ม.ร.จััดพิิธีีทำำ�บุุญตัักบาตร 5 ทศวรรษมหาวิิทยาลััย

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง พร้้อมด้้วยคณะผู้บ้� ริิหาร คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� และนัักศึึกษามหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ร่่วมถวายภััตตาหารเช้้าแด่่พระสงฆ์์ 9 รููป ตัักบาตรข้้าวสารอาหารแห้้ง และพิิธีีเจริิญพระพุุทธมนต์์ สวดคาถามหาจัักรพรรดิิ ในโครงการลาน
ศิิลปวััฒนธรรม 5 ทศวรรษ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดโดย สถาบัันศิิลปวััฒนธรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2565 ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิิรัันต์์
อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

ม.รามฯ เปิิด RAM TALK
“ทิิศทางอุุดมศึึกษาหลัังโควิิด-19”

อธิิการบดีี ม.ร.รัับมอบโล่่ขอบคุุณ
จากกระทรวง อว.

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นประธานเปิิดการเสวนาแสดงปาฐกถารามคำแหง (Ram Talk)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
หััวข้อ้ “After Covid-19 การบริิหารงานอุุดมศึึกษา หลัังสถานการณ์์โควิิด-19”
จััดโดยคณะสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยมีีศาสตราจารย์์ รามคำแหง รัับมอบโล่่ขอบคุุณสถาบัันอุุดมศึึกษาจาก ศาสตราจารย์์ (พิิเศษ)
ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์อุุดม คชิินทร
(อ่่านต่่อหน้้า 4)

บััณฑิิตวิิทยาลััยจััดประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา ครั้ง้� ที่่� 12

วิิจััย และนวััตกรรม ในการจััดงาน “อว.ช่่วยชาติิวิิกฤต COVID-19” แถลง
ความสำเร็็จในการขัับเคลื่่อ� นภารกิิจอุุดมศึึกษากัับการพััฒนาสัังคม เมื่่อ� วัันที่่� 14
มิิถุุนายน 2565 ณ ห้้องไทยจิิตรลดา แกรนด์์ บอลรููม ชั้้�น 2 โรงแรมแบงค็็อก
แมริิออท มาร์์คีีส์์ ควีีนส์์ปาร์์ค กรุุงเทพฯ

กองกลาง จััดสััมมนา
บััณฑิิตวิิทยาลััยจััดประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ เพื่่�อนำเสนอ
ผลงานวิิจัยั ระดัับบััณฑิิตศึึกษา ครั้้ง� ที่่� 12 “5 ทศวรรษ มหาวิิทยาลััย “เพิ่่ม� ประสิทิ ธิิภาพการปฏิิบัติั ริ าชการยุุค New Normal”
รามคำแหง กัับสหวิิทยาการภายในสถานการณ์์ Covid-19”
โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธานเปิิดงานพร้้อมบรรยายพิิเศษ
และมีี รองศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภชััย ศุุภผล คณบดีีบัณ
ั ฑิิตวิิทยาลััย
พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร เข้้าร่่วมงาน ภายในงานมีีการบรรยาย
จาก ศ.พิิเศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์
(อ่่านต่่อหน้้า 8)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธานเปิิดโครงการอบรมสััมมนา
กองกลาง สำนัักงานอธิิการบดีี เรื่่อ� ง “เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั ิ
ราชการยุุ ค New Normal” โดยมีี อาจารย์์ นิิ พิิ ฐ สง่่ า มั่่�งคั่่�ง
รองผู้อ้� ำนวยการฝ่่ายบริิหาร สถาบัันคอมพิิวเตอร์์ (อ่่านต่่อหน้้า 8)

ม.ร. รัั30บสมััมิิค.รนััย.-ก3ศึึกก.ค.
ษาใหม่่
65

รอบ 2 ที่่� ม.ร.
ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๑๑

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th
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เตรีียมเป็็นว่่าที่่�บััณฑิิตรุ่่�นต่่อไป
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ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ปฏิิทิินการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานในภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย เหมาะสมในแต่่ละขั้้�นตอน มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จึึงได้้กำหนด
ปฏิิทิินการศึึกษา ประจำภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 ของนัักศึึกษาส่่วนกลางและภููมิิภาค เป็็นดัังนี้้�

การรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 (ส่่วนกลาง)

จ. 2 พ.ค. 2565		

-

อา. 3 ก.ค. 2565

จ. 2 พ.ค. 2565		
จ. 2 พ.ค. 2565		
ศ. 27 พ.ค. 2565
พฤ. 30 มิิ.ย. 2565
จ. 4 ก.ค. 2565

-

อา. 3 ก.ค. 2565
จ. 20 มิิ.ย. 2565
จ. 30 พ.ค. 2565
อา. 3 ก.ค. 2565

รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ส่่วนกลางทาง Internet (ผู้้�ที่่�ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต และผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิิ
เทีียบโอนหน่่วยกิิต) ได้้ที่่� http://iregis2.ru.ac.th
Download ใบสมััครและระเบีียบการรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ได้้ที่่� http://iregis2.ru.ac.th
รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ส่่วนกลางทางไปรษณีีย์์ (เฉพาะผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต)
รัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียนนัักศึึกษาใหม่่และนัักศึึกษาเทีียบโอนหน่่วยกิิต ที่่�มหาวิิทยาลััย (ครั้้�งที่่� 1)
รัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียนนัักศึึกษาใหม่่และนัักศึึกษาเทีียบโอนหน่่วยกิิต ที่่�มหาวิิทยาลััย (ครั้้ง� ที่่� 2)
ปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่

ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 (ส่่วนกลาง)
อ. 5 ก.ค. 2565		
จ. 11 ก.ค. 2565
จ. 25 ก.ค. 2565		
ศ. 5 ส.ค. 2565		
จ. 15 ส.ค. 2565		
อ. 16 ส.ค. 2565		
พ. 24 ส.ค. 2565		
จ. 5 ก.ย. 2565		
พ. 7 ก.ย. 2565
พฤ. 8 ก.ย. 2565
อ. 13 ก.ย. 2565		
อ. 18 ต.ค. 2565
พ. 19 ต.ค. 2565
พฤ. 3 พ.ย. 2565

จ. 17 ต.ค. 2565
พฤ. 21 ก.ค. 2565
-	พ. 3 ส.ค. 2565
อ. 9 ส.ค. 2565
-	พ. 17 ส.ค. 2565
-	พฤ. 18 ต.ค. 2565
จ. 10 ต.ค. 2565
-	ศ. 9 ก.ย. 2565
-

อ. 13 ก.ย. 2565
ส. 17 ก.ย. 2565

-

พ. 2 พ.ย. 2565

บรรยายในชั้้�นเรีียน
ลงทะเบีียนเรีียนนัักศึึกษาเก่่า ภาค 1/2565 ทาง Internet และ Application
ลงทะเบีี ย นเรีี ย นนัั ก ศึึ ก ษาเก่่า ภาค 1/2565 ทางไปรษณีี ย์ ์
ลงทะเบีียนสอบซ่่อมของภาค 2 และภาคฤดููร้้อน /2564ทาง Internet และ Application
ลงทะเบีี ย นสอบ e-Testing
ยื่่�นขอสอบซ้้ำซ้้อน สอบซ่่อมภาค 2 และภาคฤดููร้้อน/2564 ทาง Online
สอบ e-Testing (รายละเอีียดการสอบดููตามประกาศของสถาบัันบริิการวิิชาการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์)
บอกเลิิก-บอกเพิ่่�มกระบวนวิิชา ภาค 1/2565 ทาง Internet
เตรีียมสอบซ่่อม (งดบรรยาย)
สอบซ่่อมของ ภาค 2 และภาคฤดููร้้อน/2564
ยื่่�นขอสอบซ้้ำซ้้อน ภาค 1/2565 ทาง Online (สำหรัับนัักศึึกษาที่่�ขอจบการศึึกษา)
เตรีียมสอบไล่่ (งดบรรยาย)
สอบไล่่ภาค 1/2565 (เว้้นวัันที่่� 23 ต.ค.2565)
วัันสำเร็็จการศึึกษาและปิิดภาคเรีียน

การรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 (ส่่วนภููมิิภาค)
จ. 2 พ.ค. 2565		

-

อา. 3 ก.ค. 2565

จ. 2 พ.ค. 2565		

-

อา. 3 ก.ค. 2565

จ. 2 พ.ค. 2565		
ศ. 27 พ.ค. 2565
พฤ. 30 มิิ.ย. 2565
จ. 4 ก.ค. 2565

-

จ. 20 มิิ.ย. 2565
จ. 30 พ.ค. 2565
อา. 3 ก.ค. 2565

รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ส่่วนกลางทาง Internet (ผู้้�ที่่�ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต และผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิิ
เทีียบโอนหน่่วยกิิต) ได้้ที่่� http://iregis2.ru.ac.th
Download ใบสมััครและระเบีียบการรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ได้้ที่่� www.ru.ac.th, http://iregis2.ru.ac.th,
www.regis.ru.ac.th
รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ส่่วนกลางทางไปรษณีีย์์ (เฉพาะผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต)
รัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียนนัักศึึกษาใหม่่และนัักศึึกษาเทีียบโอนหน่่วยกิิต ที่่�มหาวิิทยาลััย (ครั้้�งที่่� 1)
รัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียนนัักศึึกษาใหม่่และนัักศึึกษาเทีียบโอนหน่่วยกิิต ที่่�มหาวิิทยาลััย (ครั้้ง� ที่่� 2)
วัันปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่

ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 (ส่่วนภููมิิภาค)
จ. 20 มิิ.ย. 2565
ศ. 1 ก.ค. 2565		
อ. 5 ก.ค. 2565		
ส. 9 ก.ค. 2565		
จ. 15 ส.ค. 2565
ส. 17 ก.ย. 2565
จ. 24 ก.ย. 2565
จ. 26 ก.ย. 2565		
ส. 5 พ.ย. 2565
ส. 12 พ.ย. 2565
จ. 14 พ.ย. 2565

ศ. 24 มิิ.ย. 2565
จ. 18 ก.ค. 2565
จ. 3 ต.ค. 2565
อา. 30 ต.ค. 2565
ศ. 19 ส.ค. 2565
อา. 18 ก.ย. 2565
อา. 25 ก.ย. 2565
-	พฤ. 29 ก.ย. 2565
อา. 6 พ.ย. 2565
อา. 13 พ.ย. 2565

