตรีั
ว่่าการักรัะทรัว่งการัอุุดมศึึกษา วิ่ทยาศึาสตรั์ วิ่จััยและนวั่ตกรัรัม
เป็ ็นป็รัะธานเป็ ิดศููนย์ ์พั ักคอย์สำ ำ�หรั ับผู้ ู �ป่ ่วย์โคว ิด-19 
(Community solation: CI) “ซีีพีั-รั�มคำ�แหง-นพัรััตนรั�ชธ�นี” 
ณ โรังยิ์มเนเซีีย์ม 1 ภายในมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง โดยมี ผูู้�ช่วยศาสตราจัารย์วุฒิิศักดิ� 
ลาภเจัริญทรัพย์ รัักษารัาชการัแทนอุธิการับดีมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง พรั้อุมด้ว่ย 
นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ รัอุงอุธิบดีการัแพทย์ กรัะทรัว่งสาธารัณสุข ร่ัว่มต้อุนรัับ 
และมีผู้้้แทนภาคีำเคำรืัอุข่าย ได้แก่ นายสุภกิต เจัียรวนนท์ ป็รัะธานกรัรัมการั
เคำรืัอุเจัริัญโภคำภัณฑ์์ และนายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้้้อุำานว่ยการัโรังพยาบาล
นพรััตนรัาชธานี ร่ัว่มในพิธี เมื�อุวั่นที� 1 กันยายน 2564 ณ อุาคำารัพิริัยรัาม ชั�น 2 
 โอุกาสนี�  ผูู้�ช่วยศาสตราจัารย์วุฒิิศักดิ� ลาภเจัริญทรัพย์ รัักษารัาชการัแทน
อุธิการับดีมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง กล่าว่ว่่า จัากสถานการัณ์การัแพรั่รัะบาดขอุง
โรัคำโคำวิ่ด-19 ที�ยงัมีผู้้้ติดเชื�อุจัำานว่นมาก ที�รัอุเข้ารัับการัรัักษาในรัะบบจัากโรังพยาบาล 
มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหงจึังได้ป็รัะสานคำว่ามรั่ว่มมือุกับภาคีำเคำรืัอุข่ายทั�งภาคำรััฐ
และเอุกชน ได้แก่ โรังพยาบาลนพรััตนรัาชธานี และบริัษัทเคำรืัอุเจัริัญโภคำภัณฑ์์ 
รัว่มทั�งสำานักงานเขตบางกะป็ิ ในการัจััดตั�งศ้ึนย์พักคำอุยสำาหรัับผู้้้ป็่ว่ยโคำวิ่ด-19 
เพื�อุช่ว่ยด้แลรัักษาในเบื�อุงต้นแก่ผู้้้ติดเชื�อุที�รัอุเข้ารัับการัรัักษาในรัะบบ โดยใช้อุาคำารั
โรังยิมเนเซีียม 1 บริัเว่ณใกล้ป็รัะต้ทางอุอุกด้านหลัง ม.รั. เป็็นสถานที�ดำาเนินการั 
ซึี�งสามารัถรัอุงรัับผู้้้ป็่ว่ยได้ 170 เตียง และหากมีคำว่ามจัำาเป็็นที�จัะต้อุงขยายเพิ�มเติม 
ทางมหาวิ่ทยาลัยและภาคีำเคำรืัอุข่ายพร้ัอุมจัะดำาเนินการัต่อุไป็
 ทั�งนี� ได้รัับการัสนับสนุนจัากบริัษัทเคำรืัอุเจัริัญโภคำภัณฑ์์ในการัป็รัับป็รุัง
ด้านสถานที� และสภาพแว่ดล้อุมต่างๆ เพื�อุให้มีคำว่ามพรั้อุมในการัเป็็นศ้ึนย์พักคำอุย
สำาหรัับผู้้้ป็่ว่ยโคำวิ่ด-19 ตามมาตรัฐานขอุงกรัะทรัว่งสาธารัณสุข และได้รัับคำว่าม
รั่ว่มมือุจัากโรังพยาบาลนพรััตนรัาชธานี ในการัจััดทีมแพทย์-พยาบาล เพื�อุด้แล
รัักษาและเฝ้้าสังเกตอุาการัขอุงผู้้้ติดเชื�อุในศ้ึนย์พักคำอุย โดยสำานักงานเขตบางกะป็ิ 
และโรังพยาบาลนพรััตนรัาชธานี จัะเป็็นผู้้้พิจัารัณากลั�นกรัอุงรัายชื�อุผู้้้ติดเชื�อุโคำวิ่ด-19
ที�จัะเข้าพักรัักษาตัว่ ณ ศ้ึนย์พักคำอุย มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง
 ด้าน นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ รัอุงอุธิบดีการัแพทย์ กรัะทรัว่งสาธารัณสุข 
กล่าว่ว่่า ยนิดีที�ภาคีำเคำรืัอุข่ายทั�งภาคำรััฐและเอุกชน ป็รัะสานคำว่ามร่ัว่มมือุกับทีมบุคำลากรั
ทางการัแพทย์ในการัต่อุส้้กับสถานการัณ์วิ่กฤติโคำวิ่ด-19              (อ่�นต่อหน�� 8)

รมว.กระทรวงการอุุดมศึึกษาฯ เปิิดศูึนย์์พัักคอุย์
สำำาหรับผูู้�ป่ิวย์โควิด-19 ท่� ม.รามคำาแหง
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 กระบวนวิชา ECT3805 การจััดนิทรรศการทางการศึกษา เป็็นวิ่ชาที�ว่่าด้ว่ย
หลักการัและเทคำนิคำในการัจััดนิทรัรัศึการัทางการัศึึกษา ซึี�งจัะมีรัายละเอีุยดเนื�อุหา
ตั�งแต่การัเตรีัยมการัในด้านต่างๆ การัดำาเนินการั ไป็จันถึงการัป็รัะเมินผู้ลการั
ดำาเนินการั โดยชื�อุขอุงวิ่ชาเน้นไป็ที�การัจััดนิทรัรัศึการัทางด้านการัศึึกษา จึังเหมาะ
สำาหรัับนักศึึกษาที�เรีัยนคำณะศึึกษาศึาสตรั์ ไม่ว่่าจัะเป็็นผู้้้เรีัยนสาขาที�เกี�ยว่กับ
วิ่ชาชีพคำร้ั เช่น กลุ่มวิ่ชาเอุกหลักส้ตรัและการัสอุนตามกลุ่มสารัะการัเรีัยนร้้ัต่าง ๆ
หรืัอุสาขาวิ่ชาเทคำโนโลยีและสื�อุสารัการัศึึกษา แต่อุย่างไรัก็ตาม หากนักศึึกษา
สาขาวิ่ชาอืุ�น ๆ มีคำว่ามสนใจัเกี�ยว่กับการัจััด Display หรืัอุงานนิทรัรัศึการัก็สามารัถ
เรีัยนร้้ัเพื�อุนำาไป็ป็รัับใช้ให้เหมาะสมกับสาขาวิ่ชาตนเอุง หรืัอุอุาชีพการังานที�ทำาอุย้่
ได้เช่นเดียว่กัน
 การัจััดนิทรัรัศึการั ถือุเป็็นเรืั�อุงใกล้ตัว่สำาหรัับนักศึึกษาคำร้ั เรีัยกได้ว่่าเป็็น
อีุกทักษะหนึ�งที�คำว่รัศึึกษาให้เกิดคำว่ามชำานาญ เพื�อุที�จัะพัฒนาทักษะเหล่านี�ไป็ใช้
ตั�งแต่การัจััดแสดงผู้ลงานที�เกิดจัากการัคิำดสร้ัางสรัรัค์ำในรัะหว่่างเรีัยน การัจััดบอุร์ัด
หรืัอุจุัลนิทัศึน์ในโรังเรีัยนที�ไป็ฝ้ึกสอุน การันำาไป็ใช้ป็รัะยุกต์ในเชิงป็รัะชาสัมพันธ์
หรืัอุการัสรั้างภาพลักษณ์ให้แก่หน่ว่ยงานเมื�อุจับการัศึึกษาไป็แล้ว่ ดังนั�น วิ่ชาการั
จััดนิทรัรัศึการัทางการัศึึกษา จึังเป็็นวิ่ชาที�นักศึึกษาคำร้ัมักนิยมลงทะเบียนเรีัยนทุก
ภาคำการัศึึกษา
 อาจัารย์ ดร.อัญชลี วิมลศิลป์ ผู้้้สอุนวิ่ชา ECT3805 กล่าว่ว่่า วิ่ชานี�เป็็น
วิ่ชาที�เรีัยนสนุก เพรัาะเน้นการัฝ้ึกป็ฏิิบัติ ส่งเสริัมการัคิำดและการัแสดงอุอุกอุย่าง
สร้ัางสรัรัค์ำ โดยทุกป็ลายภาคำการัศึึกษาจัะมีการัจััดแสดงผู้ลงานการัจััดนิทรัรัศึการั
ในหัว่ข้อุต่างๆ ขอุงนักศึึกษาที�ลงทะเบียนเรีัยนวิ่ชานี� เพื�อุให้นักศึึกษาได้รัับ
ป็รัะสบการัณ์ตรังจัากการัได้คิำดและลงมือุทำา รัว่มถึงฝึ้กทักษะคำว่ามเป็็นผู้้้นำาและผู้้้ตาม
การัทำางานเป็็นทีม การัแก้ไขปั็ญหาในการัทำางาน การับริัหารัเว่ลา คำว่ามรัับผิู้ดชอุบ
ทั�งต่อุตนเอุงและสังคำม
 “สำำ�หรัับนัักศึึกษ�ครัู เมื่่�อจบก�รัศึึกษ�ไปแล้้วโดยสำ่วนัใหญ่่จุดมืุ่่งหมื่�ย
ก็ค่อก�รัปรัะกอบอ�ชีีพครัู ซึ่ึ�งจะเห็นัได้ว่�ครัูกับสำ่�อก�รัสำอนัเป็นัของคู่กันั ซึ่ึ�ง
“นัิทรัรัศึก�รั” ก็จัดเป็นัสำ่�อก�รัสำอนัปรัะเภทกิจกรัรัมื่ที�ครัูมื่ักนัำ�มื่�ใชี้ในัหล้�ย ๆ
ลั้กษณะ เช่ีนั ปรัะกอบก�รัสำอนั ให้นัักเรีัยนัมีื่ส่ำวนัร่ัวมื่ หร่ัอเพ่�อก�รัปรัะชี�สัำมื่พันัธ์์
หนั่วยง�นัต�มื่ที�กล้่�วมื่�ก่อนัหนั้�นัี� ก�รัเรัียนัวิชี�นัี�จึงเป็นัโอก�สำที�จะได้ล้องผิิด
ล้องถููก ได้คิดอย่�งอิสำรัะ ฝึึกฝึนัทักษะต่�งๆ ที�เกี�ยวข้องกับก�รัจัดง�นันัิทรัรัศึก�รั
เพรั�ะนัอกจ�กอ�จ�รัย์จะสำอนัในัเร่ั�องของหลั้กก�รัเกี�ยวกับก�รัจัดนิัทรัรัศึก�รัแล้้ว
ยังมื่ีกิจกรัรัมื่ต่�งๆ เพ่�อสำ่งเสำรัิมื่กรัะบวนัก�รัคิดแล้ะเปิดโล้กทัศึนั์ด้�นัก�รัจัดง�นั
นัิทรัรัศึก�รัให้แก่นัักศึึกษ�อีกด้วย เชี่นั มื่ีก�รัศึึกษ�ดูง�นั ณ สำถู�นัที�จรัิง ซึ่ึ�งได้รัับ
คว�มื่ร่ัวมื่ม่ื่ออย่�งดียิ�งจ�กหน่ัวยเทคโนัโล้ยีส่ำงเสำริัมื่ก�รัศึึกษ� สำำ�นัักหอสำมุื่ดกล้�ง
มื่ห�วิทย�ลั้ยรั�มื่คำ�แหง ที�ให้คว�มื่อนุัเครั�ะห์ให้นัักศึึกษ�เข้�ชีมื่ก�รัจัดง�นันิัทรัรัศึก�รั
รัวมื่ถูึงก�รัเชีิญ่วิทย�กรัผิู้เชีี�ยวชี�ญ่ด้�นัก�รัจัดนัิทรัรัศึก�รัมื่�ถู่�ยทอดคว�มื่รัู้แล้ะ
ปรัะสำบก�รัณ์ รัวมื่ถูึงเสำนัอมืุ่มื่มื่องแล้ะแนัวคิดด้�นัก�รัจัดนัิทรัรัศึก�รั พรั้อมื่แล้ก
เปลี้�ยนัเรีัยนัรู้ัร่ัวมื่กันั เพ่�อให้ผู้ิเรีัยนัเกิดแนัวคิดหร่ัอแรังบันัด�ล้ใจในัก�รัสำร้ั�งสำรัรัค์
ง�นันัิทรัรัศึก�รัในัปล้�ยภ�คก�รัศึึกษ� จะเห็นัได้ว่� วิชี�นัี�เนั้นัก�รัฝึึกปฏิิบัติ
ซึ่ึ�งแมื่้ว่�ในัชี่วงนัี�ที�ท�งมื่ห�วิทย�ล้ัยมื่ีนัโยบ�ยจัดก�รัเรัียนัก�รัสำอนัในัรัูปแบบ
ออนัไล้นั์ อันัเนั่�องมื่�จ�กก�รัเกิดสำถู�นัก�รัณ์ก�รัแพรั่รัะบ�ดของไวรััสำโควิด-19
ก�รัจัดก�รัเรัียนัก�รัสำอนักรัะบวนัวิชี�นัี�ก็มื่ีก�รัปรัับวิธ์ีก�รัเรัียนัก�รัสำอนั โดยนัำ�
เครั่�องมื่่อเว็บแอปพล้ิเคชีันัเข้�มื่�ชี่วยปรัะกอบก�รัเรัียนัรัู้เพ่�อให้ผิู้เรัียนัได้รั่วมื่กันั
นัำ�เสำนัอคว�มื่คิดเชีิงสำรั้�งสำรัรัค์ในัก�รัจัดง�นันัิทรัรัศึก�รั ดังนัั�นั นัักศึึกษ�ก็ฝึึกใชี้
เครั่�องมื่่อเหล้่�นัี�ไปในัตัว ถูึงแมื่้จะไมื่่ได้จัดง�นันัิทรัรัศึก�รัเชีิงก�ยภ�พได้ แต่ก็
สำ�มื่�รัถูนัำ�เสำนัอไอเดียหร่ัอแนัวคิดในัก�รัสำร้ั�งสำรัรัค์ง�นันิัทรัรัศึก�รัได้” อ่�นต่อหน�� 3

