คณะผู้้�บริิหาร ม.รามฯ ถวายพระพรชััยมงคล

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง นำคณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยร่่วมบัันทึึกเทปถวายพระพรชััยมงคล
แด่่สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดาพััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี ในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 3 มิิถุุนายน 2565 เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2565
ณ สถานีีโทรทััศน์์โมเดิิร์์นไนน์์ทีีวีี

อธิิการบดีี ม.ร. เข้้าร่่วมอบรม
“ส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรม”

คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ ม.ร.
จััดประชุุมวิิชาการฯ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ร่่วมรัับฟัังการบรรยายพิิเศษ เรื่่�อง “การส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรมของ กอ.รมน.”
จััดโดย สำนัักพััฒนาระบบบริิหาร กองอำนวยการรัักษาความมั่่�นคงภายในราชอาณาจัักร
(กอ.รมน.) โดยมีี พลโทกฤษฎากรณ์์ กรณ์์ศิิลป หััวหน้้าสำนัักงานเลขาธิิการ กอ.รมน.
เป็็นประธาน และมีี รองศาสตราจารย์์ ดร.ปรััชญา ชุ่่�มนาเสีียว
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดประชุุม
วิิชาการและเผยแพร่่ผลงานสร้้างสรรค์์ ครั้้ง� ที่่� 1 เรื่่อ� ง “งานสร้้างสรรค์์
ดนตรีีและนาฏกรรมในวิิถีวัี ฒ
ั นธรรมกัับการอยู่่�ร่ว่ มกัันในอาเซีียน”
โดยมีีอาจารย์์อรอนงค์์ อิิงชำนิิ คณบดีีคณะศิิลปกรรมศาสตร์์
เป็็นประธาน พร้้อมด้้วยนัักศึึกษา เจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�สนใจ เข้้าร่่วม
กิิ จ กรรม เมื่่� อ วัั น ที่่� 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุุ ม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

หลานพ่่อขุุนฯคว้้าแชมป์์ประกวดวงดนตรีี
นัักเรีียนวง DS.RU. BAND จากโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยรามคำแหง (ฝ่่ายมััธยม)
คว้้ารางวััลชนะเลิิศ โครงการประกวดวงดนตรีี การประกวดดนตรีีรณรงค์์ ไม่่ดื่่�ม ไม่่สููบ
ไม่่เสพ StopdrinkMusic Awards 2022 โดยได้้รัับทุุนการศึึกษา 30,000 บาท และ
“รางวััลเพลงรณรงค์์ยอดเยี่่�ยม ได้้รัับทุุนการศึึกษา 4,000 บาทจััดโดยสำนัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ร่่วมกัับสำนัักงานเครืือข่่ายองค์์กรงดเหล้้า (สคล.)
เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2565 ณ สตููดิิโอรามอิินทรา กรุุงเทพมหานคร (อ่่านต่่อหน้้า 6)

ม.ร. รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ รอบที่่� 1
ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๗

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th
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หน้้า 3
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พบอาจารย์์ผู้้�สอน

THA3211

วรรณคดีีวิิจารณ์์

๒
อธิิการบดีี ม.ร. เข้้าร่่วมอบรมฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายวิิทยบริิการจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ม.ร.
เป็็ น วิิ ท ยากรบรรยายให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรของ กอ.รมน.
เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 3
อาคารรื่่�นฤดีี กองอำนวยการรัักษาความมั่่�นคงภายใน
ราชอาณาจัักร
พลโทกฤษฎากรณ์์ กรณ์์ศิิลป หััวหน้้าสำนัักงาน
เลขาธิิการ กอ.รมน. กล่่าวว่่า กอ.รมน. ให้้ความสำคััญ
กัับการพััฒนาองค์์กรไปสู่่�ระบบราชการ 4.0 การอบรม
ครั้้�งนี้้�จึึงเป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการส่่งเสริิมให้้เกิิด
การสร้้างนวััตกรรม การคิิดค้้นวิิธีีการใหม่่ๆ ในองค์์กร
เพื่่อ� ปรัับปรุุงระบบการให้้บริิการสาธารณะให้้ตอบโจทย์์
ความก้้าวหน้้าของประเทศ และตอบสนองความต้้องการ
ของประชาชนได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
“หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าบุุคลากรของ กอ.รมน. จะได้้
รัับความรู้้�ความเข้้าใจร่่วมกััน และได้้รัับการเปิิดรัับ
สิ่่ง� ใหม่่ๆ จากวิิทยากร เพื่่�อจััดทำนวััตกรรมที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
นำไปสู่่�การพััฒนาองค์์กรให้้มีีขีีดสมรรถนะสููง และพััฒนา
ประเทศให้้ก้้าวหน้้าต่่อไป”
ด้้าน ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชา
ที่่�ได้้ดำเนิินพัันธกิิจมอบโอกาสทางการศึึกษาเพื่่อ� ตอบโจทย์์
ความต้้องการของสัังคมด้้านการเรีียนการสอน การวิิจัยั
การทำนุุบำรุุงศิิลปวััฒนธรรม และการบริิการวิิชาการ