}
}

ลงทะเบีียนเรีียนนัักศึึกษาเก่่า ภาค 1/2565 ทาง Internet และ Application
ลงทะเบีียนเรีียนนัักศึึกษาเก่่า ภาค 1/2565 ทางไปรษณีีย์์
บรรยายผ่่านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด)
บรรยายสรุุปที่่�สาขาวิิทยบริิการฯ (เฉพาะกระบวนวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด)
ลงทะเบีียนสอบซ่่อมของภาค 2 และภาคฤดููร้้อน /2564 ทาง Internet และ Application
วัันสอบซ่่อมของ ภาค 2 และภาคฤดููร้้อน/2564
บอกเลิิก-บอกเพิ่่�มกระบวนวิิชา ภาค 1/2565 ทาง Internet
วัันสอบไล่่ ภาค1/2565
วัันสํําเร็็จการศึึกษาและปิิดภาคเรีียน

วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๓

นศ. Pre-degree ส่่วนภููมิิภาค เทีียบโอนหน่่วยกิิตได้้สำำ�เร็็จ
พร้้อม [X] จบ เตรีียมเป็็นว่่าที่่�บััณฑิิตรุ่่�นต่่อไป
การรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ในส่่วนภููมิิภาค 23 จัังหวััด ได้้รัับ
การตอบรัับจากผู้ส้� มััครใหม่่ ทั้้�งนัักศึึกษาภาคปกติิ และผู้ใ้� ช้้สิทิ ธิ์์เ� ทีียบโอน
จากระบบ Pre-degree เข้้าเป็็นนัักศึึกษาภาคปกติิ จำนวนไม่่น้อ้ ยไปกว่่า
ส่่วนกลาง น้้อง ๆ บางคนเทีียบโอนแล้้วเหลืือเก็็บหน่่วยกิิตอีีกเพีียง
1 ภาคการศึึกษา ก็็สามารถทำเรื่่�องขอจบ เตรีียมตััวเป็็นบััณฑิิตตั้้�งแต่่
สมััครเรีียนได้้เลย
นางสาวฟ้้าใส ทองทิิพย์์ และ
นางสาวฟ้้ า ชมพูู ทองทิิ พ ย์์ สะสม
หน่่วยกิิตจากระบบ Pre-degree ใน
หลัั ก สูู ต ร 140 หน่่วยกิิ ต เทีี ย บโอน
เข้้ า เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาคณะนิิ ติิ ศ าสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
เรีียนต่่ออีีก 1 ปีี จบการศึึกษา
น้้องฟ้้าใส เทีียบโอนได้้ 116 หน่่วยกิิต กล่่าวว่่า มีีเวลาเป็็น
แรงบัันดาลใจในการเรีียน อยากเรีียนจบโดยเร็็ว เพื่่อ� เริ่่ม� ต้้นไปหาประสบการณ์์
การทำงาน ตนชอบวิิชากฎหมายเพราะเป็็นวิิชาที่่�ใกล้้ตััว สามารถ
นำความรู้้�ไปใช้้ประโยชน์์ในชีีวิิตและช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นได้้ จึึงตััดสิินใจเลืือก
เรีียนระบบ Pre-Degree เรีียนควบคู่่�กัับการเรีียนมััธยมปลาย จััดตาราง
ในการอ่่านหนัังสืือรายวััน ทั้้�งวิิชาและเวลาที่่�เหมาะสม โดยในอนาคต
อยากเป็็นผู้้�พิิพากษา เพราะอยากตััดสิินคดีีให้้มีีความยุุติิธรรม
น้้องฟ้้าชมพูู เทีียบโอนได้้ 112 หน่่วยกิิต กล่่าวว่่า หลัังจากเรีียน
Pre-degree คณะนิิติศิ าสตร์์ ทำให้้รู้้�จักั กฎหมายและเรีียนรู้้�เกี่่ย� วกัับมาตรา
เพื่่�อใช้้กฎหมายมากยิ่่�งขึ้้�น ชอบที่่�ความรู้้�ด้้านกฎหมายสามารถให้้ความ
เป็็นธรรมและช่่วยเหลืือคนอื่่�น ๆ ได้้ กลายเป็็นความฝัันว่่าในอนาคต
อยากจะเป็็นอััยการ เพราะอยากนำความรู้้�ที่่เ� รีียนไปช่่วยเหลืือประชาชน
และช่่วยให้้สัังคมมีีความยุุติิธรรรม จึึงตั้้�งใจและมุ่่�งมั่่�นกัับเรีียนสาย
กฎหมาย หวัังว่่าจะประสบความสำเร็็จโดยเร็็ว
				 นางสาวภััทวััณย์์ เดชะคำแก่่น หรืือ
			
น้้องพอร์์ช อายุุ 19 ปีี สมััครนัักศึึกษาใหม่่
			
แบบเทีียบโอนหน่่วยกิิตจากระบบ Pre-degree
			
เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาคณะรัั ฐ ศาสตร์์ ม.ร. สาขา
			
วิิทยบริิการฯ จัังหวััดเชีียงราย หลัังเทีียบโอน
			
และลงทะเบีี ย นเรีี ย น สามารถกาขอจบ
			
การศึึกษาได้้ทัันทีี
โดยน้้องพอร์์ชเริ่่�มเรีียนระบบ Pre -degree ตั้้�งแต่่เรีียนอยู่่�ชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โรงเรีียนเทศบาล 6 นครเชีียงราย ตามคำแนะนำของคุุณแม่่
ซึ่่ง� เป็็นศิิษย์์เก่่า ป.ตรีีและป.โท รััฐศาสตร์์ ม.รามคำแหง สะสมหน่่วยกิิตได้้
120 หน่่วยกิิต เรีียนต่่ออีีก 6 หน่่วยกิิต แจ้้งจบการศึึกษาได้้ทันั ทีี
น้้องพอร์์ช กล่่าวว่่า ม.รามคำแหง ให้้โอกาสได้้เรีียนรู้้�และ
เป็็นการเปิิดประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ด้้านการศึึกษาที่่�สำคััญ ให้้อิสิ ระทางด้้าน
การจััดการเวลา วิิชาเลืือก ตำราเรีียน สำหรัับทุุกคนที่่�ต้้องการเรีียน
ล่่วงหน้้า ให้้โอกาสการจบการศึึกษาเร็็วขึ้้�น
นางสาวจุุไรรััตน์์ เฟยธิิกา หรืือ น้้องนาย
สมััครเรีียนคณะนิิติศิ าสตร์์ สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ด้้วยคติิประจำใจ “เรีียนให้้
สนุุก แล้้วจะมีีความสุุขกัับการจบการศึึกษา”
จึึ ง มุ่่�งเรีี ย นกัั บ การเรีี ย นกฎหมายมาตั้้� ง แต่่
ชั้้� น มัั ธ ยมปลาย เก็็ บ หน่่วยกิิ ต ในระบบ

Pre-degree ม.ร. ขณะนี้้�เหลืือเก็็บอีีกเพีียง 8 หน่่วยกิิต จะได้้เรีียนจบ
ปริิญญาตรีีตามที่่�หวััง
น้้องนาย กล่่าวว่่า “เทคนิิคการเรีียน Pre-degree ต้้องแบ่่งเวลา
ให้้เหมาะสม จััดลำดัับความสำคััญเพื่่อ� ไม่่ให้้กระทบกัับการเรีียน การสอบ
ในชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย ตอนที่่�เรีียนจะมีีการจััดตารางการสอบ
ในแต่่ละอาทิิตย์์มีีทั้้�งวิิชาที่่�อััตนััยและปรนััยรวมกัันเพื่่�อให้้สมองได้้
ผ่่อนคลาย และพยายามปรัับตัวั ให้้คุ้�นกั
้ บั การเขีียนบรรยายและวิินิจิ ฉััย
พยายามจำตััวบทมาตราและพยายามทำความเข้้าใจ อ่่านและฝึึกทำ
ข้้อสอบทำข้้อสอบเก่่า ๆ อยู่่�เสมอ”
นางสาวสุุชาดา หารสระคูู หรืือ น้้องครีีม
สมััครเป็็นนัักศึึกษาคณะรััฐศาสตร์์ สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดสุุริินทร์์ สะสมหน่่วยกิิตจากการเรีียน
Pre-degree ได้้ 99 หน่่วยกิิต เหลืืออีีก 29
หน่่วยกิิต จบปริิญญาตรีี
	น้้ อ งครีี ม จบการศึึ ก ษาจากโรงเรีี ย น
ชุุมพลวิิทยาสรรค์์ จ.สุุริินทร์์ ปััจจุุบััน กำลัังศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
คณะรััฐศาสตร์์ ม.ร. สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดสุุริินทร์์ ควบคู่่�กัับคณะ
พยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี
น้้องครีีม กล่่าวว่่า “แรงบัันดาลใจในการเรีียนของหนูู คืืออยาก
เรีียนจบป.ตรีีเร็็ว ๆ จึึงตััดสิินใจเลืือกเรีียนระบบ Pre-Degree คณะ
รััฐศาสตร์์ เรีียนควบคู่่�กัันตอนมััธยมปลาย ทำให้้สามารถเเบ่่งเวลาได้้
ไม่่กระทบต่่อการเรีียนการสอนที่่�โรงเรีียน เเละยัังเป็็นการใช้้เวลาว่่าง
ให้้เกิิดประโยชน์์อีีกด้้วย”
นางสาวพลอยกนก จอมคำ หรืือ
น้้องพริ้้ม� พลอย นัักศึึกษา Pre-degree สะสม
ได้้ 110 หน่่วยกิิต เทีียบโอนเข้้าเป็็นนัักศึึกษา
คณะนิิติิศาสตร์์ สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััด
เชีียงใหม่่ มีีคติิประจำใจ “Everything happens
for a reason.”
น้้องพริ้้ม� พลอย เผยเทคนิิคในการเรีียน
“จะต้้องแบ่่งเวลาให้้ชััดเจน และวางแผนให้้ดีีในการเรีียนแต่่ละวิิชา
พยายามไม่่กดดัันตัวั เอง เพราะหากวัันนึงึ ไม่่เป็็นตามที่่�หวังั เราอาจจะรัับ
แรงกดดัันนั้้�นที่่�ตััวเองก่่อไม่่ไหว ที่่�สำคััญจะไม่่หัักโหมในช่่วงสุุดท้้าย
ก่่อนสอบ คอยเก็็บเนื้้�อหาไปเรื่่อ� ย ๆ ตามที่่�วางไว้้ มีีความสุุขกัับการเรีียน
ให้้ ม าก ๆ คอยให้้ ก ำลัั ง ใจตัั ว เองอยู่่ � เ สมอ ออกไปหากิิ จ กรรมเพื่่� อ
คลายเครีียด และพยายามไม่่ให้้กระทบกัับการเรีียนให้้มากที่่�สุุด”
				นางสาวน้้ำฝน แสนสอาด ตั้้ง� เป้้าหมาย
			