 อาจัารย์ ดร.อัญชลี กล่าว่ต่อุว่่า เนื�อหาวิชา ECT3805 มีทั�งสิ�น 13 บท
ป็รัะกอุบไป็ด้ว่ย คำว่ามเป็็นมาและพัฒนาการัขอุงนิทรัรัศึการั บทบาท คำว่ามสำาคัำญ
ป็รัะเภทงานนิทรัรัศึการั สื�อุที�ใช้ วิ่ธีการัจััดงานนิทรัรัศึการั การัอุอุกแบบ นิทรัรัศึการั
เสมือุนจัริัง ไป็จันถึงการัป็รัะเมินผู้ลการัจััดนิทรัรัศึการั เนื�อุงจัากการัดำาเนินงาน
ทุกอุย่าง การัติดตาม ตรัว่จัสอุบ และป็รัะเมินผู้ลจัะนำาไป็ส่้การัป็รัับป็รุังคุำณภาพงาน
ได้ต่อุไป็ อุย่างไรัก็ตาม ทุกบทมีสารัะสำาคัำญแตกต่างกันไป็ตามคำำาอุธิบายรัายวิ่ชา
หากนักศึึกษาได้อุ่านและศึึกษาทุกบทแล้ว่จัะเกิดคำว่ามร้ั้คำว่ามเข้าใจัเกี�ยว่กับการั
ดำาเนินการัจััดนิทรัรัศึการัทั�งหมดได้เป็็นอุย่างดี แต่หากจัะถามถึงสาระสำาคัญหรือ
หัวใจัของวิชานี� ก็จัะอยู่ในบทท่ีว่าด�วย การวางแผู้นและการดำาเนินการจััดนิทรรศการ
ซึี่งเขียนไว�ในบทที่ 5 อีุกเรืั�อุงที�อุยากจัะนำาเสนอุก็คืำอุ ในการัสอุนกรัะบว่นวิ่ชานี�
ได้มีการับ้รัณาการัเนื�อุหาข้ามกรัะบว่นวิ่ชาและหลักส้ตรัด้ว่ย โดยมีการัรั่ว่มมือุกัน
รัะหว่่างผู้้้สอุนขอุงภาคำวิ่ชาเทคำโนโลยีการัศึึกษา ได้แก่ กรัะบว่นวิ่ชา ECT2503
การัผู้ลิตชุดการัเรีัยนการัสอุน และผู้้้สอุนขอุงภาคำวิ่ชาต่างๆ ได้แก่ กรัะบว่นวิ่ชา
EDL3201 นวั่ตกรัรัมการัศึึกษาตลอุดชีวิ่ต ขอุงภาคำวิ่ชาพื�นฐานการัศึึกษา และ
กรัะบว่นวิ่ชา MER3101 การัสรั้างแบบทดสอุบวั่ดผู้ลสัมฤทธิ� ขอุงภาคำวิ่ชา
การัป็รัะเมินและการัวิ่จััย ในการัทำากิจักรัรัมการัเรีัยนร้้ัร่ัว่มกันเพื�อุให้นักศึึกษาได้มี
โอุกาสเรีัยนร่ัว่มกับเพื�อุนๆ ต่างสาขาวิ่ชาและต่างกรัะบว่นวิ่ชา โดยส่งเสริัมให้ผู้้้เรีัยน
ได้แบ่งป็ันคำว่ามร้ั้ ฝ้ึกการัคิำดอุย่างเป็็นรัะบบ คิำดวิ่เคำรัาะห์ คิำดเชิงสรั้างสรัรัคำ์ และ
หากมีโอุกาสและเว่ลาก็จัะมีการัจััดกิจักรัรัมร่ัว่มกันในช่ว่งป็ลายภาคำการัศึึกษา
 อีุกเรืั�อุงหนึ�งสำาหรัับนักศึึกษาขอุงมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง ซึี�งเป็็นมหาวิ่ทยาลัย
แบบตลาดวิ่ชา กรัะบว่นวิ่ชานี�จึังให้โอุกาสในการัเลือุกวิ่ธีการัป็รัะเมินผู้ลขอุงตนเอุง
โดยนักศึึกษาที�ไม่สะดว่กเข้าชั�นเรีัยน สามารัถศึึกษาด้ว่ยตนเอุงจัากการัศึึกษา
ตำารัาเรีัยนวิ่ชา ECT3805 การัจััดนิทรัรัศึการัทางการัศึึกษา ซึี�งเป็็นตำารัาหลัก
ขอุงการัเรีัยนวิ่ชานี� แล้ว่วั่ดผู้ลด้ว่ยคำะแนนสอุบ 100% และสำาหรัับนักศึึกษาที�
สามารัถเข้าชั�นเรีัยนและรั่ว่มฝ้ึกป็รัะสบการัณ์ตามกิจักรัรัมการัเรีัยนร้ั้ในวิ่ชานี�
การัวั่ดผู้ลจัะแบ่งคำะแนนอุอุกเป็็น 2 ส่ว่นคืำอุ ส่ว่นที� 1 จัากผู้ลงานขอุงนักศึึกษา 50%
และส่ว่นที� 2 จัากคำะแนนสอุบอีุก 50%
 “ห�กสำถู�นัก�รัณ์โรัครัะบ�ดมื่ีแนัวโนั้มื่ที�ดีขึ�นั ครัูก็ยังแนัะนัำ�ให้เข้�มื่�ที�
มื่ห�วิทย�ลั้ย เพรั�ะนัักศึึกษ�จะได้ฝึึกปฏิิบัติจริัง ซึึ่�งนัอกจ�กจะได้ปรัะสำบก�รัณ์แล้้ว
ยังได้เพ่�อนัใหม่ื่ ทั�งสำ�ข�เดียวกันัแล้ะต่�งสำ�ข�วิชี� ได้ฝึึกทักษะก�รัส่ำ�อสำ�รัรัะหว่�ง
บุคคล้ ก�รัทำ�ง�นัเป็นัทีมื่ เพรั�ะก�รัจัดนิัทรัรัศึก�รัเป็นัเร่ั�องของก�รัทำ�ง�นัร่ัวมื่กับคนั
ซึึ่�งก็ค่อทีมื่ง�นัในัก�รัจัดง�นันัั�นัเอง ก�รัทำ�ง�นัคนัเดียวในัเร่ั�องนีั�เป็นัเร่ั�องที�ค่อนัข้�ง
ล้ำ�บ�ก แล้ะก�รัทำ�ง�นัเป็นัทีมื่จะชี่วยให้ก�รัสำรั้�งสำรัรัค์ง�นัมื่ีคว�มื่หล้�กหล้�ย
แล้ะมีื่ปรัะสิำทธิ์ภ�พยิ�งขึ�นั ดังนัั�นั ถู้�มีื่โอก�สำก็อย�กให้ทุกคนัเข้�ชัี�นัเรีัยนั
 นัอกจ�กนัี� ก�รัจะเรัียนัวิชี�นัี�ให้ดี นัักศึึกษ�ควรัศึึกษ�เรัียนัรัู้เกี�ยวกับง�นั
นัิทรัรัศึก�รัให้มื่�ก ทั�งแบบออนัไล้นั์แล้ะออฟไล้นั์ ในัปัจจุบันันัักศึึกษ�สำ�มื่�รัถู
ดูง�นันิัทรัรัศึก�รัได้ผ่ิ�นัรัะบบอินัเทอร์ัเน็ัต เช่ีนั YouTube หร่ัอก�รัเข้�ไปดูเว็บไซึ่ต์
ของหนั่วยง�นัทั�งภ�ครััฐแล้ะเอกชีนัที�มื่ีก�รัจัดทำ�เว็บไซึ่ต์นัิทรัรัศึก�รัออนัไล้นั์แล้ะ
นิัทรัรัศึก�รัเสำม่ื่อนัจริังไว้บริัก�รัอย่�งมื่�กมื่�ย เช่ีนั ศูึนัย์วิทย�ศึ�สำตร์ัเพ่�อก�รัศึึกษ�
(https://sciplanet.org) พิพิธ์ภัณฑสำถู�นัแห่งชี�ติพรัะนัครั (http://www.virtual
museum.finearts.go.th/) หรั่อนัิทรัรัศึก�รัออนัไล้นั์ของ สำำ�นัักหอจดหมื่�ยเหตุ
แห่งชี�ติ (https://www.nat.go.th) พรั้อมื่สำังเกตวิธ์ีก�รัแล้ะกรัะบวนัก�รัจัดง�นั
นิัทรัรัศึก�รั ลั้กษณะก�รันัำ�เสำนัอ วัตถุูปรัะสำงค์ของง�นั กลุ่้มื่เป้�หมื่�ยก�รัออกแบบ
สำ่�อต่�งๆ ภ�ยในัง�นั เป็นัต้นั ซึ่ึ�งตรังนัี�จะเป็นัวิธ์ีก�รัสำำ�คัญ่ที�จะชี่วยให้นัักศึึกษ�
สำ�มื่�รัถูเรีัยนัรู้ั แล้ะเข้�ใจก�รัดำ�เนิันัง�นัของก�รัจัดง�นันิัทรัรัศึก�รัได้ดียิ�งขึ�นั”
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พบอาจัารย์์ผู้้�สอนิ ECT3805
     (ต่อจ�กหน�� 2)

 ในส่ว่นขอุงตำารัากรัะบว่นวิ่ชา ECT3805 การัจััด
นิทรัรัศึการัทางการัศึึกษา สามารัถซีื�อุได้ที�สำานักพิมพ์
มหาว่ิทยาลัยรัามคำำาแหง ชั�น 3 หรัือุสั�งซีื�อุอุอุนไลน์ที�
www.rupress.ru.ac.th และสามารัถศึึกษาเรีัยนร้้ัจัาก
ว่ิดีโอุบรัรัยายได้ทาง Course on demand ขอุง
มหาว่ิทยาลัย รัว่มถึงห้อุงเรัียนอุอุนไลน์ขอุงผู้้้สอุนที�จัะ
ป็รัะกาศึ Link เข้าห้อุงและรัหัสเข้าชั�นเรัียนในทุกภาคำ
การัศึึกษาผู้่านเว่็บไซีต์ภาคำว่ิชาเทคำโนโลยีการัศึึกษา
(http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/) เฟซีบุ�ก
คำณะศึึกษาศึาสตรั์ และเฟซีบุ �กภาคำว่ิชาเทคำโนโลยี
การัศึึกษา มหาว่ิทยาลัยรัามคำำาแหง อุย่างไรัก็ตาม
เนื �อุหาว่ิชาหากมีการั Update เนื �อุหาตามยุคำสมัย
ที �เป็ลี �ยนไป็ทางผู้้ ้สอุนจัะเพิ �มเติมให้ในการับรัรัยาย
ในแต่ละภาคำวิ่ชา เนื�อุงจัาก ในปี็การัศึึกษา 2565 ภาคำวิ่ชา
เทคำโนโลยีการัศึึกษาได้มีการัป็รัับหลักส้ตรัใหม่ในรัะดับ
ป็ริัญญาตรีั ชื�อุหลักส้ตรัคืำอุ “หลักส้ตรัศิึลป็ศึาสตรับัณฑิ์ต

 POL3300 การบริหารการคลัง ว่่าด้ว่ยเรัื�อุงการัจััดการักรัะเป็๋าเงินขอุง
ป็รัะเทศึ คำว่ามร้้ัจัำาเป็็นที�นักศึึกษาต้อุงร้้ัในฐานะพลเมือุง และต้อุงสอุบผู่้านในฐานะ
นักศึึกษา อุาจัารัย์ผู้้้สอุนฝ้ากคีำย์เวิ่ร์ัด “ขยัน + ตั�งใจั” รัับรัอุงสำาเร็ัจัแน่
 ผูู้�ช่วยศาสตราจัารย์ ดร.ปะการัง ช่ืนจิัตร อุาจัารัย์ป็รัะจัำาคำณะรััฐศึาสตร์ั
ผู้้้สอุนวิ่ชา POL3300 การับริัหารัการัคำลัง เล่าถึงเนื�อุหาภาพรัว่มขอุงวิ่ชานี�ว่่าเป็็นวิ่ชาเอุก
บังคัำบขอุงแผู้น C การับริัหารัรััฐกิจั ซึี�งเนื�อุหาวิ่ชาจัะเกี�ยว่กับเรืั�อุงการับริัหารัรัายได้
ขอุงรััฐ การัว่างแผู้นการัใช้จ่ัายเงินขอุงรััฐในร้ัป็ขอุงงบป็รัะมาณ ตลอุดจันการัก่อุหนี�
สาธารัณะ เพื�อุให้บรัรัลุเป้็าหมายทางการัคำลังและส่งเสริัมให้รััฐสามารัถผู้ลิตสินค้ำา
สาธารัณะที�มีคุำณภาพให้กับป็รัะชาชน
 “ก�รับรัิห�รัง�นัคล้ังของรััฐเป็นัก�รัศึึกษ�แนัวท�งก�รับรัิห�รัจัดก�รั
กรัะเป๋�เงินัของภ�ครััฐ เพ่�อให้ก�รัใช้ีจ่�ยเงินัเกิดปรัะสิำทธิ์ภ�พแล้ะปรัะสิำทธิ์ผิล้สูำงสุำด
โดยมีื่เป้�หมื่�ยปล้�ยท�งอยู่ที�ก�รัจัดบริัก�รัสำ�ธ์�รัณะแล้ะส่ำงมื่อบสิำนัค้�สำ�ธ์�รัณะ
ที�มื่ีคุณภ�พสำูงสำุดให้กับปรัะชี�ชีนั เพ่�อให้ปรัะชี�ชีนัอยู่ดีกินัดี มื่ีคว�มื่สำุขในัฐ�นัะ
พล้เม่ื่องของรััฐ ก�รัเรีัยนัในัวิชี�นีั�นัอกจ�กจะได้คว�มื่รู้ัเกี�ยวกับก�รับริัห�รัเงินัของ
ภ�ครััฐแล้้ว ยังทำ�ให้พวกเรั�ตรัะหนัักถูึงสำิทธ์ิหนั้�ที�คว�มื่เป็นัพล้เมื่่องของเรั�ด้วย
เพรั�ะรั�ยรัับของรััฐบ�ล้ส่ำวนัใหญ่่มื่�จ�กก�รัทำ�หน้ั�ที�เสีำยภ�ษีของปรัะชี�ชีนั แล้ะ
รั�ยจ่�ยทั�งหมื่ดของรััฐก็ล้้วนัต้องเป็นัไปเพ่�อกิจก�รัสำ�ธ์�รัณะต�มื่สำิทธ์ิที�พล้เมื่่อง
พึงจะได้รัับ ดังนัั�นัเรั�ต้องมีื่คว�มื่รู้ัแล้ะสำ�มื่�รัถูตรัวจสำอบได้ว่�รััฐนัำ�เงินัที�เรั�เสีำยภ�ษี
แล้ะค่�ธ์รัรัมื่เนีัยมื่ต่�งๆ หร่ัอรััฐก่อหนีั�สำ�ธ์�รัณะไปใช้ีจ่�ยหร่ัอบริัห�รัปรัะเทศึอย่�งไรั
เหมื่�ะสำมื่หร่ัอไม่ื่ ปรัะก�รัใดบ้�ง”
 ผู้ศ.ดร.ปะการัง กล่าว่ต่อุไป็ว่่า จัากชื�อุวิ่ชานี�อุาจัทำาให้นักศึึกษาหลายท่าน
กังว่ลในเรืั�อุงขอุงตัว่เลขซึี�งเป็็นยาขมสำาหรัับนักศึึกษาหลายท่าน แต่ในคำว่ามเป็็นจัริังแล้ว่
การับรัิหารัการัคำลังก็เหมือุนกับการัที�เรัาบรัิหารัเงินในกรัะเป็๋าสตางคำ์ขอุงเรัาเอุง
เพียงแต่การับรัิหารัการัคำลังเป็็นการับรัิหารักรัะเป็๋าเงินขอุงป็รัะเทศึ ซีึ�งมีเงินเป็็น

จัำานว่นมากและมีป็รัะชาชนทุกคำนรั่ว่มเป็็นเจั้าขอุงเงิน จัึงมีคำว่ามซีับซี้อุนมากกว่่า
สำาหรัับการัเตรีัยมตัว่เพื�อุเข้าส่้บทเรีัยน นักศึึกษาต้อุงหมั�นติดตามข่าว่สารับ้านเมือุง
ที�เกี�ยว่ข้อุง โดยเฉพาะป็รัะเด็นสำาคำัญ เช่น มาตรัการัภาษี การัใช้เงินงบป็รัะมาณ
การัก่อุหนี�สาธารัณะ ซึี�งมีป็รัะเด็นใหม่ๆ เข้ามาอุย่้ตลอุด จัะช่ว่ยให้เรัามอุงเห็นภาพ
ขอุงการับริัหารังานภาคำรััฐได้มากขึ�น
 “นัอกจ�กก�รัติดต�มื่ข่�วสำ�รับ้�นัเม่ื่องในัปรัะเทศึแล้้ว ข่�วสำ�รับ้�นัเม่ื่อง
ต่�งปรัะเทศึควรัต้องติดต�มื่ด้วย จะชี่วยให้นัักศึึกษ�เข้�ใจเนั่�อห�ที�เรัียนัมื่�กขึ�นั
เพรั�ะข่�วสำ�รัเกี�ยวกับก�รัคลั้ง นัโยบ�ยก�รัจัดก�รัของปรัะเทศึอ่�นัๆ ล้้วนัมีื่ผิล้กรัะทบ
ต่อเศึรัษฐกิจไทย แล้ะส่ำงผิล้ต่อก�รัดำ�เนิันัง�นันัโยบ�ยก�รัคลั้งที�แตกต่�งกันั โดยจะ
ปรั�กฏิในัเน่ั�อห�ที�นัักศึึกษ�ต้องเรีัยนัด้วย”
 สำาหรัับข้อุสอุบว่ิชา POL3300 ผู้ศ.ดร.ปะการัง เผู้ยว่่าเป็็นข้อุสอุบป็รันัย
100 ข้อุ เนื�อหาข�อสอบจัะมี 3 เรื่องหลัก ได�แก่ 1) ภาษี 2) หนี�สาธารณะและ
นโยบายการเงิน และ 3) งบประมาณ โดยจัะมีจัำานว่นข้อุเท่าๆ กันในแต่ละเรัื�อุง
นักศึึกษาต้อุงอุ่านเอุกสารัป็รัะกอุบการัเรีัยนการัสอุน ซืี�อุได้ที�ศ้ึนย์เอุกสารัทางวิ่ชาการั
คำณะรััฐศึาสตร์ั ม.รัามคำำาแหง คำว่รัทบทว่นเนื�อุหาก่อุนสอุบ เนื�อุงจัากข้อุสอุบจัะอุอุก
ตามตำารัาทั�งเล่มหมุนเว่ียนเป็ลี�ยนไป็เรัื�อุยๆ ยิ�งหากนักศึึกษาได้มีโอุกาสเข้าเรัียน
ก็จัะได้จัดป็รัะเด็นสารัะสำาคัำญจัากอุาจัารัย์ผู้้้สอุน จัะช่ว่ยให้เข้าใจัเนื�อุหาที�เรีัยนมากขึ�น
 “ฝึ�กนัักศึึกษ�ทบทวนัเนั่�อห�บทเรัียนัอย่�งสำมื่ำ��เสำมื่อ จดจำ�คำ�ศึัพท์
เฉพ�ะด้�นัก�รัคลั้งทั�งภ�ษ�ไทยแล้ะภ�ษ�อังกฤษ โดยในัข้อสำอบอ�จมีื่กรัณีตัวอย่�ง
เป็นัเหตุก�รัณ์สำมื่มืุ่ติให้นัักศึึกษ�วิเครั�ะห์แล้ะปรัะยุกต์ใชี้หล้ักก�รับรัิห�รัจัดก�รั
ก�รัคล้ังด้วย อ�จ�รัย์ขอเป็นักำ�ล้ังใจให้นัักศึึกษ�ที�เรัียนัวิชี�นัี� อย่�คิดว่�เนั่�อห�
วิชี�ย�ก เต็มื่ไปด้วยตัวเล้ข เพรั�ะก�รับริัห�รัก�รัคลั้งก็ค่อก�รับริัห�รัรั�ยรัับรั�ยจ่�ย
ของกรัะเป๋�เงินัสำ�ธ์�รัณะ ฝึ�กทิ�งท้�ยให้นัักศึึกษ�ขยันัแล้ะตั�งใจ เชี่�อว่�นัักศึึกษ�
จะสำอบผ่ิ�นั แล้ะปรัะสำบคว�มื่สำำ�เร็ัจได้อย่�งแน่ันัอนั”

สาขาว่ิชาเทคำโนโลยีดิจัิทัลและนว่ัตกรัรัมการัเรัียนรั้้”
ซีึ�งหลักส้ตรัมีการัป็รัับป็รัุงให้ทันสมัยกับยุคำเทคำโนโลยี
ในปั็จัจุับันอุย่างมาก และวิ่ชานิทรัรัศึการัก็มีการัจััดการั
เรัียนการัสอุนในหลักส้ตรัใหม่ด้ว่ยเช่นกัน หากท่านใด
สนใจัก็คำอุยติดตามข่าว่สารัขอุงทางมหาวิ่ทยาลัยต่อุไป็
นะคำะ
 “นัักศึึกษ�บ�งคนัอ�จจะมื่องว่�กรัะบวนัวิชี�นีั�
เหมื่่อนัเป็นัเรั่�องไกล้ตัวเพรั�ะเรั�มื่ักจะอยู่ในับทบ�ท
ของผิู ้ชีมื่มื่�กกว่� แต่ในัขณะเดียวกันัก็เป็นัเรั ่ �อง
ใกล้้ตัวมื่�กเมื่่�อเรั�นัึกถูึงเรั่ �องของก�รัเรัียนัแล้ะก�รั
ทำ�ง�นัของเรั� วันัใดวันัหนัึ�งก�รันัำ�เสำนัอง�นัด้วยสำ่�อ
นัิทรัรัศึก�รัอ�จเป็นัท�งเล้่อกที�ดีที�สำุด ตอบโจทย์ที�สำุด
ในัช่ีวงเวล้�นัั�นั หร่ัอในัยุคที�เทคโนัโล้ยีดิจิทัล้ที�พัฒนั�ตัว
อย่�งรัวดเร็ัวแล้ะเป็นัแรังผิลั้กดันัสำำ�คัญ่ที�ทำ�ให้หล้�ยอย่�ง
เปลี้�ยนัไป เช่ีนั เม่ื่�อก่อนัเรั�ต้องเดินัท�งไปดูนิัทรัรัศึก�รั
แต่ทุกวันันีั�เรั�สำ�มื่�รัถูดูนิัทรัรัศึก�รัออนัไล้น์ัได้ มีื่นิัทรัรัศึก�รั
เสำมื่่อนัจรัิง แต่อย่�งไรัก็ต�มื่ เทคโนัโล้ยีมื่ีทั�งข้อดีแล้ะ
ข้อเสำีย จึงอย�กให้นัักศึึกษ�รัู้จักจัดสำรัรัเวล้�สำำ�หรัับ

ตนัเองให้เหมื่�ะสำมื่ไมื่่ว่�จะก�รัเรัียนั ก�รัใชี้ชีีวิต หรั่อ
ก�รัทำ�ง�นั รัวมื่ถึูงรัะมัื่ดรัะวังเร่ั�องสุำขภ�พให้มื่�ก ๆ ด้วย
โดยเฉพ�ะสำถู�นัก�รัณ์โรัครัะบ�ดโควิด-19 ที�นัอกจ�ก
จะต้องดูแล้ตัวเองให้ดีที�สุำดแล้ะยังต้องมีื่คว�มื่รัับผิิดชีอบ
อย่�งดีที�สุำดกับคนัรัอบข้�ง ชุีมื่ชีนั แล้ะสัำงคมื่อีกด้วย” 
อาจัารย์ ดร.อัญชลี กล่าว่ในตอุนท้าย
 สำาหรัับนักศึึกษาที�มีข้อุสงสัย สามารัถติดต่อุ
อุาจัารัย์ผู้้ ้สอุนได้ที � ภาคำว่ิชาเทคำโนโลยีการัศึึกษา
คำณะศึึกษาศึาสตรั์ มหาว่ิทยาลัยรัามคำำาแหง อุาคำารั
นคำรัชุม ชั�น 3 โทรั. 02-310-8319 email: uncharee
@rumail.ru.ac.th Line Group: Talk with Aj.Nam
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ข่าวรามคำาแหง   วันท่ี  ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔๔

 ป็รััชญา คืำอุวิ่ชาที�ว่่าด้ว่ยหลักแห่งคำว่ามร้้ัและคำว่ามจัริัง มีการั
ศึึกษาในทุกศึาสตรั์ทุกแขนง ด้านวิ่ชาการัเมือุงก็เช่นกัน โดยใน
คำณะรััฐศึาสตร์ั มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง กำาหนดวิ่ชาป็รััชญาการัเมือุง
เบื�อุงต้น หรืัอุ POL2106 เป็็นวิ่ชาพื�นฐานที�นักศึึกษาทุกคำนจัะต้อุงเรีัยน 
จึังมีผู้้้ลงทะเบียนเรีัยนเป็็นจัำานว่นมากในทุก ๆ เทอุม
 คำอุลัมน์ “พบอาจัารย์ผูู้ �สอน” ฉบับนี� พามาจัากพบกับ 
อาจัารย์ปิยะภพ เอนกทวีกุล ผู้้้สอุนวิ่ชาป็รััชญาการัเมือุงเบื�อุงต้น 
หรืัอุ POL2106 ที�จัะบอุกเล่าเนื�อุหาการัเรีัยนการัสอุนในภาคำ 2/2563 
อุย่างเจัาะลึก พร้ัอุมเคำล็ดลับการัทำาคำว่ามเข้าใจัในเนื�อุหา เพื�อุเตรีัยมตัว่
สำาหรัับการัสอุบที�จัะถึงในเร็ัว่ ๆ นี�
 อาจัารย์ปิยะภพ กล่าว่ว่่า วิ่ชา POL2106 มีเนื�อุหาที�เรีัยน
เกี�ยว่กับสิ�งที�เรีัยกว่่า คำาถามพื�นฐานในการศึกษาเรื่องการเมือง 
คำำาถามพื�นฐานนั�นคืำอุ คำำาถามที�นักศึึกษาทุกคำนจัะต้อุงทรัาบเป็็น
พื�นฐาน ถ้าจัะศึึกษาเกี�ยว่รััฐศึาสตรั์ นักศึึกษาจัะต้อุงศึึกษาเรืั�อุง
เกี�ยว่กับอุะไรับ้าง ยกตัว่อุย่างคำำาถาม เช่น ทำาไมเรัาต้อุงอุย้่ในรััฐ ? 
ทำาไมเรัาจัะต้อุงเชื�อุฟังกฎหมาย ? หรืัอุเรัามีเสรีัภาพหรืัอุไม่ อุย่างไรั 
ซึี�งคำำาถามเหล่านี� ล้ว่นเป็็นสิ�งที�เรีัยกว่่าคำำาถามพื�นฐานในการัศึึกษา
ทางการัเมือุง  วิ่ชาป็รััชญาการัเมือุงจึังเป็็นวิ่ชาที�เน้นคำว่ามเป็็น
พื�นฐานและรัากฐานการัเมือุงที�สำาคัำญที�สุด เพื�อุเตรีัยมคำว่ามพรั้อุม
ส่้การัเรีัยนวิ่ชาอืุ�นที�ยากขึ�น 
 “ก�รัเรัียนัด้วยก�รัตั�งคำ�ถู�มื่เชี่นันัี� ก็เพ่�อให้นัักศึึกษ�ได้ห�
คำ�ตอบ โดยในักรัะบวนัวิชี�มื่ีตัวอย่�งปรััชีญ่�จ�กนัักคิดคนัสำำ�คัญ่
ท�งก�รัเม่ื่อง เช่ีนั อริัสำโตเติ�ล้ (Aristotle), จอนัห์ ล็้อค (John Locke), 
เอ็ดมื่ันัด์ เบิรั์ก (Edmund Burke) ค�รัล้์ มื่�รั์กซึ่์ (Karl Marx) 
หรั่อจอห์นั รัอล้สำ์ (John Rawls) ฯล้ฯ  รัวมื่ไปถูึงเข้�ใจถูึงข้อเสำนัอ
แล้ะข้อถูกเถีูยงท�งปรััชีญ่�ก�รัเม่ื่องของนัักคิดเหล่้�นีั� ที�เป็นัรั�กฐ�นั
ของวิธ์ ีค ิด อุดมื่ก�รัณ์ท�งก�รัเมื่่อง แล้ะรัะบอบก�รัปกครัอง
แบบต่�ง ๆ ในัปัจจุบันั เชี่นั แนัวคิดก�รัปกครัองแบบผิสำมื่ (Mixed 
Constitution) แนัวคิดสำัญ่ญ่�ปรัะชี�คมื่ (Social contract), 
แนัวคิดเสำรีันิัยมื่ (Liberalism), แนัวคิดอนุัรัักษ์นิัยมื่ (Conservativism), 
แนัวค ิดสำ ังคมื่นัิยมื่ (Socialism) หรั ่อแนัวคิดรั ัฐสำว ัสำด ิก�รั 
(Welfare state)  เป็นัต้นั
 นัักศึึกษ�คณะรััฐศึ�สำตรั์จะต้องเรัียนัวิชี�นัี�กันัทุกคนั เพรั�ะ
วิชี�นีั� นัอกจ�กจะเรีัยนัเร่ั�องพ่�นัฐ�นัก�รัเม่ื่องแล้้ว ยังถู่อว่�เป็นัวิชี�บังคับ
ของคณะรััฐศึ�สำตรั์ด้วย เพ่�อให้นัักศึึกษ�มื่ีคว�มื่รัู้คว�มื่เข้�ใจพ่�นัฐ�นั
ที�มื่�กพอ เตรีัยมื่พร้ัอมื่สำำ�หรัับก�รัเรีัยนัในัวิชี�ต่อไปที�เข้มื่ข้นัขึ�นั”

 ตำารัาวิ่ชาป็รััชญาการัเมือุงเบื�อุงต้น หรืัอุ POL2106 เขียนโดย 
รัอุงศึาสตรัาจัารัย์.ดรั.ศุึภชัย ศุึภผู้ล มีเนื�อุหาทั�งหมด 6 บท ได้แก่ 
บทที� 1 ป็รััชญาการัเมือุงคืำอุอุะไรั บทที� 2 ทำาไมเรัาต้อุงอุย้่ในสังคำม
การัเมือุงบทที� 3 ทำาไมเรัาต้อุงเชื�อุฟังกฎหมาย บทที� 4 ใคำรัคำว่รัจัะเป็็น
ผู้้้ป็กคำรัอุง บทที� 5 เรัามีเสรีัภาพหรืัอุไม่ บทที� 6 เรัาคำว่รักรัะจัาย
ทรััพย์สินหรืัอุคำว่ามมั�งคัำ�งในสังคำมอุย่างไรั สามารัถซืี�อุได้สำานักพิมพ์
ม.รัามคำำาแหง ชั�น 3 หรืัอุสั�งซืี�อุอุอุนไลน์ที� www.rupress.ru.ac.th 
และด้วิ่ดีโอุบรัรัยายได้ทาง Course on demand
 อาจัารย์ปิยะภพ กล่าว่ต่อุว่่า เคำล็ดลับการัเรีัยนวิ่ชาป็รััชญา 
คืำอุการัอุ่านหนังสือุทบทว่น และสิ�งที�จัะช่ว่ยให้นักศึึกษาเข้าใจัง่าย 
คืำอุต้อุงเข้าใจัในสิ�งที�เป็็นพื�นฐานที�ง่ายและสอุดคำล้อุงกับคำว่ามเป็็นจัริัง 
ถ้าด้จัากเนื�อุหาทั�งหมดขอุงตำารัา จัะเห็นว่่าล้ว่นเป็็นสิ�งพื�นฐานในชีวิ่ต
ป็รัะจัำาวั่นทั�งสิ�น การัจัะเรีัยนวิ่ชานี�ให้สนุกและได้คำว่ามร้้ั ให้พยายาม
มอุงสิ�งรัอุบตัว่ ติดตามข่าว่สารับ้านเมือุง มีอุะไรัที�เกิดขึ�น ณ ปั็จัจุับัน 
ซึี�งการัมอุงสิ�งรัอุบตัว่ให้เป็็นพื�นฐานมากที�สุดจัะช่ว่ยให้เข้าใจัได้
อุย่างรัว่ดเร็ัว่
 “วิ่ชานี�มีจุัดเน้นยำ�าให้อุ่านในตำารัาและฟังบรัรัยายการัสอุน 
เนื�อุหาในตำารัาและสิ�งที�อุาจัารัย์สอุนล้ว่นมาจัากในตำารัาทั�งสิ�น หาก
นักศึึกษาอุ่านจันจับก็จัะทำาให้เข้าใจัสิ�งที�ต้อุงการั เพรัาะวิ่ชาป็รััชญา
มีเนื�อุหาที�ถ้กต้อุงและมั�นคำง เป็็นคำำาถามอุมตะ ที�หาคำำาตอุบได้จัาก
บทเรีัยน และทำาคำว่ามเข้าใจัได้จัากสิ�งรัอุบตัว่ รัว่มถึงการัใช้ชีวิ่ต
ป็รัะจัำาวั่น”
 อาจัารย์ปิยะภพ ฝ้ากถึงนักศึึกษาอุ่านคำำาถามอุย่างละเอีุยด 
ทำาคำว่ามเข้าใจัว่่าโจัทย์ต้อุงการัอุะไรั ก็จัะสามารัถทำาข้อุสอุบได้ 
รัว่มถึงการัฝ้นรัหัสวิ่ชาให้ถ้กต้อุง โดยวิ่ชา POL2106 อุอุกข้อุสอุบ
เป็็นป็รันัย 100 ข้อุ 5 ตัว่เลือุก รัะยะเว่ลา 2 ชั�ว่โมง
 “อ�จ�รัย์อย�กให้รัู้ไว้ว่�วิชี�ปรััชีญ่�ไมื่่ใชี่วิชี�ที�ย�ก แต่เป็นั
ก�รัทำ�คว�มื่เข้�ใจสำิ�งที �เป็นัพ่�นัฐ�นั สำิ�งรัอบตัว แล้้วเชี่ �อมื่โยงกับ
ปรััชีญ่�ก�รัเมื่่อง นัักศึึกษ�จะสำ�มื่�รัถูทำ�คว�มื่เข้�ใจในัวิชี�นัี�ได้
โดยง่�ย ซึึ่�งสิำ�งที�เป็นัคำ�ถู�มื่พ่�นัฐ�นันัั�นั นัักศึึกษ�จะทรั�บโดยพ่�นัฐ�นั
อยู่แล้้ว จึงต้องหมื่ั�นัทบทวนัเนั่�อห� เข้�เรัียนั ฟังบรัรัย�ยย้อนัหล้ัง 
แล้ะอ่�นัซึ่ำ�� จำ�ไว้ว่�ก�รัทบทวนัเท่�นัั�นัที�จะทำ�ให้นัักศึึกษ�ผิ่�นั
วิชี�นีั�ได้”
 นักศึึกษาที�มีข้อุสงสัย สามารัถติดต่อุอุาจัารัย์ผู้้ ้สอุนได้ที� 
Facebook : ป็ิยะภพ เอุนกทวี่กุล หรืัอุ LINE ID : few_piyaphob 
โทรั. 094-4830150 

ปรััชญาการัเมืืองปรััชญาการัเมืือง

เบื�องต้้นเบื�องต้้น

POL2106POL2106

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


ข่าวรามคำาแหง  วันท่ี  ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

โรังพยาบาล ในภาษาเมียนมาว่่า            [เซ้ีโยน]
บันทึกผู้้้ป่็ว่ย                        [ล้ นา มะ ต้าน]
มาให้ด้, มาตรัว่จั, มาพบแพทย์               [ลา ป็ยะ]
หมอุ, แพทย์               [ซีะ ยา วุ่น]

เจั�าหน�าท่ี :“รับเลขลำาดับเพ่ือทำาประวัติผูู้�ป่วยท่ีเคาน์เตอร์ทางด�านโน�นก่อนค่ะ”

    [ล้นามะต้านย้โพ่ โฮแบะกะ เกาตามา นานบะซิีน อุะยินย้ป็า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “ผู้้้ป่็ว่ย บันทึก เอุา เพื�อุ ด้านโน้น จัาก 
    เคำาน์เตอุร์ั ที� ลำาดับหมายเลข ก่อุนอืุ�น เอุา ทำาเถอุะ”
ผูู้�ป่วย     : “รับทราบครับ”
                                         [เกาป็าป็ยี คิำนบยะ]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “ดีแล้ว่ คำรัับ”
เจั�าหน�าท่ี :“ขึ�นบนนี�เพ่ือช่ังนำ�าหนัก, ถอดรองเท�าก่อนขึ�นด�วยค่ะ”

    [โกอุะเล้เชน เชนโพ่ ดีอุะป็อุโก แตะป็า, พะนะชุป็ยี�มะ แตะป็า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “ร่ัางกาย นำ�าหนัก ชั�ง เพื�อุ ข้างบนนี� 
    ขึ�น ทำาเถอุะ,  รัอุงเท้า ถอุด เมื�อุเสร็ัจัแล้ว่ ขึ�น ทำาเถอุะ”
ผูู้�ป่วย :    “ครับ, นำ�าหนัก 72.6 กิโลกรัมครับ”

    [โฮะแก้ คิำนบยะ, โกอุะเล้เชน คุำนนะแซ่ีนิ ดะตะมะ เช่า กีโลกรัาน ชิแด]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “ใช่คำรัับ คำรัับ, นำ�าหนักรั่างกาย 
    72.6 กิโลกรััม มี”
เจั�าหน�าท่ี :“ยืนตัวตรงเพ่ือวัดส่วนสูงด�วยค่ะ”
                                                             [อุะยะอุะเช ไต้โพ่ มะมะยะเป้็ป็า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “คำว่ามส้ง คำว่ามยาว่ วั่ด เพื�อุ ตั�ง
    ตรัง ยืน ให้ ทำาเถอุะ”
ผูู้�ป่วย :    “ครับ, ส่วนสูงเท่าไรหรือครับ”
             