เรีียนจบภายในอายุุ 20 ปีี ขณะนี้้�เป็็นนัักศึึกษา
			
ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการ
			
จััดการ สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดอุุดรธานีี
			
หลัั ง จากสะสมหน่่วยกิิ ต Pre-degree
			
จนเหลืืออีีกเพีียง 3 เล่่ม
				น้้องน้้ำฝน กล่่าวว่่า “การเรีียนพรีีดีีกรีี
ทำให้้ได้้รู้้�มากกว่่าที่่�คิิด เพราะไม่่ใช่่เพีียงแค่่รู้้�เนื้้�อหาในวิิชาเรีียน แต่่ยััง
ทำให้้เรีียนรู้้�เรื่่อ� งเวลา การวางแผน ตอนนั้้�นเรีียนควบคู่่�กับั ระดัับม.ปลาย
แต่่ข ณะนี้้� เ ทีี ย บโอนมาเป็็ นนัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ แ ล้้ ว ก็็ จ ะเต็็ ม ที่่� ก ารเรีี ย น
ปริิญญาตรีี และจะจบการศึึกษาให้้ได้้โดยเร็็วอย่่างที่่�หวััง”

๔

ข่าวรามคำ�แหง

“ Focus for Future ”

โฟกััสอนาคตควบคู่่�กัับการเรีียน

การระบาดของโรคโควิิด-19 ทำให้้การดำเนิินชีีวิติ และกิิจกรรมหลายอย่่างเปลี่่ย� นแปลงไป
โดยเฉพาะทางด้้านการศึึกษา มีีผลกระทบให้้ปิิดสถานศึึกษาทุุกแห่่ง ทำให้้นัักศึึกษา ไม่่สามารถ
เข้้าเรีียนในชั้้�นเรีียนได้้ตามปกติิ ต้้องเปลี่่�ยนเป็็นห้้องเรีียนออนไลน์์ ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ได้้จััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ในทุุกกระบวนวิิชา และจััดกิิจกรรมให้้นัักศึึกษาเข้้าร่่วม
ในรููปแบบออนไลน์์ได้้
โครงการประกวดภาพถ่่ า ย
“เรีียนรามฯออนไลน์์ สไตล์์เรา” เป็็น
กิิจกรรมที่่�มีีนัักศึึกษาสนใจส่่งภาพถ่่าย
เข้้าร่่วมเป็็นจำนวนมากกว่่า 300 ผลงาน
โดยคณะกรรมการได้้คััดเลืือกภาพถ่่าย
ที่่�สื่�่อความหมายถึึงการเรีียนออนไลน์์
ตามสไตล์์ผู้้�ถ่า่ ย และตรงกัับจุุดมุ่่�งหมาย
ของกิิจกรรมมากที่่�สุุด ซึ่่�งภาพถ่่ายที่่�ได้้รัับรางวััล คืือ ภาพ “Focus for future” โดย นางสาว
เมธาวีี ดวงเพ็็ชร์์ นัักศึึกษาคณะสื่่�อสารมวลชน
อาจารย์์ จ เลิิ ศ เจษฎาวัั ล ย์์ คณบดีี ค ณะสื่่� อ สารมวลชน ประธานกรรมการตัั ดสิิ น
โครงการฯ ให้้คำนิิยมไว้้ว่่า จากวิิกฤตโควิิด-19 ภาพสื่่�อให้้เห็็นระบบการเรีียนการสอนของ
มหาวิิทยาลััย ที่่�สามารถศึึกษาได้้ด้ว้ ยตนเองจากตำรา ประกอบการฟัังบรรยายของผู้ส้� อน จะทำให้้
ได้้เนื้้�อหาจากกระบวนวิิชาอย่่างครบถ้้วน องค์์ประกอบของภาพ การคุุมโทนสีีเอกรงค์์ และเน้้นสีีสันั
ตามความเป็็นจริิงได้้อย่่างน่่าสนใจและงดงาม นัับได้้ว่า่ เป็็นหนึ่่�งภาพที่่�แทนคำบรรยายล้้านคำ ที่่�สื่อ่�
ความหมายให้้ทุุกคนได้้เข้้าใจ ผ่่านความง่่าย งาม ที่่�ครบถ้้วนและลงตััว สะท้้อนอััตลัักษณ์์ ของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์โครงการประกวดภาพถ่่าย เรีียนรามฯออนไลน์์ สไตล์์เรา
							
โอกาสนี้้� นางสาวเมธาวีี ดวงเพ็็ ชร์ ์
						
กล่่าวว่่า ภาพ Focus for Future ต้้องการสื่่อ�
						
ให้้เห็็นว่่า เราต้้องใส่่ใจกัับอนาคต ไม่่ว่า่ เราจะเจอ
						
ปััญหาใดอยู่่�ก็็ต้อ้ งสู้้�กัับปััญหา และอยากส่่งมอบ
						
กำลัังใจผ่่านภาพนี้้�ไปถึึงทุุกท่่านที่่�กำลัังเรีียน
						
ม.รามคำแหง ว่่าเราสามารถเรีียนและทำในสิ่่ง� ที่่�
						
ตนเองรัักไปพร้้อมกัันได้้ มนุุษย์์ทุกุ คนมีีศักั ยภาพ
						
ที่่�ยอดเยี่่�ยม ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในสถานการณ์์ใด เราก็็
						
ต้้องก้้าวไปข้้างหน้้า คว้้าอนาคตในแบบที่่�เรา
ต้้องการไว้้ให้้ได้้ และอย่่าปล่่อยให้้ความฝัันของเราหลุุดมืือไป
“ภาพที่่�ถ่า่ ยออกมา สื่่อ� ถึึงการเรีียนรามฯสไตล์์เราอย่่างชััดเจนที่่�สุุด เพราะขณะที่่�กำลัังเขีียน
รายงานส่่งอาจารย์์ เห็็นการประชาสััมพัันธ์์โครงการประกวดนี้้� จึึงได้้ตั้้�งกล้้องถ่่าย เพื่่�อให้้ตรงกัับ
หััวข้้อและเป็็นช่ว่ งเวลาขณะเรีียนพอดีี โดยมีีแรงบัันดาลใจที่่�จะสื่่อ� ให้้เห็็นโต๊๊ะทำงานและโต๊๊ะเรีียน
ในโต๊๊ะเดีียวกััน เป็็นแนวคิิดว่่าเรานั้้�นสามารถทำตามความฝัันไปพร้้อมกัับการเรีียนได้้ จึึงอยาก
สนัับสนุุนให้้ทุุกคนกล้้าที่่�จะเรีียน กล้้าที่่�จะทำตามความฝััน กล้้าที่่�จะทำทุุกอย่่างไปพร้้อมกััน และ
พร้้อมที่่�จะก้้าวไปสู่่�อนาคตที่่�เรากำหนดเอง”
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ม.รามฯ เปิิด RAM TALK ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

อดีีตรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการและ
อดีีตอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นวิิทยากร
และมีี ค ณะผู้้� บ ริิ ห าร คณาจารย์์ และบุุ ค ลากร
ร่่วมในงาน เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2565 ณ ห้้อง
ประมวลกุุลมาตย์์ ชั้้�น 2 อาคารหอประชุุมพ่่อขุุน
รามคำแหงมหาราช เผยแพร่่สดผ่่าน Facebook
เพจ PR Ramkhamhaeng University และ
YouTube ช่่อง Ramkhamhaeng University

โอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร.
กล่่าวว่่าผมมีีความตั้้ง� ใจพััฒนามหาวิิทยาลััยสู่่�การเป็็น
Smart University ที่่� นัั ก ศึึ ก ษาสามารถเข้้ า ถึึ ง
เนื้้�อหาสาระความรู้้�ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลาทั่่�วโลก และ
ในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััย
ได้้ จัั ด การเรีี ย นการสอนออนไซต์์ ผ สมผสานกัั บ
การเรีียนการสอนรููปแบบออนไลน์์ เป็็นการทำ Hybrid
Learning ไปพร้้อมๆ กัันด้้วย เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงสื่่�อการเรีียนการสอนได้้
“วิิ ก ฤตโควิิ ด -19 ตลอด 2 ปีี ที่่� ผ่ ่ า นมา
การศึึ ก ษาระดัั บอุุ ดมศึึ ก ษาต้้ อ งมีี ก ารปรัั บตัั ว
ครั้้� ง ใหญ่่ ทั้้� ง ผู้้�สอนและผู้้�เรีี ย น และแม้้ ปั ั จจุุบัั น
สถานการณ์์จะดีีขึ้้�นเรื่่�อยๆ แต่่รููปแบบการใช้้ชีีวิิต
ที่่�เปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างมากรวมถึึงรููปแบบการเรีียน
การสอนด้้วยนี้้� ทำให้้องค์์กรระดัับอุุดมศึึกษาทุุก
ภาคส่่วน ตั้้�งแต่่ระดัับบริิหาร จนถึึงระดัับปฏิิบััติิ
ต้้องร่่วมมืือกัันวางแผนและออกแบบเพื่่�อให้้การ
เรีียนรู้้�ได้้ประโยชน์์สููงสุุด สามารถนำความรู้้�ที่่�ได้้
ไปพััฒนาตนเอง และพััฒนาประเทศต่่อไป
Ram Talk ครั้้�งนี้้� เป็็นโอกาสดีีที่่�ได้้รัับฟััง
การปาฐกถาพิิ เ ศษจาก ศ.คลิิ นิิ ก เกีี ย รติิ คุุ ณ
นพ.อุุดม คชิินทร ที่่�จะช่่วยเสริิมมุุมมอง ฉายภาพ
ให้้เห็็นการปรัับตััวในอนาคตของการศึึกษาระดัับ
อุุดมศึึกษา เพื่่�อให้้สามารถสร้้างคนไปเป็็นกำลััง
สำคััญในการพััฒนาประเทศ หวัังอย่่างยิ่่�งว่่าการ
ปาฐกถาพิิเศษครั้้�งนี้้� ผู้้�ฟัังทุุกท่่านจะสามารถนำ
หลัักคิิดที่่�ได้้ไปปรัับใช้้ในการวางแผน วางกลยุุทธ์์
และนำไปปรัับใช้้กัับนโยบายการศึึกษาต่่อไป”

วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา

ข่าวรามคำ�แหง

๕

“SE-ED E-Library”

ฐานข้้อมููล e-book มาใหม่่ พร้้อมเปิิดใช้้งาน

นัักศึึกษาใหม่่ ต้้องการเปลี่่ย� นสาขาวิิชา
และบอกเลิิก-เพิ่่�มกระบวนวิิชา
ถาม: ได้้ ส มัั ค รเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ ที่่� ม.ร. และ
ลงทะเบีียนเรีียนไปแล้้ว 22 หน่่วยกิิต และต้้องการ
เปลี่่�ยนสาขา และสามารถถอนหรืือเพิ่่�มวิิชาอื่่�น
มาแทนได้้หรืือไม่่
ตอบ:	นัักศึึกษาใหม่่ที่่ส� มััครเรีียน ภาค 1/2565 นั้้�น
ประสงค์์ที่่จ� ะเปลี่่ย� นคณะ/สาขา หรืือบอกเลิิก-เพิ่่�ม
กระบวนวิิชา ให้้ดำเนิินการ ดัังนี้้�
1. ถ้้ า ต้้ อ งการสัั บ เปลี่่� ย นหรืือขอเพิ่่� ม
กระบวนวิิชาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนของ ภาค 1/2565 นั้้�น
ให้้ดำเนิินการได้้ผ่า่ นระบบ e-service ทางอิินเทอร์์เน็็ต
ระหว่่างวัันที่่� 5-9 กัันยายน 2565 ตามประกาศ
ของมหาวิิทยาลััยฯ ซึ่่�งนัักศึึกษาใหม่่จะต้้องสมััคร
สมาชิิ ก e-servicec ก่่ อ นที่่� https://beta-eservice.ru.ac.th/ เพื่่�อบอกเลิิก-เพิ่่�มกระบวนวิิชา
ผ่่านระบบ e-service หรืือสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่่� หน่่วยบอกเลิิก-เพิ่่�มกระบวนวิิชา อาคาร สวป.
ชั้้�น 6 โทร. 02-310-8626
2. การย้้ายคณะหรืือเปลี่่�ยนสาขาวิิชานั้้�น
เอกสารที่่�ใช้้มีี บััตรประจำตััวนักั ศึึกษา ใบเสร็็จรัับเงิิน
ลงทะเบีียนเรีียนภาคปััจจุุบััน และค่่าธรรมเนีียม
จำนวน 200 บาท ยื่่�นคำขอย้้ายคณะหรืือเปลี่่�ยน
สาขาวิิชาได้้ที่่� หน่่วยบริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จ อาคาร
กงไกรลาศ (KLB) ชั้้�น 1 ม.รามฯ หััวหมาก

น.ส. สาธิินา สุุธรรมนิิรัันด์์ 		

		

สำนัักหอสมุุดกลาง

สำนัักหอสมุุดกลาง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เชิิ ญ ชวนนัั ก ศึึ ก ษาและบุุ ค ลากร ม.ร. ใช้้ ง าน
ฐานข้้อมููล e-book “SE-ED E-Library” อ่่าน
หนัั ง สืือแบบออนไลน์์ ทั้้� ง หนัั ง สืือทั่่� ว ไป หนัั ง สืือ
ด้้านธุุรกิิจและการลงทุุน หนัังสืือเรีียนภาษาอัังกฤษ
และภาษาต่่ า งๆ หนัั ง สืือด้้ า นเทคโนโลยีี แ ละ
คอมพิิวเตอร์์ หนัังสืือคู่่�มืือเตรีียมสอบ และอื่่�นๆ
อีี ก มากมาย สามารถยืืมหนัั ง สืืออ่่ า นผ่่ า นเว็็ บ
เบราว์์เซอร์์ที่่�ลิิงก์์ https://se-ed.belibcloud.
com/ หรืือ ดาวน์์ โ หลดแอปพลิิ เ คชั่่� น SE-ED
E-Library ผ่่าน App Store หรืือ Play Store
เพื่่�อใช้้งานได้้เช่่นเดีียวกััน
	นัักศึึกษาและบุุคลากรของ ม.ร. ที่่�ต้อ้ งการ
เข้้ า ใช้้ ง าน SE-ED E-Library สามารถสมัั ค ร
สมาชิิ ก โดยสแกน QR Code ด้้ า นล่่ า งนี้้� และ
กรอกข้้อมููลให้้ครบถ้้วน จากนั้้�นรอรัับอีีเมลแจ้้ง
สถานะสมาชิิกและรายละเอีียดเพื่่�อการเข้้าใช้้งานจากเจ้้าหน้้าที่่� (ควรเปลี่่�ยน Password หลัังจาก
Log in เข้้าใช้้งานครั้้�งแรก)

เงื่่�อนไขการยืืม E-Book
สมาชิิ ก ห้้ อ งสมุุ ด และ Trial User สามารถยืืมหนัั ง สืือได้้ 3 วัั น /เล่่ ม และยืืมได้้ สูู ง สุุ ด
3 เล่่ม/ผู้้�ใช้้งาน
	ติิดตามรายละเอีียดและสอบถามข้้อมููลการใช้้งานฐานข้้อมููล SE-ED E-Library และฐานข้้อมููล
ใกล้้จบการศึึกษา ต้้องการเรีียนอีีกคณะ ออนไลน์์อื่น่� ๆ เพิ่่�มเติิมที่่� Facebook Fanpage : บริิการสารสนเทศ RU Library หรืือ Line OA : @063sqrqe

สามารถทำำ�ได้้หรืือไม่่
ถาม:	ปััจจุุบัันเหลืืออีีก 2 วิิชาจะจบการศึึกษา
และได้้ ก าขอจบการศึึ ก ษาตอนลงทะเบีี ย นแล้้ ว
อยากทราบว่่าจะสมััครอีีกคณะโดยไม่่ใช้้สิทิ ธิิเทีียบโอน
ได้้หรืือไม่่ แล้้วก็ส็ อบ 2 คณะพร้้อมกััน หรืือต้้องรอ
ให้้เรีียนจบเรีียบร้้อยก่่อนถึึงจะสมััครอีีกคณะได้้
ตอบ: ตามข้้ อ บัั ง คัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ว่่ า ด้้ ว ยการศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี พ.ศ. 2560
ผู้้�มีี สิิ ท ธิิ เข้้ า ศึึ ก ษามีี คุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละคุุ ณ สมบัั ติิ ต ามที่่�
กำหนดไว้้ ให้้ ส มัั ค รเข้้ า เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาได้้ ไ ม่่ เ กิิ น
สองรหัั ส ในขณะที่่� ยัั ง มีี ส ถานภาพการเป็็ น
นัักศึึกษาอยู่่� โดยมีีเงื่่�อนไขในการสมััครต้้องสมััคร
ต่่างคณะกััน และต้้องเป็็นการสมััครระหว่่างหลัักสููตร
พิิเศษที่่�บังั คัับเวลาเรีียนกัับหลัักสููตรปกติิที่่ไ� ม่่บังั คัับ
เวลาเรีียนเท่่านั้้�น กรณีีถ้า้ ต้้องการสมััครภาคปกติินั้้น�
นัั ก ศึึ ก ษาต้้ อ งยื่่� น เรื่่� อ งแจ้้ ง จบการศึึ ก ษาที่่� ค ณะ
และรอให้้ ท างคณะอนุุ มัั ติิ ส ำเร็็ จ การศึึ ก ษาก่่ อ น
จึึงจะสมััครเรีียนต่่อปริิญญาตรีีใบที่่�สองได้้

- เรีียนด้้วยระบบบรรยายสดผ่่านระบบ
เรีียนแบบ pre-degree ต้้องเข้้าเรีียน
Cyber classroom ที่่� http://cyberclassroom.
ที่่�มหาวิิทยาลััยหรืือไม่่ ru.ac.th
ถาม: อยากสอบถามว่่ า ถ้้ า สมัั ค รเรีี ย นแบบ
Pre-degree ต้้องเข้้าเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััย ทุุกวััน
หรืือไม่่ และเวลาสอบจำเป็็ น ต้้ อ งไปสอบที่่�
มหาวิิ ท ยาลัั ย หรืือมีี กิิ จ กรรมอะไรที่่� ต้ ้ อ งเข้้ า ไป
ที่่�มหาวิิทยาลััย หรืือไม่่
ตอบ: Pre-degree เป็็ น การเรีี ย นเก็็ บ สะสม
หน่่วยกิิตรายกระบวนวิิชาระดัับปริิญญาตรีีของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ผู้้�เรีียนระบบนี้้�สามารถ
เข้้ า รัั บ ฟัั ง การบรรยายได้้ เ หมืือนนัั ก ศึึ ก ษาปกติิ
แต่่ ถ้ ้ า ไม่่ ส ะดวกในการเข้้ า รัั บ ฟัั ง การบรรยาย
ก็็สามารถศึึกษาด้้วยตนเอง ผ่่านระบบการเรีียน
การสอนของมหาวิิทยาลััยฯ ที่่�มีีไว้้บริิการ ดัังนี้้�

- เรีียนด้้วยระบบบรรยายย้้อนหลัังผ่่าน
ระบบ Couse on Demand ที่่� http://www.
m-learning.ru.ac.th/
- เรีียนผ่่าน Appication RU Course on
Demand (M-Learning)
สำหรัับการสอบนั้้�นนัักศึึกษาต้้องเข้้าสอบ
เหมืือนนัักศึึกษาปกติิตามที่่�มหาวิิท ยาลััย จััดไว้้
ที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง หััวหมาก และที่่�วิทิ ยาเขต
บางนา ซึ่่�งสามารถตรวจสอบสถานที่่�สอบ ได้้จาก
ตารางสอบรายบุุ ค คลในระบบ e-service
ของมหาวิิทยาลััยฯ ซึ่่�งจะประกาศให้้ทราบก่่อน
การสอบในแต่่ละภาคการศึึกษา
กองบรรณาธิการ