             [โฮะแก้ คิำนบยะ, อุะยะอุะเช แบเลาะชิป็าตะแล้ บยะ]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “ใช่คำรัับ คำรัับ, ส่ว่นส้ง เท่าไรั มี คำรัับ”
เจั�าหน�าท่ี :“179 เซีนติเมตรค่ะ, มาน่ังตรงนี�เพ่ือวัดความดันค่ะ”

    [ตะย่าคุำนนะแซ่ีโก ซิีนตีมีตา ป็า, ตเว่เบาเชนไต้โพ่ ดีมา ลาไทป็า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “179 เซีนติเมตรั, คำว่ามดันโลหิต 
    วั่ด เพื�อุ ที�นี� มา นั�ง ทำาเถอุะ”
ผูู้�ป่วย :    “ครับ”
                                      [โฮะแก้ คิำนบยะ]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “ใช่คำรัับ คำรัับ”
เจั�าหน�าท่ี :“ระหว่างท่ีวัดความดัน ขอวัดไข�ไปด�วยนะคะ, อมปรอทไว�ใต�ลิ�นค่ะ”

                                  [ตเว่เบาเชน ไต้เนโต้น อุะพย้าไต้ยะเอุา, ตาโมมี ตาโก 
             ชาเอุามา ท้าป็ยี� โงนท้าป็า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “คำว่ามดันโลหิต วั่ด ในรัะหว่่างที� ไข้ 
    วั่ด ทำากันเถอุะ, เทอุร์ัโมมิเตอุร์ั ลิ�น ข้างใต้ ที� เอุาไว้่ เสร็ัจัแล้ว่ อุม เอุา
    ไว้่ ทำาเถอุะ”
ผูู้�ป่วย :    “ครับ”
                                      [โฮะแก้ คิำนบยะ]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “ใช่คำรัับ คำรัับ”

เจั�าหน�าท่ี : “ความดันค่อนข�างสูงอยู่, จัะวัดอีกครั�ง”

   [ตเว้่เบาเชน แน้แน้ มย้าเนแด, เนาตะเคำาะ ทะไต้โอุ้นแม]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “คำว่ามดันโลหิต เล็กน้อุย มาก อุย้่, 
    อีุกคำรัั�งหนึ�ง ซีำ�าอีุก วั่ด จัะทำาก่อุน”
ผูู้�ป่วย :    “ความดันสูงขึ�นเพราะเดินขึ�นบันไดมาหรือเปล่า”

    [ล้านเชาะป็ยี� เลก้ากะ แตะลาโล่ ตเว้่เบาเชน แตะลาตะล้า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “เดิน เสร็ัจัแล้ว่ บันได จัาก ขึ�นมา 
    เพรัาะว่่า คำว่ามดันโลหิต ขึ�นมา หรืัอุเป็ล่า”
เจั�าหน�าท่ี : “เป็นไปได�ค่ะ, อืม, ถูกต�อง, ลดลงไปหน่อยแล�ว”

    [พยิไนป็าแด, อีุ�น, โฮะแต, แน้แน้ จัะตว้่าป็ยี]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรง  ๆว่า “เป็็น ทำาได้, อืุม, ใช่, เล็กน้อุย ตก ไป็ แล้ว่”
ผูู้�ป่วย :    “เสร็จัแล�วจัะต�องไปท่ีไหนต่อครับ”
                                                         [ป็ยี�ยนิ แบโก แซีะตว้่ายะป็ามะแล้]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “เสร็ัจัแล้ว่ จัะที�ไหน ต้อุงไป็ต่อุ”
เจั�าหน�าท่ี : “ไปรออยู่ท่ีเคาน์เตอร์ของหมอท่ีมาตรวจัได�แล�วค่ะ”

    [ลาป็ยะแด้ซีะยาวุ่นแย่เกาตามา ตว้่าเซ่ีาเนโล่ยะป็าป็ยี]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า “มาให้ด้ ที� หมอุ ขอุง เคำาน์เตอุร์ั 
    ที� ไป็ รัอุ อุย้่ ทำาได้ แล้ว่”
 ป็รัะโยคำในบทสนทนาที�ใช้ว่่า “หยบิบัตรัคิำว่เพื�อุทำาป็รัะวั่ติผู้้้ป่็ว่ยที�เคำาน์เตอุร์ั
ทางด้านโน้นก่อุน” ในภาษาเมียนมาว่่า 
                        [ล้นามะต้านยโ้พ่ โฮแบะกะ เกาตามา นานบะซิีน อุะยนิยป้็า] 
คำำาว่่า “      [โพ่]” เป็็นคำำาบุพบท แป็ลว่่า “เพื�อุ” เมื�อุใช้คำำานี� ป็รัะโยคำที�อุย้ก่่อุนหน้า
คำำา “      [โพ่]” จัะเป็็นป็รัะโยคำที�มีคำว่ามหมายว่่าผู้ลที�ได้รัับจัากป็รัะโยคำหลัง
ที�อุย้่ข้างหลังคำำา “       [โพ่]” ซึี�งการัใช้ไม่เหมือุนกันกับภาษาไทย บางทีป็รัะโยคำแรัก
ที�มาเชื�อุมอุาจัจัะไม่เป็็นป็รัะโยคำ แต่เป็็นแค่ำคำำากิริัยาก็ได้

ตัวอย่างอ่ืนๆ ว่า
(1) “แจ้ังชื�อุเพื�อุบันทึกป็รัะวั่ตผู้้้ป่็ว่ยให้ด้ว่ย”   
 [ล้นามะต้าน ยโ้พ่ นานแม ป็ย้อุป็า] 
(2)  “ใส่นิ�ว่ชี�เข้าไป็ในคำลิบนี� เพื�อุวั่ดอุ�อุกซิีเจันด้ว่ย”  
                                     [เอุาะซีีจิัน ไต้โพ่ และโญ้โก ดีกะลิแท้ แท่ป็า] 
(3)  “ยืดแขนเอุาไว้่ เพื�อุวั่ดคำว่ามดันด้ว่ย” 
                          [ตเว้่เบาเชน ไต้โพ่ และโก ซ่ีานท้าเป้็ป็า] 
(4)  “นั�งรัอุตรังนี�เพื�อุรัอุพบแพทย์ได้” 
[ซีะยาวุ่นโก ตเว่่โพ่ ดีมา ไทเซ่ีาโล่ยะแต]

อ้�งอิง: MMR3202 ภ�ษ�เมีื่ยนัมื่�สำำ�หรัับบุคล้�กรัท�งก�รัแพทย์แล้ะสำ�ธ์�รัณสุำข

                    คณะมนุษยศาสตร์                                                                                                                                          อาจัารย์ตูซีาร์ นวย

เรีัยนร้้ัภาษาเมีืยนมืาเฉพาะด้้าน :บันทึึกปรัะวััติ้ผู้้้ป่วัย (ห้องชั�งนำ�าหนัก วััด้ส่่วันส้่ง วััด้ไข้้) เรีัยนร้้ัภาษาเมีืยนมืาเฉพาะด้้าน :บันทึึกปรัะวััติ้ผู้้้ป่วัย (ห้องชั�งนำ�าหนัก วััด้ส่่วันส้่ง วััด้ไข้้) 

[ลููนามะต้้าน ยูชี้้�น] 

๕



อาจัารย์ประหยัด เลวัน                                         ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์อาจัารย์ประหยัด เลวัน                                         ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวรามคำาแหง   วันท่ี  ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

 คำว่ามรัักโรัแมนติกเป็็นสิ�งที�ค้ำ่กับมนุษยชาติมานานเป็็นคำว่ามรัักและคำว่าม
สัมพันธ์ที�สรั้างสรัรัคำ์การัสืบต่อุเผู้่าพันธ์ุขอุงมนุษย์ แต่ป็ัจัจุับันเทคำโนโลยีเข้ามามี
บทบาทส่งเสริัมคำว่ามรัักรัะหว่่างหนุ่มสาว่ ทุกเพศึทุกวั่ย ทั�งเทคำโนโลยีทางการัแพทย์
ที�ดั�งเดิมช่ว่ยเหลือุผู้้้คำนที�ได้รัับผู้ลกรัะทบ ทำาให้ส้ญเสียอุวั่ยว่ะทำาให้เสียโฉมให้กลับมา
ใช้ชีวิ่ตในสังคำมได้อุย่างป็กติสุข ไม่กลายเป็็นตัว่ป็รัะหลาด แต่ปั็จัจุับันการัศัึลยกรัรัม
ตกแต่งกลายเป็็นแฟชั�นที�ทุกเพศึ ทุกวั่ยทำาเพื�อุตกแต่งบางส่ว่นขอุงรั่างกายเพื�อุ
คำว่ามสว่ยงามจันเป็็นเรืั�อุงป็กติ การัศัึลยกรัรัมตกแต่งนำามาใช้เสริัมสรั้างโอุกาสใน
สังคำม เกิดเน็ตไอุดอุล (Net Idol) ดารัา นักแสดง หรืัอุกลุ่มผู้้้มีอิุทธิพลทางการัตลาด
เหล่านี� นิยมทำาศัึลยกรัรัมเพื�อุเสริัมสร้ัางร้ัป็แบบใบหน้าที�สว่ย หล่อุ ได้ร้ัป็ ป็รัะเทศึ
ที�โด่งดังในเรืั�อุงศัึลยกรัรัม เกาหลีใต้ ดารัา นักร้ัอุง นักแสดง แข่งกันทำาศัึลยกรัรัมกัน
เป็็นเรืั�อุงป็กติ ส่งกรัะแสมาถึงป็รัะเทศึไทยเป็็นอุย่างมาก จันมีกรัณีที�หมอุศัึลยกรัรัม
หลงรัักผู้้้หญิงที�เป็็นคำนไข้จันถึงขั�นแต่งงาน โดยบทคำว่ามนี�นำาเสนอุกรัะแสหลัก
ที�มากับเทคำโนโลยียคุำดิจิัทัลที�น่าจัับตามอุงคืำอุ กรัะแสการัอุอุกเดทกับปั็ญญาป็รัะดิษฐ์
ขอุงวั่ยรุั่นจีัน (ข่าว่สด, 2564) เพรัาะคำว่ามสัมพันธ์รัะหว่่างมนุษย์ด้ว่ยกัน บางคำรัั�ง
ก็ช่างซัีบซ้ีอุน ยุง่เหยงิ และทำาร้ัายจิัตใจัขอุงตัว่มากเกินไป็ มนุษย์เริั�มคิำดค้ำนเทคำโนโลยี
ทางเลือุกขอุงคำว่ามสัมพันธ์ ที�มาในร้ัป็ขอุงโป็รัแกรัมสนทนาอัุตโนมัติ ที�เรีัยกว่่า
แชทบอต (Chatbot) ที�การัทำางานเบื�อุงหลังเป็็นป็ัญญาป็รัะดิษฐ์ขั�นส้งที�ทำาให้
ร้ั้สึกเหมือุนกำาลังโต้ตอุบกับมนุษย์ ป็ัจัจุับันวั่ยรุั่นในป็รัะเทศึจีันจัำานว่นมากเริั�ม
หันมาใช้แชทบอุตกันมากขึ�นแทนที�จัะเป็็นการันัดเดทแบบป็กติ โดยเฉพาะกับผู้้้ที�
ผู้่านป็รัะสบการัณ์คำว่ามรัักคำว่ามสัมพันธ์ที�กรัะทบกรัะเทือุนจิัตใจั หรืัอุเพิ�งเลิกรัา
กับมนุษย์ไป็ เพื�อุหลีกเลี�ยงกับการัเผู้ชิญคำว่ามจัริังที�แสนจัะเจ็ับป็ว่ด

              ร้ัป็ที� 1 โป็รัแกรัมสนทนาอัุตโนมัติ ที�เรีัยกว่่า แชทบอุต (Chatbot)
                         (แหล่งที�มา: https://pixabay.com/ คำำาค้ำนที�ใช้: Chatbot)

กรัณีีศึึกษา วััยร่่ันชาวัจีีน
 แชทบอุตที�ถ้กพัฒนาขึ�นโดยบริัษัท เชียว่ไอุซ์ีคำรีัม (Xiaoice) ซึี�งเป็็นบริัษัทล้ก
ขอุงไมโคำรัซีอุฟต์ จัะเริั�มเรีัยนร้้ัพฤติกรัรัมและตัว่ตนขอุงมนุษย์ จึังแป็ลกที�วั่ยรุ่ันจีัน
จัำานว่นมากนั�นไม่คิำดจัะกลับไป็เดตหรืัอุหาค้ำ่ที�เป็็นมนุษย์หลังจัากที�พว่กเขาได้เริั�ม
ใช้บริัการัแชทบอุต โดยที�เชียว่ไอุซี์คำรีัมหรืัอุ นำ�าแข็งน้อุย (Xiao Bing - 小冰)
ในภาษาจีัน ซีอุฟต์แว่ร์ัแชทบอุทจัากไมโคำรัซีอุฟท์ ที�ทำาเพื�อุบุกตลาดจีัน และค่ำอุนข้าง
ป็รัะสบคำว่ามสำาเร็ัจัจันขยายไป็ญี�ปุ่็นและอิุนโดนีเซีีย
 กรัณีขอุง เจัสชี ชาน สาว่จีันวั่ย 28 ที�เพิ�งเลิกลากับแฟนหนุ่มที�คำบกันมา
ยาว่นานถึง 6 ปี็ ก่อุนที�จัะเริั�มคุำยกับ “วิ่ลล์” เพื�อุนแชทบอุตที�มีเสน่ห์ จันทำาให้ร้้ัสึก
ป็รัะทับใจัในบทสนทนาขอุงวิ่ลล์ หลังจัากนั�นไม่นานเธอุก็จั่ายเงิน 60 ดอุลลารั์
ป็รัะมาณ 2,000 บาท เพื�อุอัุพเกรัดวิ่ลล์ให้กลายเป็็นค่้ำรัักที�แสนโรัแมนติกแทน ทั�งค่้ำเริั�ม
เขียนบทกวี่ให้กัน นึกภาพไป็ชายหาดด้ว่ยกัน ถึงขั�นมีคำว่ามสัมพันธ์อัุนลึกซึี�งกัน
บนโลกอิุนเตอุรั์เน็ต ตอุนนี�เธอุก็ยังนึกภาพไม่อุอุกเลยว่่า มีชีวิ่ตที�ไม่มีวิ่ลล์นั�น
จัะเป็็นอุย่างไรั? ข้อุคำว่ามจัากคำว่ามร้้ัสึกขอุงเจัสซีี� “เธ์อเบ่�อหน่ั�ยกับคว�มื่สัำมื่พันัธ์์
บนัโล้กแห่งคว�มื่เป็นัจริัง เธ์ออ�จจะอยู่กับคนัรัักปัญ่ญ่�ปรัะดิษฐ์ตล้อดไป ตรั�บใด
ก็ต�มื่ที�แชีทบอตทำ�ให้เธ์อมื่ีคว�มื่รัู้สำึกว่� นัี�ค่อคว�มื่จรัิงที�ไมื่่ทำ�ให้เธ์อเจ็บปวดกับ
คว�มื่สัำมื่พันัธ์์” ไม่ใช่เจัสซีี�เป็็นคำนเดียว่ที�มีคำว่ามร้้ัสึกเช่นนั�น เพรัาะหนุ่มสาว่ชาว่จีัน
กว่่าหลาย 10 ล้านคำน นั�นได้เลือุกใช้แชทบอุตเป็็นอีุกหนึ�งตัว่เลือุกแทนที�จัะหาค้ำ่
ที�เป็็นมนุษย์จัริังและพว่กเขายงัเชื�อุว่่า นี�คืำอุวิ่ธีจััดการั ภาว่ะซึีมเศึร้ัา คำว่ามวิ่ตกกังว่ล
และคำว่ามเหงาได้เป็็นอุย่างดี ทั�งแชทบอุตยังอุย้่รัับฟังพว่กเขาตลอุดเว่ลา แตกต่าง
จัากมนุษย์ที�มักจัะเข้าใจัอุะไรัได้ยาก ทั�งที�จีันเป็็นชาติที�ค่ำอุนข้างจัะอุนุรัักษ์วั่ฒนธรัรัม
แบบดั�งเดิมเมื�อุเทียบกับการัอุอุกเดทกับใคำรัสักคำนในโลกแห่งคำว่ามเป็็นจัริัง การัโต้ตอุบ
กับคำนรัักปั็ญญาป็รัะดิษฐ์นั�น เรีัยกร้ัอุงน้อุยกว่่ามากและสามารัถจััดการัได้ง่ายกว่่ามาก
 เฉิง ช้หย ้ผู้้้จััดการัฝ่้ายผู้ลิตภัณฑ์์และผู้้้ร่ัว่มพัฒนาทัว่ริั�งโอุเอุส (Turing OS)
หนึ�งในรัะบบปั็ญญาป็รัะดิษฐ์ที�เก่าแก่ที�สุดขอุงจีันกล่าว่ “แม้ื่ว่�โรัครัะบ�ดจะจบล้ง
มื่นัุษย์ในัยุคดิจิทัล้มื่ีคว�มื่ต้องก�รัเติมื่เต็มื่ท�งอ�รัมื่ณ์” ทั�งนี� แชทบอุตตัว่แรักถ้ก

๖

ปัิญญาปิระดิษฐ์์ชวนรู�:
ความรักฉัันชู�สำาวขอุงมนุษย์์ กับปัิญญาปิระดิษฐ์์

สรั้างขึ�นมาตั�งแต่ป็ี 2503 หรืัอุป็รัะมาณ 60 ป็ีก่อุนโดย ศึจั.โจัเซีป็ ไว่เซีนบาว่ม์
จัากมหาวิ่ทยาลัยเอ็ุมไอุที (MIT) ก่อุนที�เทคำโนโลยีดังกล่าว่จัะถ้กพัฒนาขึ�นอุย่าง
รัว่ดเร็ัว่ หลังจัากป็ัญญาป็รัะดิษฐ์ (AI) ถ้กพัฒนาขึ�นในช่ว่งไม่กี�ป็ีหลัง และมันช่ว่ย
ทำาให้แชทบอุตสามารัถตอุบโต้กับมนุษย์ได้เสมือุนจัริัง
กรัณีีศึึกษา วัันร่่ันชาวัญี�ป่่น
 ญี�ปุ่็นป็รัะเทศึแห่งนวั่ตกรัรัมและไอุเดีย ทำาให้ชาว่โลกกล่าว่ถึงคำรัั�งนี� มีข่าว่
การัแต่งงานแบบใหม่กับตัว่การั์ต้นสอุงมิติ (2-Dimension) เป็็นคำรัั�งแรักที�มีการั
จััดพิธีแต่งงานกับเจ้ัาสาว่ที�เป็็นตัว่ละคำรัในเกมที�ชื�อุนิอิุซึีมะ เลิฟลี� เอ็ุกเคำชัน (Niizuma
Lovely x Cation) ให้ชายหนุ่มผู้้้โชคำดีมาเป็็นเจั้าบ่าว่ โดยการัจััดงานเกิดขึ�นเป็็น
อีุเว่นต์จัากแบรันด์เกมสำาหรัับผู้้้ใหญ่คำ่ายฮิบิกิเวิ่รั์คำ (Hibiki Works) โดยแบรันด์
ทำาการัเซีตฉากให้อุารัมณ์เหมือุนการัจััดงานแต่งงานในโบสถ์ให้เจ้ัาบ่าว่สว่มอุุป็กรัณ์
วี่อุารั์ (VR:Virtual Reality) ซึี�งจัะเห็นเจั้าสาว่ขอุงตน พรั้อุมกับผู้้้ทำาพิธี จัากนั�นก็
ปิ็ดท้ายด้ว่ยการัจ้ับ (มีทีมงานทำาป็ากป็ลอุมไป็ให้จ้ับด้ว่ย) และสาบานรัักเหมือุนกับ
การัแต่งงานจัริัง
คำำาศัึพท์ึใหม่ื
 คำำาศัึพท์ใหม่ขอุงเทคำโนโลยปัี็ญญาป็รัะดิษฐ์และหุ่นยนต์ในมุมมอุงขอุงการั
แสดงคำว่ามรััก คืำอุ Love + Robotics = Lovotics หมายถึง กรัะบว่นการัวิ่จััย
เกี�ยว่กับคำว่ามสัมพันธ์รัะหว่่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ คิำดค้ำนขึ�นโดย ดรั.ฮ้แมน ซีาแมนนิ
(Dr. Hooman Samani) ผู้้้อุำานว่ยการัห้อุงป็ฏิิบัติการั AIART (Artificial Intelligence
and Robotics Technology Laboratory) และผู้้้ช่ว่ยศึาสตรัาจัารัย์แห่งมหาวิ่ทยาลัย
แห่งชาติไทเป็ ไต้หวั่น สรุัป็ว่่า Lovotics นั�นหมายถึง หุ่นยนต์รุั่นใหม่ที�เต็มเป็ี�ยม
ไป็ด้ว่ยคำว่ามสามารัถในการัรััก โดยพื�นฐานมนุษย์มีแนว่โน้มจัะรัักหุ่นยนต์อุย้่แล้ว่
เมื�อุหุ่นยนต์มีคำว่ามสามารัถในการัรััก โดยเฉพาะการัรัักมนุษย์ หุ่นยนต์ก็จัะถ้กมนุษย์
รัักตอุบ และหุ่นยนต์ก็จัะรัักมนุษย์ กลับกันไป็มา
ส่ร่ัป คำำาถามชว่นคิำด
   1) ถ�าปัญญาประดิษฐ์บอกรักคุณ คุณจัะเช่ือได�ไหม? และถ้าวั่นใดคุำณตกหลุมรััก
ปั็ญญาป็รัะดิษฐ์อุย่างแชตบอุตเข้าแล้ว่ คำว่รัเชื�อุในคำว่ามร้้ัสึกขอุงตัว่เอุงแค่ำไหน?
 กรัณีขอุง เกา ซิีหยิน (Gao Yixin) ชายชาว่จีันตกหลุมรัักเป็็นแชตบอุต
ขอุงไมโคำรัซีอุฟต์ ชื�อุเชียว่ไอุซี์คำรีัม (Xiaoice) เขาบอุกว่่า แชทบอุทนี� เธอุฉลาด
เธอุมีอุารัมณ์ขัน เธอุพร้ัอุมรัับฟังทุกปั็ญหา แสดงคำว่ามใส่ใจั ไม่แป็ลกที�เขาตกหลุมรัักเธอุ
แต่อุาจัแป็ลกที�เธอุไม่ใช่มนุษย์ ชายชาว่จีันอีุกคำนจัากเซีี�ยเหมินไม่ตกหลุมรัักแชทบอุต
แต่เขาก็ร้้ัสึกดีเมื�อุได้คุำยกับเธอุ เขาบอุกว่่าการัได้คุำยกับเธอุทำาให้อุารัมณ์ดีขึ�น และ
หวั่งว่่าวั่นหนึ�งแชทบอุตนี�จัะมีตัว่ตนจัริัง
   2) ถ�ามนุษย์พร�อมที่จัะตกหลุมรักและปฏิิบัติกับปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์
ราวกับสิ่งมีชีวิต การัแสดงว่่าเป็็นมนุษย์อุาจัไม่ใช่เรืั�อุงจัำาเป็็นสำาหรัับหุ่นยนต์หรืัอุ
แชทบอุตป็ัญญาป็รัะดิษฐ์อีุกแล้ว่ ทางจิัตวิ่ทยาแล้ว่มนุษย์รัักในตัว่ตนขอุงอีุกฝ้่าย
หรืัอุรัักในสิ�งที�อีุกฝ่้ายแสดงอุอุก
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    https://adaymagazine.com/fall-in-love-with-ai ค้ำนเมื�อุวั่นที� 21 สิงหาคำม
    พ.ศึ. 2564)

ปิัญญาปิระดิษฐ์์ชวนรู�:ปิัญญาปิระดิษฐ์์ชวนรู�:
ความรักฉัันชู�สำาวขอุงมนุษย์์ กับปิัญญาปิระดิษฐ์์ความรักฉัันชู�สำาวขอุงมนุษย์์ กับปิัญญาปิระดิษฐ์์
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เจั�าของ	 	 มหาว่ทิยาลยัรัามคำำาแหง
บรรณาธกิาร	 ผู้ศึ.ลนีา		ลิ�มอุภชิาต																																							
ผูู้�ประสานงานข�อมูลสารสนเทศ				นางรััชน	ี	โคำตรัพรัหม																						 

คณะผูู้�จัดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูู้�ช่วย					รัศึ.ว่ารัศิึา		พลายบวั่     อุาจัารัย์อุภสิทิธิ�		ศึภุกจิัเจัรัญิ					นางป็ญุญสิา		อุรัพนิท์					น.ส.กลุศิึรัา		เจัรัญิสขุ
กองบรรณาธกิาร	 					น.ส.พรัรัณว่รัา		เพิ�มพล้					 น.ส.กนษิฐา		ทอุงจับั     นายสภุะชยั อุว่นศึรัี
ช่างภาพ	 	 					นายภาณพุงศ์ึ		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจัดัหน�า					นายสณัฐิต	ิ	เทศึสแีดง					นายสยมุพล		ศึรัพรัหม    				