๖

ข่าวรามคำ�แหง
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วิิตามิินซีี

อาจารย์์นาตยา ไชยเวีียง

ในยุุคปััจจุุบัันหลายคนเริ่่�มหัันมาใส่่ใจในเรื่่�องของการดููแลสุุขภาพกายเป็็น
อย่่างมาก เช่่นการออกกำลัังกาย ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งวิิธีีที่่�สามารถกระทำได้้ในทุุกเพศ
ทุุกวััย อีีกทั้้�งยัังมีีหลากหลายรููปแบบให้้เลืือกสรร เช่่น การออกกำลัังกายเเบบ
คาร์์ดิโิ อ การออกกำลัังกายแบบ HIIT (High Intensive Interval) การออกกำลัังกาย
แบบพิิลาทิิส การออกกำลัังกายแบบเวทเทรนนิ่่�ง การเต้้นซุุมบ้้า การเล่่นฮููลาฮููป
หรืือการเล่่นโยคะ เป็็นต้้น แต่่อย่่างไรก็็ตามการออกกำลัังกายในรููปแบบดัังกล่่าว
จะต้้องอาศััยความเพีียรพยายามและความอดทนในการหมั่่น� ฝึึกฝนค่่อนข้้างเยอะ
และยัังต้้องใช้้เวลาเป็็นอย่่างน้้อย 30 นาทีีในการออกกำลัังดัังกล่่าว ซึ่่ง� ในหลายคน
อาจจะมีีเวลาไม่่มากพอสำหรัับการออกกำลัังในแต่่ละประเภท จึึงทำให้้กลุ่่�มคน
เหล่่านั้้�นได้้มีกี ารปรัับเปลี่่ย� นวิิธีใี นการดููแลสุุขภาพกายของตนเองในแบบอื่่น� ๆ เพิ่่�มเติิม
โดยวิิธีที่่ี ส� ามารถทำได้้ง่า่ ยและสะดวกที่่�สุดุ ก็็คืือ การเพิ่่�มสารอาหารที่่�จำเป็็นให้้แก่่
ร่่างกาย โดยเฉพาะสารอาหารในกลุ่่�มของวิิตามิินและเกลืือแร่่ชนิิดต่่าง ๆ ได้้แก่่
วิิตามิินเอ วิิตามิินบีี วิิตามิินซีี หรืือวิิตามิินอีี แต่่อย่่างไรก็็ตาม วิิตามิินชนิิดที่่มั� กั เป็็น
จุุดสนใจและเป็็นที่่�นึึกถึึงเป็็นอย่่างแรกของหลายคน ก็็คืือ วิิตามิินซีี
วิิตามิินซีี คืืออะไร ???
วิิตามิินซีี หรืือที่่�รู้้�จัักกัันในชื่่�อของ “กรดแอสคอร์์บิิก (ascorbic acid)”
เป็็นวิิตามิินชนิิดที่่�สามารถละลายได้้ในน้้ำ ร่่างกายไม่่สามารถสัังเคราะห์์ได้้เอง
ดัังนั้้�นจึึงพบได้้ในแหล่่งอาหาร เช่่น ผัักและผลไม้้ โดยเฉพาะผลสดของลููกพลัับ
นอกจากนี้้� ยัั ง สามารถพบได้้ ต ามผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหารเสริิ ม ต่่ า ง ๆ ได้้ อีี ก ด้้ ว ย
ทางแพทยศาสตรบัั ณ ฑิิ ต ยสถานแห่่งชาติิ ส หรัั ฐ (NAM) ได้้ ก ำหนดระดัั บ
อาหารที่่�แนะนำ (Recommended Dietary Allowance ตััวย่อ่ RDA) ของวิิตามิินซีี
ในผู้ใ้� หญ่่เพศชายและหญิิง เท่่ากัับ 90 และ 75 มิิลลิกิ รััมต่่อวัันตามลำดัับ ส่่วนใน
หญิิงตั้้�งครรภ์์และอยู่่�ในระหว่่างการให้้นมบุุตร เท่่ากัับ 85 และ 120 มิิลลิิกรััม
ต่่อวััน และกำหนดระดัับสููงสุุด (Tolerable upper intake level ตััวย่่อ UL)
สำหรัับผู้้�ใหญ่่ทั้้�งในเพศชายและหญิิงอยู่่�ที่่� 2,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
รููปแบบของวิิตามิินซีี
วิิตามิินซีีชนิิดที่่�สามารถพบเจอได้้ในท้้องตลาดโดยทั่่�วไปมัักจะมีีจำหน่่ายใน
หลากหลายขนาดและหลากหลายรููปแบบ ดัังนี้้�
1. วิิตามิินซีีในรููปแบบเม็็ดสำหรัับรัับประทาน
วิิตามิินซีีในรููปแบบเม็็ดรับั ประทานนั้้�น จะมีี
ขนาดตั้้�งแต่่ 25 ถึึง 1,000 มิิลลิกิ รััม แต่่ขนาดที่่�นิยิ ม
คืือ 500 และ 1,000 มิิลลิิกรััม วิิตามิินซีีในรููปแบบ
เม็็ดรับั ประทานยัังสามารถแบ่่งย่่อย ออกเป็็น 2 ชนิิด
ได้้แก่่ แบบปกติิ และแบบ Buffered, Sustained Release หรืือ Slow Release
ซึ่่ง� เป็็นรููปแบบที่่�วิติ ามิินซีีจะค่่อย ๆ ถููกปลดปล่่อยออกมาอย่่างช้้า ๆ ทำให้้วิติ ามิินซีี
สามารถออกฤทธิ์์�ได้้นานขึ้้�น แต่่ความเข้้มข้้นของวิิตามิินซีีในเลืือดของวิิตามิินซีี
ทั้้�ง 2 ชนิิดจะไม่่มีคี วามแตกต่่างกััน นอกจากนี้้�วิติ ามิินซีีแบบ Buffered, Sustained
Release หรืือ Slow Release มีีผลทำให้้เกิิดอาการระคายเคืืองในกระเพาะอาหาร
ได้้น้อ้ ยกว่่าวิิตามิินซีีแบบปกติิ ดัังนั้้�นจึึงเหมาะสำหรัับคนที่่�มีปัี ญ
ั หาทางด้้านระบบ
ทางเดิินอาหาร ข้้อดีีของวิิตามิินซีีในรููปแบบเม็็ดรับั ประทาน คืือ สะดวก พกพาได้้ง่า่ ย
หาซื้้อ� ได้้ง่า่ ย อายุุการเก็็บรัักษานาน แต่่มีข้ี อ้ เสีีย คืือ มีีเม็็ดขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� อาจมีีผล
ต่่อการกลืืนเม็็ดวิิตามิินซีีได้้
2. วิิตามิินซีีในรููปแบบเม็็ดสำหรัับอม
	มีี ข นาดตั้้� ง แต่่ 25, 50, 100 และ 500
มิิลลิกิ รััม เป็็นวิิตามิินซีีในรููปแบบที่่�เหมาะสำหรัับผู้้�ที่่�
กลืืนเม็็ดยาลำบากหรืือมีีปัญั หาในกลืืนเม็็ดยา แต่่หาก
อมวิิตามิินซีีในรููปแบบนี้้�บ่่อยครั้้�ง ก็็อาจจะทำให้้
เคลืือบฟัันบางจนถึึงขั้้น� ฟัันกร่่อนได้้ เนื่่อ� งมาจากว่่าวิิตามิินซีีมีฤี ทธิ์์เ� ป็็นกรดนั่่�นเอง
3. รููปแบบเม็็ดสำหรัับเคี้้�ยว
โดยปกติิ แ ล้้ ว จะมีี ใ นขนาด 30 มิิ ลลิิ ก รัั ม
เหมาะสำหรัับผู้้�ที่่ก� ลืืนเม็็ดยาลำบากหรืือมีีปัญ
ั หาในการ
กลืืนเม็็ดยา และเด็็ก เนื่่�องจากว่่าวิิตามิินซีีในรููปแบบนี้้�

(Vitamin C)