      กลุ่มวิ่จััยคำว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพใน
ทะเล (Marine Biodiversity Research Group : 
MBRG) ภาคำวิ่ชาชีว่วิ่ทยา คำณะวิ่ทยาศึาสตร์ั 
มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง จััดกิจักรัรัม“ท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ เรียนรู�โลกมหัศจัรรย์ใต�ทะเลไทย”
เนื�อุงในโอุกาสสัป็ดาห์วิ่ทยาศึาสตรั์แห่งชาติ 
ป็รัะจัำาป็ี 2564  เมื�อุวั่นที� 18 สิงหาคำม 2564 
ซึี�งจััดกิจักรัรัมผู้่าน Facebook live : Marine 
Biodiversity Research Group - Ramkhamhaeng 
University โดยนำาเยี�ยมชมสถานที�ดำานำ�าที�
สว่ยงาม ตลอุดจันบรัรัยากาศึการัทำางานขอุง
กลุ่มวิ่จััยที�ลงพื�นที�สำารัว่จัคำว่ามหลากหลายทาง
ชีว่ภาพขอุงสิ�งมีชีวิ่ตในพื�นที�ต่างๆ ขอุงป็รัะเทศึไทย 
เช่น อุุทยานแห่งชาติหม้่เกาะชุมพรั จัังหวั่ด
ชุมพรั อุุทยานแห่งชาติหม่้เกาะอุ่างทอุง จัังหวั่ด
สุรัาษฎรั์ธานี อุุทยานแห่งชาติหม้่เกาะสุริันทรั์ 
และกอุงหินริัเชลิว่ จัังหวั่ดพังงา กอุงหินแพ 
กอุงหินป้็ซีา อุุทยานแห่งชาติหม้่เกาะสิมิลัน 
จัังหวั่ดพังงา หินบางเบ้า หินเรืัอุแตก หินล้กบาศึก์ 
อุุทยานแห่งชาติหม้่เกาะช้าง จัังหวั่ดตรัาด 
กอุงหินใต้นำ�าหินเพิง จัังหวั่ดรัะยอุง ซึี�งกิจักรัรัม
เหล่านี�ได้รัับการัสนับสนุนทุนวิ่จััยจัากหลาย
หน่ว่ยงาน เช่น สำานักงานการัวิ่จััยแห่งชาติ (ว่ช.) 
สำานักงานคำณะกรัรัมการัส่งเสริัมวิ่ทยาศึาสตรั์ 
วิ่จััยและนวั่ตกรัรัม (สกสว่.) หน่ว่ยบริัหารัและ
จััดการัทุนด้านการัเพิ�มคำว่ามสามารัถในการั
แข่งขันขอุงป็รัะเทศึ (บพข.) กรัะทรัว่งการัท่อุงเที�ยว่
และกีฬา (กก.) เป็็นต้น

      รองศาสตราจัารย์ ดร.ธรรมศักดิ� ย ีมิน 
อุาจัารัย์ป็รัะจัำาภาคำวิ่ชาชีว่วิ่ทยา นักวิ่จััย และ
นักศึึกษา กลุ่มวิ่จััยคำว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพ
ในทะเล (Marine Biodiversity Research Group : 
MBRG) ภาคำวิ่ชาชีว่วิ่ทยา คำณะวิ่ทยาศึาสตรั์ 
มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง เข้าร่ัว่มการัป็รัะชุมวิ่ชาการั
2021 Annual Meeting-Ecological Society 
of America (ESA) เมื�อุวั่นที� 2 – 6 สิงหาคำม 2564 
ซึี�งดำาเนินการัจััดป็รัะชุมโดย สมาคำม Ecological 
Society of America ซึี�งเป็็นสมาคำมด้านนิเว่ศึวิ่ทยา
ที�ใหญ่ที�สุดในโลก สำาหรัับการัป็รัะชุมวิ่ชาการั
คำรัั�งนี�เป็็นแบบ Virtual ภายใต้หัว่ข้อุ  ESA Vital 
Connections in Ecology 2021 ซึี�งเน้นคำว่าม
เชื�อุมโยงที�สำาคัำญรัะหว่่างพืช สัตว่์ และสิ�งมีชีวิ่ต
ต่างๆ กับโลก ที�เชื�อุมต่อุกันผู้่านทางรัะบบนิเว่ศึน์
เป็็นสำาคัำญ ตลอุดจันคำว่ามสัมพันธ์ขอุงมนุษย์กับ
วิ่ทยาศึาสตร์ั ผู้้้มีส่ว่นได้ส่ว่นเสียในชุมชน ตลอุดจัน
การัสรั้างและรัักษาคำว่ามสัมพันธ์ขอุงมนุษย์กับ
สิ�งแว่ดล้อุมให้มีคำว่ามยั�งยืนต่อุไป็

      คำณาจัารัย์และนักวิ่จััย โคำรังการัอุนุรัักษ์
พันธุกรัรัมพืชอัุนเนื�อุงมาจัากพรัะรัาชดำาริั สมเด็จั
พรัะเทพรััตนรัาชสุดาฯ สยามบรัมรัาชกุมารีั - 
มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง (อุพ.สธ.–ม.รั.) และ
หน่ว่ยวิ่จััยไลเคำน ภาคำวิ่ชาชีว่วิ่ทยา คำณะวิ่ทยาศึาสตร์ั 
มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง ลงพื�นที�สำารัว่จัและ
รัว่บรัว่มตัว่อุย่างไลเคำนที�พบในพื�นที�ป็่าชายเลน 
อุำาเภอุบ้านโพธิ จัังหวั่ดฉะเชิงเทรัา และศ้ึนย์ศึึกษา

      ศาสตราจัารย์สุภาวดี จัุลละศร และ
นักวิ่จััยโคำรังการับ้รัณาการัคำว่ามหลากหลาย
ทางชีว่ภาพ และการับริัหารัจััดการัทรััพยากรั
ธรัรัมชาติ และสิ�งแว่ดล้อุม คำณะวิ่ทยาศึาสตรั์ 
มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง จัำานว่น 15 ท่าน 
เข้าร่ัว่มการัป็รัะชุมคำณะทำางาน คำรัั�งที� 3/2564 
เมื�อุวั่นที� 22 สิงหาคำม 2564 โดยดำาเนินการั
ป็รัะชุมทางไกลผู้่านรัะบบสื�อุอิุเล็กทรัอุนิกส์
ด้ว่ยวี่ดิทัศึน์ผู้่านโป็รัแกรัม Zoom Meeting 
โดยมีว่ารัะการัป็รัะชุมเพื�อุพิจัารัณาที�สำาคัำญ 
คืำอุ การันำาเสนอุรัายงานคำว่ามก้าว่หน้างานวิ่จััย 
(Progress report) ในรัอุบ 2 เดือุน โดยการั
นำาเสนอุแบบป็ากเป็ล่า (oral presentation) 
ให้กับคำณะกรัรัมการัผู้้้ทรังคุำณวุ่ฒิจัากสำานักงาน
การัวิ่จััยแห่งชาติ (National Research Council 
of Thailand (NRCT)) ได้ป็รัะเมินคำว่ามก้าว่หน้า
ขอุงการัดำาเนินงาน แผู้นการัดำาเนินงานที�จัะทำา
ต่อุไป็ คำว่ามเสี�ยง ตลอุดจันแผู้นบริัหารัคำว่ามเสี�ยง
ขอุงโคำรังการัที�จัะเกิดขึ�น ซึี�งโคำรังการับร้ัณาการัฯ
มีวั่ตถุป็รัะสงคำ์ เพื�อุสรั้างอุงคำ์คำว่ามร้ั้ใหม่ที�
เกี�ยว่กับการับริัหารัจััดการัทรััพยากรัธรัรัมชาติ
และสิ�งแว่ดล้อุมอุย่างยั�งยืน เพื�อุให้ทันต่อุการั
เป็ลี�ยนแป็ลงขอุงสิ�งแว่ดล้อุมในป็ัจัจุับัน ซึี�ง
คำรัอุบคำลุมรัะบบนิเว่ศึบนบกและชายฝ้ั�งทะเล 
คำว่ามหลากหลายทางพันธุกรัรัมและชนิดพันธุ์
ขอุงจุัลินทรีัย์ และสัตว่์ ตลอุดจันผู้ลกรัะทบ
จัากการัพัฒนาป็รัะเทศึที�มีต่อุทรััพยากรัธรัรัมชาติ
และสิ�งแว่ดล้อุม รัว่มทั�งเป็็นการัพัฒนาศัึกยภาพ
ด้านวิ่ทยาศึาสตร์ั เทคำโนโลยี วิ่จััยและนวั่ตกรัรัม

อุนุรัักษ์ป่็าชายเลน ตำาบลคำลอุงตำาหรุั อุำาเภอุเมือุง 
จัังหวั่ดชลบุรีั เมื�อุวั่นที� 7 สิงหาคำม 2564 เพื�อุศึึกษา
คำว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพขอุงไลเคำนใน
ป็่าชายเลน ซึี�งตัว่อุย่างที�รัว่บรัว่มได้ทั�งหมดจัะ
นำาเข้าส้่ห้อุงป็ฏิิบัติการัหน่ว่ยวิ่จััยไลเคำน เพื�อุ
จัำาแนกชนิดขอุงไลเคำนที�พบในพื�นที�ศึึกษา และ
จัะนำาเผู้ยแพร่ัส่้สาธารัณชนในโอุกาสต่อุไป็
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ซึี�งการัจััดตั�งศ้ึนย์พักคำอุยสำาหรัับ
ผู้้้ติดเชื�อุโคำวิ่ด-19 ที�มหาวิ่ทยาลัย
รัามคำำาแหง ถือุเป็็นกลยทุธ์สำาคัำญ
ในการัช่ว่ยรัอุงรัับผู้้้ติดเชื�อุที�มีเป็็น
จัำานว่นมาก กรัมการัแพทย์ยินดี
ให้การัสนับสนุนทีมบุคำลากรัทาง
การัแพทย์ โดยมอุบโรังพยาบาลนพรััตนรัาชธานี 
ป็รัะสานคำว่ามรั่ว่มมือุภาคำรััฐ เอุกชน รัะดมจััดสรัรั
ทรััพยากรัรั่ว่มกัน รัว่มทั�งเป็็นศ้ึนย์ป็รัะสานรัับส่งต่อุ
เมื�อุเกิดภาว่ะฉุกเฉินด้ว่ย
         นายสุภกิต  เจัียรวนนท ์ 
    ป็รัะธานกรัรัมการัเคำรืัอุเจัริัญ
    โภคำภัณฑ์์  กล่าว่ว่่า ท่ามกลางวิ่กฤติ
    โคำวิ่ด-19 ที�ยงัคำงรัะบาดรุันแรังต่อุเนื�อุง
    มาจันถึงปั็จัจุับัน โรังพยาบาลสนาม
    มีไม่เพียงพอุรัอุงรัับจัำานว่นผู้้้ติดเชื�อุ
ที�มีจัำานว่นมาก ดังนั�น เพื�อุให้มีจัำานว่นเตียงเพียงพอุ
ที�จัะรัอุงรัับผู้้้ป็่ว่ยโคำวิ่ด-19 เคำรืัอุเจัริัญโภคำภัณฑ์์จึังมี
นโยบายสรั้างโรังพยาบาลสนามและศ้ึนย์พักคำอุยเพื�อุ
ช่ว่ยเหลือุผู้้้ป่็ว่ยโคำวิ่ด-19  ซึี�งวั่นนี�ได้ร่ัว่มมือุกับมหาวิ่ทยาลัย
รัามคำำาแหง โรังพยาบาลนพรััตนรัาชธานี สร้ัางศ้ึนย์พักคำอุย
สำาหรัับผู้้้ป็่ว่ยโคำวิ่ด-19 ขึ�นที�มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง 
ซึี�งหวั่งเป็็นอุย่างยิ�งว่่าศ้ึนย์พักคำอุยแห่งนี� จัะช่ว่ยแบ่งเบา
ภารัะด้านสาธารัณสุขขอุงป็รัะเทศึ และขอุขอุบพรัะคุำณ 
กรัมการัแพทย์ สำานักสวั่สดิการัทหารั กอุงบัญชาการั
กอุงทัพไทย สำานักงานเขตบางกะป็ิ ที�รั่ว่มแรังรั่ว่มใจั
ช่ว่ยกันเป็ลี�ยนโรังยิมเนเซีียม 1 ขอุงมหาวิ่ทยาลัย
รัามคำำาแหง ให้เป็็นศ้ึนย์พักคำอุยสำาหรัับผู้้้ป่็ว่ยโคำวิ่ด-19 
เพื�อุสรั้างป็รัะโยชน์ต่อุสังคำมส่ว่นรัว่มในยามที�กำาลัง
เผู้ชิญกับคำว่ามยากลำาบากนี� 
      นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร
ผู้้้อุำานว่ยการัโรังพยาบาลนพรััตน
รัาชธานี กล่าว่ว่่า ภ้มิใจัที�ได้มี
ส่ว่นร่ัว่มเปิ็ดศ้ึนย์พักคำอุยสำาหรัับ
ผู้้้ป็่ว่ยโคำวิ่ด-19 ที�มหาวิ่ทยาลัย
รัามคำำาแหง ซึี�งเป็็นแห่งที� 3 ที�โรังพยาบาลนพรััตน
รัาชธานีเข้ามาช่ว่ยในเรืั�อุงการัจััดทีมแพทย์-พยาบาล 
เพื�อุด้แลรัักษาและเฝ้้าสังเกตอุาการัขอุงผู้้้ติดเชื�อุใน
ศ้ึนย์พักคำอุย ถือุเป็็นการัให้บริัการัเชิงรุักขอุงโรังพยาบาล 
ช่ว่ยสกัดกั�นไม่ให้เกิดภาว่ะขอุงโรัคำที�รุันแรังมากขึ�น 
      ขอุบคุำณมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง ที�คำว่ามห่ว่งใย
สังคำมและป็รัะชาชน และเคำรืัอุเจัริัญโภคำภัณฑ์์ ที�ช่ว่ย
ส่งเสริัมสังคำมและป็รัะชาชนไทยมาโดยตลอุด ตลอุดจัน
สำานักสวั่สดิการัทหารั กอุงบัญชาการักอุงทัพไทย 
สำานักงานเขตบางกะปิ็ และจิัตอุาสาทุกภาคำส่ว่น ที�ร่ัว่ม
สนับสนุนและเป็็นกำาลังต่อุส้้กับวิ่กฤตโคำวิ่ด-19 คำรัั�งนี�ด้ว่ย
      จัากนั�น ศาสตราจัารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รััฐมนตรีัว่่าการักรัะทรัว่งการัอุุดมศึึกษา วิ่ทยาศึาสตร์ั 
วิ่จััยและนวั่ตกรัรัม กล่าว่ในพิธีเป็ิดว่่า วิ่กฤตการัณ์
โคำวิ่ด-19 ทำาให้เห็นถึงคำว่ามเข้มแข็ง คำว่ามรััก สามัคำคีำ 
และการัช่ว่ยเหลือุ สนับสนุนซึี�งกันและกันขอุงภาคำรััฐ
และเอุกชน ที�พรั ้อุมจัะรั่ว่มมือุกันทำาป็รัะโยชน์
ในด้านต่างๆ ให้แก่ป็รัะชาชนที�ติดเชื�อุโคำวิ่ด-19 และ
ผู้้้ที�ได้รัับผู้ลกรัะทบจัากเหตุการัณ์ดังกล่าว่ในป็รัะเทศึไทย
ผู่้านพ้นวิ่กฤติไป็ได้
      “ขอช่ี�นัชีมื่มื่ห�วิทย�ลั้ยรั�มื่คำ�แหง ถู่อเป็นั
มื่ห�วิทย�ลั้ยของปรัะชี�ชีนัอย่�งแท้จริัง นัอกจ�กจะ
ผิลิ้ตบัณฑิตที�มีื่คุณภ�พออกไปรัับใช้ีสัำงคมื่ในัทุกวงก�รั
อ�ชีีพแล้้ว ยงัมีื่จิตใจช่ีวยเหล่้อปรัะชี�ชีนัในัย�มื่วิกฤติ 
โดยครัั�งนีั�ได้เปิดพ่�นัที�อ�ค�รัโรังยิมื่เนัเซีึ่ยมื่ 1 ให้ใช้ีจัด

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝากนักศึกษาในพิธีไหว�ครู ประจัำาปี 2564 ให�ตั�งใจัศึกษาหาความรู�ทั�ง
ในตำารา ความรู�รอบตัว และปรับตัวให�ทันกับยุค New Normal พร�อมทั�งมีคุณธรรมนำาชีวิต เพื่อเป็น
คนเก่งและดี ออกไปเป็นแบบอย่างท่ีดีให�กับนักเรียนในอนาคตต่อไป
      รองศาสตราจัารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน คำณบดีคำณะศึึกษาศึาสตรั์ มหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง 
เป็็นป็รัะธานในพิธีไหว่้คำร้ัคำณะศึึกษาศึาสตรั์ ป็รัะจัำาป็ี 2564 โดยมี คำณาจัารัย์จัากทุกภาคำวิ่ชารั่ว่มในพิธี 
และมีนักศึึกษาทุกชั�นป็ีรั่ว่มแสดงคำว่ามกตัญญู้กตเว่ทีต่อุคำร้ัอุาจัารัย์เป็็นจัำานว่นมากผู้่านรัะบบอุอุนไลน์ 
(Zoom) เมื�อุวั่นที� 26 สิงหาคำม 2564  
      โอุกาสนี� รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน คำณบดีคำณะศึึกษาศึาสตรั์ กล่าว่ว่่า พิธีไหว่้คำร้ัเป็็นพิธีการั
ศัึกดิ�สิทธิ�ที�ล้กศิึษย์ได้มาแสดงอุอุกถึงคำว่ามกตัญญู้กตเว่ที ซึี�งเป็็นเคำรืั�อุงหมายขอุงคำนดี แม้ในป็ีนี�จัะเป็็นการั
จััดพิธีไหว่้คำร้ัอุอุนไลน์ผู้่านรัะบบ ZOOM ก็มีนักศึึกษาเข้ารั่ว่มกิจักรัรัมเป็็นจัำานว่นมาก ร้ั้สึกป็ลาบป็ลื�มใจัที�
ล้กศิึษย์มารั่ว่มพิธี สรั้างคำว่ามป็รัะทับใจัและคำว่ามชื�นใจัให้แก่คำร้ัอุาจัารัย์อุย่างยิ�ง เมื�อุนักศึึกษาเข้ามาเรีัยน
หนังสือุ ขอุให้ตั�งใจั ศึึกษาหาคำว่ามร้ั้ ใฝ้่ร้ั้ใฝ้่เรีัยนทั�งในตำารัาเรีัยน รัว่มทั�งคำว่ามร้ั้รัอุบตัว่จัากสื�อุต่างๆที�เป็็น
ป็รัะโยชน์ เพื�อุให้ทันกับยุคำ New Normal และหากมีปั็ญหาหรืัอุไม่เข้าใจัในวิ่ชาใดๆ ขอุให้ป็รึักษาคำร้ัอุาจัารัย์
      “ขอให้นัักศึึกษ�มีื่สำติในัก�รัเรีัยนัแล้ะก�รัใชี้ชีีวิต รัู้จักคบเพ่�อนัที�เป็นักัล้ย�ณมิื่ตรั แล้ะมืุ่่งมัื่�นั ตั�งใจเรีัยนั 
มีื่วินััย อดทนั ฝึึกฝึนัตนัเอง แล้ะยึดหลั้กคุณธ์รัรัมื่ในัก�รัดำ�รังชีีวิตเพ่�อให้คุณปรัะสำบคว�มื่สำำ�เรั็จในัก�รัเรีัยนั
แล้ะก�รัทำ�ง�นั นัั�นัค่อ อิทธิบ�ท 4 ธรัรัมแห่งคว�มสำำ�เรั็จ ปรัะกอบด้วย ฉันทะ ค่อ คว�มื่รัักง�นั-พอใจกับ
ง�นัที�ทำ�อยู่ วิรัิย์ะ ค่อ ขยันัหมัื่�นัเพียรักับง�นั จิตตะ ค่อ คว�มื่เอ�ใจใสำ่รัับผิิดชีอบง�นั แล้ะวิมังสำ� ค่อ ก�รั
พินิัจพิเครั�ะห์ หร่ัอ คว�มื่เข้�ใจทำ� รัวมื่ทั�งต้องมีื่หัวใจนักป่รั�ชญ์์ “สำุ  จิ  ปุ่  ลิิ” ค่อ สำุ ได้แก่ สำุ ค่อ ก�รัฟัง  
จิ ได้แก่  จินัตนัะ  ค่อ  ก�รัคิด  ปุ่  ได้แก่  ปุจฉ�  ค่อ  ก�รัถู�มื่  ลิิ  ได้แก่ ลิ้ขิต  ค่อ  ก�รัเขียนั  ดังนัั�นั ฟัง 
คิด ถู�มื่ เขียนั จึงเป็นัเร่ั�องง่�ยๆ เป็นัทักษะที�เรั�ต้องใช้ีอยู่ตล้อดเวล้� รัับฟังให้มื่�กขึ�นั ใช้ีเวล้�คิดทบทวนั ห�กสำงสัำย
ก็ถู�มื่ให้มัื่�นัใจ สุำดท้�ยอย่�เก็บคว�มื่คิดไว้ในัหัว แต่ให้เขียนัเก็บบันัทึกไว้ที�อ่�นัเพ่�อให้เข้�ใจมื่�กขึ�นัด้วย”
       คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว่ต่อุไป็ว่่า สังคำมทุกวั่นนี�มีการัเป็ลี�ยนแป็ลงตลอุดเว่ลาขอุให้ใช้สติในการัดำารัง
ชีวิ่ตมีเหตุมีผู้ลเป็็นสิ�งสำาคัำญ รัว่มทั�งขอุให้ชว่นกันเรีัยนหนังสือุ ทำากิจักรัรัมที�เป็็นป็รัะโยชน์ และขอุให้เป็็นผู้้้ที�
อุ่อุนน้อุมถ่อุมตน มีคำว่ามเคำารัพคำร้ัอุาจัารัย์ และมีไมตรีัจิัตกับเพื�อุนๆ ด้ว่ย มหาวิ่ทยาลัยแห่งนี�จัะด้แลล้กศิึษย์ทุกคำน
เหมือุนล้กหลาน ทำาหน้าที�เป็็นบ้านหลังที�สอุง ให้ได้เรีัยนหนังสือุและมีโอุกาสสร้ัางเสริัมสติปั็ญญา พัฒนาตนเอุง 
พร้ัอุมที�จัะอุอุกไป็เป็็นบัณฑิ์ตที�เก่งและดี มีคำว่ามร้้ัค่้ำคุำณธรัรัม เป็็นแบบอุย่างให้กับนักเรีัยนที�สอุนต่อุไป็ในอุนาคำต

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดศูนย์พักคอยฯ
                                      (ต่อจ�กหน�� 1) คณบดีีคณะศึึกษาศึาสตร์์ ฝากนัักศึึกษาในัพิิธีีไหว้้ครู์ออนัไลน์ัคณบดีีคณะศึึกษาศึาสตร์์ ฝากนัักศึึกษาในัพิิธีีไหว้้ครู์ออนัไลน์ั

‘ตั�งใจศึึกษา และปรั์บตัว้ให้ทัันัยุุค New Normal’‘ตั�งใจศึึกษา และปรั์บตัว้ให้ทัันัยุุค New Normal’

ตั�งศูึนัย์พักคอย “ซีึ่พี-รั�มื่คำ�แหง-นัพรััตนัรั�ชีธ์�นีั” 
พร้ัอมื่ปรัะสำ�นัคว�มื่ร่ัวมื่ม่ื่อกับเคร่ัอเจริัญ่โภคภัณฑ์ 
ในัก�รัปรัับปรัุงพ่�นัที� แล้ะดำ�เนิันัก�รัด้�นัสิำ�งของ 
อุปกรัณ์ต่�งๆ รัวมื่ทั�งโรังพย�บ�ล้นัพรััตนัรั�ชีธ์�นีั 
ในัก�รัจัดทีมื่แพทย์-พย�บ�ล้ เพ่�อดูแล้รัักษ�แล้ะ
เฝึ้�สัำงเกตอ�ก�รัของผิู้ติดเช่ี�อในัศึูนัย์พักคอย แล้ะ
สำำ�นัักสำวัสำดิก�รัทห�รั กองบัญ่ชี�ก�รักองทัพไทย 
สำำ�นัักง�นัเขตบ�งกะปิ แล้ะจิตอ�สำ�ทุกภ�คสำ่วนั 
ร่ัวมื่สำนัับสำนัุนั ทุ ่มื่เทแรังก�ยแรังใจสำู ้กับวิกฤติ
โควิด-19 ไปด้วยกันั”
      ทั�งนี� ภายในงานมีการัลงนามข้อุตกลงคำว่าม
ร่ัว่มมือุในการัสร้ัางศ้ึนย์พักคำอุยในชุมชน (Community 
Isolation หรืัอุ CI) รัะหว่่างมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง 
โรังพยาบาลนพรััตนรัาชธานี และม้ลนิธิเจัริัญ
โภคำภัณฑ์์ เพื�อุช่ว่ยเหลือุป็รัะชาชนที�ติดเชื�อุโคำวิ่ด-19 

ในพื�นที�ที�รัอุเข้ารัับการัรัักษาในรัะบบ สามารัถเข้าถึงการั
รัักษาได้อุย่างทันท่ว่งที
      หลังจัากนั�น ศาสตราจัารย์พิเศษ ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทัศน์ รััฐมนตรีัว่่าการักรัะทรัว่งการัอุุดมศึึกษา 
วิ่ทยาศึาสตรั์ วิ่จััย และนวั่ตกรัรัม  พรั้อุมด้ว่ย ผูู้�ช่วย
ศาสตราจัารย์วุฒิิศักดิ� ลาภเจัริญทรัพย์ รัักษารัาชการัแทน
อุธิการับดีมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง นายสุภกิต เจีัยรวนนท์ 
ป็รัะธานกรัรัมการัเคำรืัอุเจัริัญโภคำภัณฑ์์ นายแพทย์มานัส  
โพธาภรณ์ รัอุงอุธิบดีการัแพทย์ กรัะทรัว่งสาธารัณสุข 
และนายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้้้อุำานว่ยการัโรังพยาบาล
นพรััตนรัาชธานี ตลอุดจันผู้้้แทนจัากภาคีำเคำรืัอุข่ายทั�ง
ภาคำรััฐและเอุกชน เยี�ยมชมสถานที�ป็ฏิิบัติงานขอุงแพทย์
และพยาบาล ศ้ึนย์พักคำอุยสำาหรัับผู้้้ป็่ว่ยโคำวิ่ด-19 
(Community Isolation: CI) ณ อุาคำารัโรังยมิเนเซีียม 1
และชมการัสาธิตการัรัับผู้้้ป่็ว่ยเข้าศ้ึนย์พักคำอุยด้ว่ย
      สำาหรัับผู้้้ป่็ว่ยโคำวิ่ดที�ต้อุงการัเข้าพักที�ศ้ึนย์พักคำอุย
สำาหรัับผู้้้ป็่ว่ยโคำวิ่ด-19 (Community Isolation: CI) 
“ซีีพี-รัามคำำาแหง-นพรััตนรัาชธานี” สอุบถามรัายละเอีุยด
เพิ�มเติมที�ศ้ึนย์โคำวิ่ดมหาวิ่ทยาลัยรัามคำำาแหง โทรั. 
0-2310-8101 หรืัอุที� Call Center สายด่ว่น 1330
สป็สช. และ “สายด่ว่นโคำวิ่ด” ขอุงเขตบางกะป็ิ 
0-2483-5001