คณะทััศนมาตรศาสตร์์

มีีส่ว่ นผสมของน้้ำตาล จึึงมีีรสหวาน ดัังนั้้�น หากรัับประทานเป็็นประจำก็็อาจทำให้้
ฟัันผุุได้้
4. รููปแบบเม็็ดฟู่่�
	ส่่วนใหญ่่มัักจะเจอวิิตามิินซีีในรููปแบบ
เม็็ดฟู่่�อยู่่� 2 ขนาด คืือ 500 และ 1,000 มิิลลิิกรััม
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เวลาใช้้วิิตามิินซีีจะต้้องละลายเม็็ดฟู่่�ในน้้ำสะอาด
และควรรอให้้ฟองแก๊๊สที่่�เกิิดขึ้้น� หมดก่่อน เพื่่อ� ป้้องกัันอาการแน่่นท้้องหรืือท้้องอืืด
จากฟองแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ วิิตามิินซีีในรููปแบบนี้้�เหมาะสำหรัับผู้้�ที่่�กลืืน
เม็็ดยาลำบากหรืือมีีปััญหาในกลืืนเม็็ดยาและผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหาในเรื่่�องของการ
ดููดซึึม มีีข้้อดีี คืือ รัับประทานง่่าย ดููดซึึมได้้ง่่าย ลดการระคายเคืืองในกระเพาะ
อาหาร ส่่วนข้้อเสีีย คืือ ราคาแพง
5. รููปแบบแคปซููล
วิิตามิินซีีในรููปแบบแคปซููล มีี 2 ลัักษณะ
ได้้แก่่ แคปซููลนิ่่ม� และแคปซููลแข็็ง มีีเพีียง 1 ขนาด
คืือ 500 มิิลลิกิ รััม โดยส่่วนใหญ่่มักั จะกลืืนได้้ง่า่ ยกว่่า
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วิิตามิินซีีในรููปแบบเม็็ดรับั ประทาน แต่่มีข้ี อ้ เสีียคืือ
ดููดซึึมได้้ช้้ากว่่าวิิตามิินซีีในรููปแบบเม็็ดฟู่่�และอาจเกิิดการระคายเคืืองในกระเพาะ
อาหารได้้
6. รููปแบบผง
วิิตามิินซีีในรููปแบบผงสำหรัับชงดื่่ม� ส่่วนใหญ่่มักั จะ
บรรจุุในรููปแบบซองและอยู่่�ในรููป Calcium ascorbate
(ไม่่เป็็นกรด) จึึงมีีประโยชน์์สำหรัับผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ที่่�มีี
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ปััญหาในระบบทางเดิินอาหาร เช่่น โรคกระเพาะอาหาร
หรืือแผลในกระเพาะอาหาร เพราะไม่่ก่่อให้้เกิิดการระคายเคืืองในกระเพาะ
อาหาร นอกจากนี้้�วิิตามิินซีีในรููปแบบนี้้�มัักจะมีีส่่วนผสมของไบโอฟลาโวนอยด์์
ซึ่่�งเป็็นสารที่่�ช่่วยในการดููดซึึมและวิิตามิินซีีอยู่่�ในร่่างกายได้้นานขึ้้�น ข้้อดีีคืือ
สามารถรัับประทานได้้ในขณะท้้องว่่าง ชงดื่่�มได้้ง่่าย และพกพาสะดวก
7. รููปแบบสารละลายสำหรัับฉีีด
เป็็นวิิตามิินซีีชนิดที่่
ิ มั� กั พบได้้บ่อ่ ยในสถาน
พยาบาลประเภทต่่าง ๆ รวมทั้้�งคลิินิกิ เสริิมความงาม
มัักจะมีีขนาด 500 มิิลลิกิ รััม เป็็นวิิตามิินซีีในรููปแบบ
ที่่�เหมาะสำหรัับใช้้เพื่่อ� ป้้องกัันหวััดได้้ดีกี ว่่าวิิตามิินซีี
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ในรููปแบบข้้างต้้น เนื่่�องจากว่่าออกฤทธิ์์�เร็็วและ
ร่่างกายสามารถเอาวิิตามิินซีีไปบำรุุงซ่่อมแซมได้้ทัันทีี แต่่อย่่างไรก็็ตาม การใช้้
วิิตามิินซีีในรููปแบบนี้้�จำเป็็นจะต้้องอาศััยทัักษะและความเชี่่�ยวชาญของผู้้�ฉีีดเป็็น
อย่่างมาก ดัังนั้้�นควรปรึึกษาแพทย์์ก่่อนเข้้ารัับการฉีีดทุุกครั้้�ง
ประโยชน์์ของวิิตามิินซีี
วิิตามิินซีีเป็็นวิิตามิินอีีกชนิิดหนึ่่�งที่่�นับั ว่่ามีีประโยชน์์ต่อ่ การทำงานของระบบ
ต่่าง ๆ ในร่่างกายมนุุษย์์เป็็นอย่่างมาก อาทิิเช่่น
1. ระบบการมองเห็็น การขาดวิิตามิินจะทำให้้ชั้้น� ไขมัันที่่�บริิเวณฟิิล์ม์ น้้ำตา
เกิิดการฉีีกขาดและอัักเสบ จึึงก่่อให้้เกิิดโรคตาแห้้งตามมาได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีี
ความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคอื่่�น ๆ เช่่น กระจกตาอัักเสบ เลืือดออกใต้้เยื่่�อบุุตาหรืือ
น้้ำวุ้้�นตา โรคต้้อกระจก เป็็นต้้น วิิตามิินซีีจััดเป็็นสารที่่�มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ
(Antioxidant) ซึ่่�งจะป้้องกัันร่่างกายจากอนุุมููลที่่�ได้้มาจากขบวนการสัันดาปใน
ร่่างกายหรืือจากมลพิิษต่่าง ๆ ในสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระนี้้�จึึงทำให้้
วิิตามิินซีีสามารถป้้องกัันการสัันดาปของเซลล์์ในร่่างกายและป้้องกัันการเกิิด
โรคต่่าง ๆ ได้้
2. ระบบทางเดิินหายใจ มีีการรายงานว่่า ในกรณีีที่่รั� บั ประทานวิิตามิินซีี
อย่่างสม่่ำเสมอเป็็นประจำทุุกวััน วิิตามิินซีีจะมีีฤทธิ์์ลด
� ระดัับของฮีีทตามีีนลง จึึงสามารถ
บรรเทาความรุุนแรงและระยะเวลาของการเป็็นโรคหวััด แต่่วิิตามิินซีีไม่่สามารถ
ป้้องกัันโรคหวััดได้้ โดยขนาดที่่�แนะนำ คืือ 1,000-3,000 มิิลลิกิ รััมต่่อวััน นอกจากนี้้�
วิิตามิินซีียัังมีีคุุณสมบััติิช่่วยต่่อต้้านสารที่่�ก่่อให้้เกิิดอาการภููมิิแพ้้ จึึงสามารถ
บรรเทาอาการแพ้้ หอบหืืด หรืือไซนััสได้้
(อ่่านต่่อหน้้า 7)

วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
วิิตามิินซีี (Vitamin C)

(ต่่อจากหน้้า 5)

3. ระบบหัวใจและหลอดเลือด วิตามินซีออกฤทธิ์
ควบคุมระดับคลอเรสเตอรอลในร่างกาย โดยป้องกัน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลชนิด
ไม่ดี หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อของไขมันเลว หรือ แอลดีแอล
(LDL) จึงมีผลชว่ ยลดเส้นเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้
4. ระบบผิวหนัง วิตามินซีมมี บี ทบาทในการเป็น
ปัจจัยร่วมในกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนที่
เกีย่ วข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ผวิ หนังและ
เซลล์กระดูก ดังนัน้ คอลลาเจนจึงมีหน้าทีส่ �ำคัญเกีย่ วข้อง
กับการซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ รวมไปถึงการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ กระดูก และเอ็น หาก
ร่างกายขาดวิตามินซี คอลลาเจนทีส่ ร้างขึน้ ก็จะเกิดการ
แตกหัก แล้วท�ำให้เกิดอาการผิดปกติของโรคต่างๆ
ตามมา เช่น โรคลักปิดลักเปิด การเกิดริ้วรอยแห่งวัย
(wrinkles) เป็นต้น
ข้อควรที่ต้องรู้เพิ่มเติม
• ในกรณีท่ีรับประทานวิตามินซีในขนาดสูงหรือ
มากกว่า 1,000 มิลลิกรัม อาจท�ำให้เกิดอาการไม่
พึงประสงค์ เช่น ท้องเสียและระคายเคืองในทางเดิน
อาหาร โดยเฉพาะการรับประทานในขณะท้องว่าง
เพราะวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นกรด นอกจากนี้ยังอาจเกิด
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน ปวดหัว และ
แน่นอกได้ดว้ ย อีกทัง้ วิตามินซียงั เป็นสารทีถ่ กู ขับ ออก
นอกร่างกายทางปัสสาวะ ดังนั้นอาจมีผลให้ปัสสาวะ
มีสภาพเป็นกรด ซึง่ จะเพิม่ โอกาสในการเกิดนิ่วในทางเดิน
ปัสสาวะได้ อันเนื่องมาจากการเพิ่มการตกตะกอน
ของผลึกต่างๆ ในทางเดินปัสสาวะ แต่สามารถป้องกัน
ได้โดยการดื่มน�้ำตามในปริมาณมากในขณะทีร่ บั ประทาน
วิตามินซี
• การดูดซึมของวิตามินซีจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่
รับประทานเข้าไป และการดูดซึมนั้นจะมีจุดอิ่มตัว
นัน่ หมายความว่า หากรับประทานวิตามินซีเกินจุดอิม่ ตัว
ร่างกายจะไม่สามารถดูดซมึ วิตามินซีได้ ท�ำให้วติ ามินซี
ถูกขับทิ้งออกนอกร่างกายทางปัสสาวะ นอกจากนี้
การดูดซึมของวิตามินซีอาจมีความแตกต่างกันตาม
รูปแบบของผลิตภัณฑ์
• การรับประทานวิตามินซีในปริมาณน้อยแต่
บ่อยครั้ง ร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าการรับประทาน
วิตามินซีปริมาณมากในครัง้ เดียว เนอื่ งมาจากว่า มีการ
รายว่า ร่างกายสามารถดูดซมึ วิตามินซีได้เพียง 50 %
ในแต่ละครัง้ หากรับประทานวิตามินซีในขนาด 1,000
มิ ลลิ ก รั ม ร่ า งกายก็ จ ะสามารถดู ดซึ ม วิ ต ามิ น ซี ได้
ประมาณ 500 มิลลิกรัม
• หากรับประทานร่วมกับแคลเซียม แมกนีเซียม
และไบโอฟลาโวนอยด์ จะท�ำให้ประสิทธิภาพของ
วิตามินซีเพิ่มขึ้น
• หากรับประทานร่วมกับอาหารที่มีธาตุเหล็ก
จะท�ำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้น
แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล

1. Chambial, S., Dwivedi, S., Shukla, K. K., John, P. J., &
Sharma, P. (2013). Vitamin C in disease prevention and
cure: an overview. Indian journal of clinical biochemistry :
IJCB, 28(4), 314–328. https://doi.org/10.1007/s12291013-0375-3.
2. Any Guntarti and Endah Nurvita Hutami, (2019),
Validation and Vitamin C Testing in Crystal Guava
(Psidium guajava L.) With Variations of Origin With the
HPLC Method (High Performance Liquid Chromatography),
International Journal of Chemistry, 11, (1), 52-59.
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ตอน... ถ้้ามีีเหลืือเก็็บก็็ ไม่่ต้้องกู้้� (4)

ขอต่่อเรื่่อ� งกู้้�เงิินจากต่่างประเทศอีีกนิิดนะครัับ
ก่่ อ นจะไปถึึ ง เรื่่� อ งการมีี เ หลืือเก็็ บต่่ อ ไป เพราะเมื่่� อ
ตอนที่่�แล้้วผมเน้้นแต่่การกู้้�จากตลาดทุุนในต่่างประเทศ
ซึ่่�งปััจจุุบัันไม่่ค่่อยมีีเท่่าไหร่่เพราะดอกเบี้้�ยแพง แต่่ก็็
ไม่่ถึึงกัับไม่่มีีเสีียทีีเดีียว ส่่วนการกู้้�จากสถาบัันการเงิิน
ระหว่่ า งประเทศนั้้� น โดยทั่่� ว ไปจะต้้ อ งเป็็ น ไปตาม
จุุดประสงค์์ของสถาบัันการเงิินเหล่่านั้้�น เช่่น ถ้้าจะกู้้�จาก
ธนาคารโลกหรืือธนาคารพััฒนาเอเซีียก็็จะต้้องกู้้�มา
เพื่่�อลงทุุนในโครงการเพื่่�อการพััฒนาประเทศเท่่านั้้�น
และจะต้้องวิิเคราะห์์ผลตอบแทนหรืือความคุ้้�มค่่าของ
โครงการที่่�เสนอไปด้้วย และเนื่่�องจากความต้้องการ
จะกู้้�มีีมาก (เพราะดอกเบี้้�ยต่่ำ) สถาบัันระหว่่างประเทศ
พวกนี้้�จึึงมัักจะให้้กู้้�กัับประเทศยากจนหรืือด้้อยพััฒนา
ก่่อน ประเทศกำลัังพััฒนาที่่�กำลัังจะเป็็นประเทศรายได้้
ปานกลางอย่่างไทยเราจึึงกู้้�ได้้ค่่อนข้้างยาก อ้้อ...ยัังมีี
สถาบัันการเงิินหนึ่่�งที่่�เราเพิ่่�งกู้้�มาเมื่่�อปีี 2540 ด้้วยคืือ
IMF แต่่สถาบัันนี้้�จะให้้กู้้�เฉพาะกรณีีขาดดุุลการชำระเงิิน
จนทุุนสำรองไม่่พอใช้้หนี้้�และซื้้�อสิินค้้าต่่างประเทศ
เท่่านั้้�น ซึ่่�งไม่่ใช่่สภาวะของไทยตอนนี้้�
การกู้้�เงิินจากอีีกแหล่่งหนึ่่�งคืือจากรััฐบาลหรืือ
หน่่วยงานรััฐบาลต่่างประเทศนั้้�น ก็็เป็็นอีีกแหล่่งเงิินกู้้�หนึ่่�ง
ที่่�จะละเลยไม่่ให้้ความสำคััญ ไม่่ได้้เพราะเราเพิ่่�งไปกู้้�มา
ไม่่กี่่วั� นั นี้้� (ต้้นเดืือนมิิถุนุ ายน 2565) ตั้้ง� หมื่่น� กว่่าล้้านบาท
จากองค์์การความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของญี่่�ปุ่่�น
หรืือ ไจก้้า (JICA) ซึ่่�งถึึงแม้้ส่่วนใหญ่่จะให้้กู้้�เพื่่�อพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่นสนามบิินสุุวรรณภููมิหิ รืือรถไฟฟ้้า
บางสาย แต่่คราวนี้้�ให้้กู้้�มาเพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน
จากโควิิด-19 การกู้้�เงิินจากแหล่่งนี้้�เสีียดอกเบี้้�ยค่่อนข้้างต่่ำ
(มาก) เช่่นกรณีีกู้้�หลัังสุุดนี้้�เสีียดอกเบี้้�ยอััตราแค่่ 0.01
เปอร์์เซ็็นต์์เท่่านั้้�น แต่่นอกจากรััฐบาลญี่่�ปุ่่�นแล้้วตอนนี้้�
ก็็ดููเหมืือนเราแทบไม่่ได้้กู้้�จากรััฐบาลไหนอีีก แม้้แต่่
รััฐบาลสหรััฐฯ ที่่�เคยให้้เรากู้้�มามากช่่วงสงครามเย็็นนั้้�น
ก็็เลิิกให้้กู้้�ไปแล้้ว ส่่วนรััฐบาลจีีนที่่�เคยมีีข่่าวว่่าจะให้้
เรากู้้�ทำรถไฟความเร็็วสููงก็็คิิดดอกเบี้้�ยแพงลิิบลิ่่�วจนกู้้�
ไม่่ไหว
เล่่าเรื่่อ� งกู้้�เงิินจบไปแล้้ว ซึ่่ง� ผมคิิดว่า่ ครอบคลุุม
พอสมควร ในตอนท้้ายนี้้�ก็จ็ ะขอเขีียนให้้ตรงกัับชื่่อ� เรื่่อ� ง
เสีียทีีว่่า “ถ้้ามีีเงิินเก็็บก็็ไม่่ต้้องกู้้�” แต่่ประเด็็นสำคััญ
ก็็คืือการที่่�รััฐบาลจะมีีเงิินเหลืือเก็็บได้้นั้้�นก็็เหมืือนกัับ
ชาวบ้้านอย่่างเรา ๆ นั่่�นแหละครัับ นั่่�นคืือต้้องมีีรายได้้
มากกว่่ารายจ่่ายเสีียก่่อน ซึ่่�งภาษาการคลัังรััฐบาล
เขาเรีียกว่่าเกิินดุุลการคลััง ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�เป็็นไปได้้ยาก
(มาก) ในปััจจุุบััน
3. “Vitamin C”. Dietary Reference Intakes for Vitamin C,
Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, DC:
The National Academies Press. 2000. pp. 95–185.
4. Hood J, Burns CA, Hodges RE. Sjögren’s Syndrome
in Scurvy. New England Journal of Medicine. 1970;
282(20):1120-1124. doi:10.1056/nejm197005142822003
5. Pinnell SR, Murad S, Darr D. Induction of Collagen
Synthesis by Ascorbic Acid: A Possible Mechanism.
Arch Dermatol. 1987;123(12):1684–1686. doi:10.1001/
archderm.1987.01660360122023

เนื่่�องจากในช่่วงตั้้�งแต่่สงครามโลกครั้้�งที่่� 2
เป็็นต้้นมานั้้�น ประเทศไทยเรามีีช่ว่ งเวลาที่่�รัฐั บาลเกิินดุุล
การคลัังน้้อยมาก ซึ่่�งเขาว่่าเป็็นเรื่่�องปกติิของประเทศ
ที่่�กำลัังเร่่งรััดพััฒนา ดัังนั้้�นผมจะขอยกตััวอย่่างย้้อน
ไปไกลสัักหน่่อยเพื่่�อให้้เห็็นว่่าการมีีเงิินเหลืือเก็็บแล้้ว
จะใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการพััฒนาประเทศได้้อย่่างไรบ้้าง
และที่่�ว่า่ ต้้องย้้อนไปไกลหน่่อยนั้้�น คืือย้้อนไปถึึงรััชสมััย
พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 6
โน่่นแน่่ะครัับ
เป็็นเรื่่อ� งเข้้าใจผิิดของคนไทยแม้้แต่่ผู้เ้� ฒ่่าผู้แ้� ก่่
ที่่�จำกัันมาผิิด ๆ ว่่ารััชสมััย ร.6 นั้้�น รััฐบาลไทยใช้้จ่่าย
ฟุ่่�มเฟืือยจนขาดดุุลการคลัังมากมาย ทั้้�ง ๆ ที่่�ช่่วงที่่�
รััฐบาลไทยเกิินดุุลการคลััง คืือรายรัับมากกว่่ารายจ่่าย
ยาวนานที่่�สุุดนั้้�นเกิิดในรััชสมััย ร.6 นี่่�เอง โดยที่่�ในช่่วง
10 ปีีแรกแห่่งรััชสมััยนั้้�น (ทรงครองราชย์์ 16 ปีี) ขาดดุุล
การคลัั ง แค่่ ปี ี เ ดีี ย ว เพราะเกิิ ดภัั ย แล้้ ง อย่่ า งรุุ น แรง
หลัังจากนั้้�นก็็เกิินดุุลการคลัังเพิ่่�มขึ้้น� มาตลอด มาสะดุุด
ก็็ตอนเกิิดสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 แถมตอนปลายรััชสมััย
รายรัับรััฐบาลยัังลดไปเกืือบร้้อยละ 40 (ไม่่ใช่่ใช้้จ่า่ ยเพิ่่�ม)
จากผลของการยกเลิิกหวย บ่่อนการพนัันและการผููกขาด
ค้้าฝิ่่�นโดยรััฐบาล ซึ่่�งเคยเป็็นแหล่่งรายได้้มหาศาล
เรื่่�องการเลิิกหวย บ่่อนและค้้าฝิ่่�นนี้้�เป็็นเงื่่�อนไขเพื่่�อให้้
เราเจรจาแก้้ไขสนธิิสััญญาเสีียเปรีียบที่่�เราถููกบีีบให้้
ต้้องลงนามไว้้กัับประเทศมหาอำนาจตะวัันตก (และ
ญี่่�ปุ่่�น) ได้้สำเร็็จ ซึ่่�งเมื่่�อแก้้ไขสััญญาได้้เราก็็ไม่่ถููกจำกััด
เรื่่�องการจััดเก็็บภาษีีในประเทศจนสามารถเพิ่่�มรายได้้
จนกลัั บ มาการคลัั ง เกิิ น ดุุ ล ได้้ อีี ก หลายปีี ใ นช่่ ว งต้้ น
รััชกาลที่่� 7 จนถึึงกัับใช้้หนี้้�ที่่กู้้�� มาลงทุุนรถไฟตั้้�งแต่่สมััย
รััชกาลที่่� 5 ได้้ก่อ่ นกำหนดเลยทีีเดีียว แต่่โชคร้้ายที่่�ต้อ้ ง
เผชิิญกัับภาวะเศรษฐกิิจตกต่่ำครั้้�งใหญ่่ทั่่�วโลก ในปีี
พ.ศ. 2473 และตามมาด้้ ว ยสงครามโลกครั้้� ง ที่่� 2
จนโอกาสที่่�จะกลัับมาเกิินดุุลการคลัังอีีกครั้้�งแทบจะ
มองไม่่เห็็น
การเกิินดุุลการคลัังในสมััย ร.6 นั้้�น ทำให้้มีี
เงิินเหลืือจ่่ายสะสมอยู่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาไม่่น้้อยในแต่่ละปีี
ที่่�เรีียกว่่าเงิินคงพระคลััง และได้้มีีการนำเงิินเหล่่านี้้�
มาใช้้จ่่ายในโครงการพััฒนาต่่าง ๆ แทนเงิินกู้้� เช่่น
การพััฒนาระบบรถไฟบางส่่วนต่่อเนื่่�องจากที่่�เคยใช้้
เงิินกู้้�มาก่่อนหน้้า แต่่ที่่�สำคััญมากก็็คืือทำให้้สามารถ
ริิเริ่่�มพััฒนาโครงการชลประทานได้้สำเร็็จ โครงการ
พััฒนาการชลประทานนี้้� เราเคยริิเริ่่�มจะทำมาแล้้ว
ตั้้ง� แต่่สมััยรััชกาลที่่� 5 แต่่ไม่่อาจดำเนิินการได้้ เนื่่อ� งจาก
ต้้องอาศััยเงิินกู้้� แต่่กู้้�เงิินในตลาดทุุนต่่างประเทศไม่่ได้้
เหมืือนที่่�กู้้�มาทำรถไฟ เนื่่�องจากเป็็นโครงการที่่�มีีแต่่
รายจ่่าย ไม่่มีีรายได้้เพราะไม่่มีีการจััดเก็็บค่่าน้้ำจาก
ชาวนา เรื่่อ� งนี้้�เป็็นอย่่างที่่�ผมบอกไปแล้้วว่า่ เราไปกู้้�จาก
นัักลงทุุนต่่างชาติิ เราจึึงต้้องแสดงให้้เห็็นว่่าจะสามารถ
หาเงิินมาใช้้คืืนได้้อย่่างไรด้้วย ในเมื่่�อเป็็นโครงการที่่�
ไม่่มีีรายได้้ก็็เลยกู้้�ไม่่ได้้
สรุุปได้้ว่่าถ้้าเรามีีเงิินเหลืือเก็็บก็็ไม่่ต้้องไปง้้อ
ขอกู้้�เงิินจากใคร ว่่าแต่่ว่่าเมื่่�อไหร่่เราจะมีีเงิินเหลืือเก็็บ
กัันอีีกก็็ไม่่รู้้�

๘

บััณฑิิตวิิทยาลััยจััดประชุุมวิิชาการระดัับชาติิฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๑๑)
ม.ร.จััดพิิธีีทำบุุญตัักบาตร 5 ทศวรรษฯ

วันที่ ๒๐- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ต่่อจากหน้้า 1)

รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจัยั และนวััตกรรม และการนำเสนอผลงานทางวิิชาการ
การจััดกิจิ กรรมครั้้ง� นี้้� จััดขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นการเจริิญ
ของคณาจารย์์ นัักวิิชาการ นัักวิิจััย และนัักศึึกษา พุุทธานุุสติิ ป้้องกัันภยัันตรายต่่าง ๆ อีีกทั้้�ง ยัังได้้
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา เมื่่�อวัันที่่� 13 มิิถุุนายน 2565
ปลููกฝัังส่่งเสริิมคุุณธรรม วััฒนธรรม และขนบธรรมเนีียมประเพณีีไทย โดยการนำหลัักธรรมทาง
โอกาสนี้้� รองศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภชััย ศุุภผล
กล่่าวว่่า การจััดงานในครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็น พระพุุทธศาสนามาขััดเกลา ซึ่่ง� พิิธีเี จริิญพุุทธมนต์์เป็็นกิิจกรรมที่่�เป็็นการแสดงความเคารพบููชาพระรััตนตรััย
		
เวทีีให้้คณาจารย์์ นัักวิิชาการ ฝึึกกายใจให้้เข้้มแข็็งอดทนด้้วย
สำหรัับพิิธีถี วายภััตตาหารเช้้าแด่่พระสงฆ์์ ตัักบาตรข้้าวสารอาหารแห้้ง และพิิธีเี จริิญพระพุุทธมนต์์
		
นัักวิิจัยั นัักศึึกษา และบุุคคล
		
ทั่่�วไป ได้้แลกเปลี่่�ยนความรู้้� สวดคาถามหาจัักรพรรดิินั้้น� มีีกำหนดจััดครั้้ง� ถััดไป ในวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2565 และ 9 กัันยายน 2565
		
และเผยแพร่่ผลงานวิิจััยต่่อ เวลา 06.30 น. เป็็นต้้นไป ขอเชิิญคณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� และนัักศึึกษามหาวิิทยาลััย
		
สาธารณชน ตามหลัักเกณฑ์์ รามคำแหง ร่่วมพิิธีีในวัันและเวลาดัังกล่่าว
		
ของสำนัักงานคณะกรรมการ กองกลาง จััดสััมมนา เรื่่�อง “เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิราชการยุุค New Normal”
(ต่่อจากหน้้า 1)
การอุุดมศึึกษา ที่่�กำหนดให้้ผลงานวิิจัยั ต้้องมีีการตีีพิมิ พ์์
ในวารสารทางวิิชาการ หรืือนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมวิิชาการ
ที่่�มีีรายงานการประชุุม ซึ่่�งการจััดประชุุมวิิชาการใน
ครั้้ง� นี้้�มีผู้ี ส้� นใจส่่งผลงานเข้้าร่่วมทั้้�งหมด 104 บทความ
โดยมีีบทความที่่�ผ่่านการคััดเลืือกให้้นำเสนอผลงาน
ทั้้�งหมด 99 บทความ จากสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ
จากนั้้�น ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
กล่่าวว่่า การทำวิิจัยั เป็็นเครื่่อ� งมืือหนึ่่�งที่่�ช่ว่ ยตอบโจทย์์
ข้้อสงสััยและความอยากรู้้� เป็็นองค์์ความรู้้�ที่่�สามารถ
นำมาใช้้ประโยชน์์ได้้ การผลิิตงานวิิจััยจำเป็็นต้้องใช้้ เป็็นวิิทยากร ภายในงานมีี ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สรตีี ทำงานจากที่่�ไหนก็็ได้้ รวมทั้้�งการประชุุมออนไลน์์
ทฤษฎีีมาเกี่่�ยวข้้อง เมื่่�องานวิิจััยที่่�สามารถตอบโจทย์์ ปรีีชาปััญญากุุล ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ มอบหมายงานและส่่ ง งานผ่่านระบบออนไลน์์
แล้้วก็ส็ ามารถสร้้างทฤษฎีีใหม่่ๆต่่อไปได้้ หากมีีคำถาม คณะผู้้�บริิหาร และบุุคลากรกองกลาง เข้้าร่่วมงาน ช่่วยให้้ระบบต่่าง ๆ ดำเนิินต่่อไปได้้อย่่างปกติิ
และต้้องการคำตอบที่่�เป็็นความจริิงในรููปแบบวิิทยาศาสตร์์
“จะเห็็นได้้ว่่าการทำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งจะได้้มาจากการศึึกษา ค้้นคว้้า ทดลอง และใช้้ เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2565 ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิิรัันต์์
มีีหลายวิิธีี ยกตััวอย่่างการทำงานของรถยนต์์ที่่�มีี
กระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์เพื่่อ� หาคำตอบ โดยการวิิจัยั อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
ผศ.ดร.สรตีี ปรีีชาปััญญากุุล กล่่าวว่่า การจััด ระบบการทำงานต่่างกัันไป และยัังสามารถปรัับปรุุง
เป็็นสิ่่ง� พื้้�นฐานที่่�ทำให้้เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่ๆ อีีกมุุมหนึ่่�งก็็เป็็น
� ากเดิิมได้้ การที่่�หน่ว่ ยงาน
การหาคำตอบเพื่่�อใช้้แก้้ปััญหาต่่างๆในสัังคมอีีกด้้วย โครงการสััมมนาฯ ในครั้้ง� นี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้บุคุ ลากร ระบบให้้มีปี ระสิิทธิิภาพดีีขึ้้นจ
“การวิิจััยทางวิิชาการจะต้้องใช้้ 4 หลัักสำคััญ มีีแนวทางในการปฏิิบััติงิ านให้้เกิิดกระบวนการทำงาน ทำงานได้้หลายระบบ จึึงเป็็นการส่่งเสริิมให้้ประสิิทธิิภาพ
ประกอบด้้วย Describe คืือการบรรยายจากการเก็็บ อย่่างเป็็นระบบ พร้้อมแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� งานดีียิ่่ง� ขึ้้น� เช่่นเดีียวกัับระบบราชการที่่�ทำมาแต่่เดิิม
ข้้อมููลต่่างๆที่่�เป็็นระบบเพื่่�อนำมาบอกต่่อ Explain และสามารถนำความรู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ จากการสัั ม มนามา ก็็ ส ามารถปรัั บ เปลี่่� ย นตามเทคโนโลยีี ที่่� ทัั น สมัั ย
คืือการอธิิบายในเชิิงเหตุุและผล Predict คืือการคาดการณ์์ ประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนางานของตนเองให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ หากเราไม่่ยอมรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ทัันโลก ระบบ
ก็็จะไม่่ถููกพััฒนา แต่่ถ้้าเราปรัับเปลี่่�ยนให้้ทัันสมััย
โดยใช้้ข้อ้ มููลจากกระบวนการที่่�ผ่า่ นมา ซึ่ง่� เป็็นความจริิง มากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� ยัังเป็็นการทำให้้บุคุ ลากรตระหนัักถึึง ระบบการทำงานของเราก็็จะได้้รัับการพััฒนาและ
และมีีข้้อมููลที่่�นำมาใช้้อ้้างอิิงได้้ในหลัักสถิิติิ เพื่่�อช่่วย
วิิเคราะห์์แนวโน้้ม และ Control ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำเป็็น ความสำคััญ และตื่่�นตััวในการพััฒนาศัักยภาพการ มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ดัังนั้้�น ประสิิทธิิภาพในการทำงานไม่่สามารถ
และเป็็นประโยชน์์มาก คืือการควบคุุมโดยใช้้หลััก ปฏิิบัติั งิ านในระบบออนไลน์์ เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้การทำงาน
วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อให้้สิ่่�งนั้้�นเกิิดหรืือยัับยั้้�งไม่่ให้้เกิิดขึ้้�น ยุุค New Normal มีีประสิิทธิิภาพ เกิิดประสิิทธิิผล ปรัับเปลี่่ย� นได้้เอง แต่่บุุลากรที่่�คืือผู้้�เปลี่่ย� นแปลงและ
ในช่่วงโควิิด 19 ที่่�ผ่่านมาส่่งผลให้้มีีผลกระทบ และสููงสุุดต่่อองค์์กรทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
พััฒนาระบบ จึึงอยากให้้ทุุกคนทุ่่�มเทอย่่างสม่่ำเสมอ
และมีี ก ารเปลี่่�ย นแปลงในด้้านต่่างๆอย่่างรวดเร็็ ว
โอกาสนี้้� อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า สถานการณ์์ และเดิิ นหน้ ้ า ไปกัั บหน่ ่ ว ยงานด้้ ว ยความสามัั ค คีี
สะท้้อนให้้เห็็นว่่าหากใช้้องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จากการวิิจััย การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา2019 (COVID – 19) พร้้ อ มก้้ าวเข้้ าสู่่� การเป็็ น SMART UNIVERSITY
เพื่่�อมารัับมืือส่่วนสำคััญต้้องอาศััยการจััดการอย่่าง ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อคนในสัังคม ทำให้้มีกี ารปรัับเปลี่่ย� น ไม่่ว่า่ เราจะอยู่่�ที่่ใ� ด แต่่การให้้บริกิ ารของมหาวิิทยาลััย
เป็็นระบบ ซึ่่�งจะช่่วยรัับมืือและเป็็นประโยชน์์เมื่่�อ วิิถีีการดำรงชีีวิิตในแนวทางใหม่่ มีีการทำงานแบบ จะใกล้้ชิิดกัับนัักศึึกษาเสมอ”
สัังคมเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงได้้”
Work from home แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า เราสามารถ

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์
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