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ ม.ร. จััดประชุุมฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ซึ่่ง� การบรรยายพิิเศษครั้้ง� นี้้� ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งภารกิิจของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ในด้้านการบริิการวิิชาการ
สู่่�สัังคม
“การบริิหารจัั ด การนวัั ต กรรมมีีความสำคัั ญ
ต่่อการเจริิญก้้าวหน้้าขององค์์กร เนื่่�องจากปััจจุุบััน
มีีการเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมากมาย หาก
องค์์กรใดไม่่สามารถรัับมืือด้้วยการบริิหารจััดการ
ที่่�ดีีได้้ อาจต้้องเผชิิญต่่อความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤต
ขององค์์กร การจััดการอบรมฯครั้้ง� นี้้� สะท้้อนถึึงวิิสััยทัศน์
ั ์
ของผู้้ � บ ริิหาร กอ.รมน.ในการพัั ฒ นานวัั ต กรรม
ที่่จ� ะนำไปสู่่�ความก้้าวหน้้าและการปรัับตััวที่่ดี� ี ขอฝาก
บุุคลากรนำความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปพััฒนาให้้เกิิดผลสำเร็็จ
อย่่างเป็็นรููปธรรม”

ผัังรายการวิิทยุุการศึึกษา ม.ร.
เดืือน มิิถุุนายน 2565
สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา ขอเชิิญชวนนัักศึึกษาฟัังรายการวิิทยุุการศึึกษา ประจำเดืือน มิิถุนุ ายน
2565 โดยออกอากาศ 3 สถานีี ดัังนี้้�
สถานีี วิิ ท ยุุกระจายเสีี ย งแห่่ ง ประเทศไทยเพื่่�อการเรีี ย นรู้้ � แ ละเตืื อ นภัั ย ภาคกลาง สวท.
AM1467 KHz. รายการเปิิดบ้้านรามคำแหง นำเสนอข่่าวคราว พร้้อมเรื่่�องราวที่่�สัังคมกำลัังให้้
ความสนใจ ในแง่่มุุมวิิชาการผ่่านช่่วง บอกข่่าวเล่่าเรื่่�อง และนำเสนอข่่าวสาร กิิจกรรม หลัักสููตรจาก
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ออกอากาศทุุกวัันพฤหััสบดีี-วัันศุุกร์์ เวลา 21.00-22.00 น.
โดยสามารถติิดตามรัับฟัังการถ่่ายทอดสดจากสถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทย เพิ่่�มเติิม
ผ่่านช่่องทาง www.nbt.prd.go.th คลิิกฟัังวิิทยุุออนไลน์์ แล้้วเลืือกไปที่่� AM1467 รวมถึึง ผ่่านทาง
เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio
new media
สถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียง กรมการทหารสื่่�อสารกองทััพบก กวส.2 AM1215 KHz. (จัังหวััดแพร่่)
ออกอากาศทุุกวัันจัันทร์์-วัันอาทิิตย์์ เวลา 21.00-22.00 น.
		
วัันจัันทร์์
วิิชา THA2203 ครั้้�งที่่� 31-32 / วิิชา SOC1003 ครั้้�งที่่� 1-6
		
วัันอัังคาร
วิิชา FOL3302 ครั้้�งที่่� 3-10
		
วัันพุุธ		
วิิชา SOC3091 ครั้้�งที่่� 3-12
		
วัันพฤหััสบดีี วิิชา ART1003 ครั้้�งที่่� 3-12
		
วัันศุุกร์์		
วิิชา GEO2501 ครั้้�งที่่� 31-32 / วิิชา FRE2012 ครั้้�งที่่� 1-6
	วัันเสาร์์		
วิิชา GRK1101 31-32 / วิิชา ECO1121 ครั้้�งที่่� 1-6
		
วัันอาทิิตย์์ รายการมีีคำถามมีีคำตอบ โดยสำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบ
ประเมิินผลและติิดตามรัับฟัังรายการมีีคำถามมีีคำตอบในรููปแบบPodcast ย้้อนหลัังได้้ทางเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ
สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio new media
สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียง กองอำนวยการกลางรัักษาความปลอดภััยแห่่งชาติิ กรป.กลาง
FM99.10 MHz. (จัังหวััดนราธิิวาส) ออกอากาศ
		
วัันอาทิิตย์์ เวลา 09.05 - 09.30 น. เป็็นวิิชา GEO2501 ครั้้�งที่่� 29-32
				
เวลา 09.35 - 10.00 น. เป็็นวิิชา GRK1011 ครั้้�งที่่� 29-32
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่ห� น่่วยจััดและผลิิตรายการวิิทยุุ สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา ม.ร.
เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio new media

สำหรัับกิิจกรรมในโครงการฯ มีีการนำเสนอ
ผลงานสร้้างสรรค์์ในวิิถีีวััฒนธรรมอาเซีียน ทั้้�งทาง
ด้้านดนตรีีและนาฏกรรมจากอาจารย์์ นัักศึึกษา และ
ศิิลปิินอิิสระ และมีีปาฐกถาพิิเศษด้้านดนตรีี เรื่่� อ ง
“วิิถีีดนตรีีมุุสลิิม จากมหาสมุุทรอิินเดีียสู่่�เอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้” โดยมีี ศ.ดร.เฉลิิมศัักดิ์์� พิิกุุลศรีี
อาจารย์์ ค ณะศิิ ลป กรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
ขอนแก่่น ผศ.ดร.สุุรศัักดิ์์� จำนงค์์สาร อาจารย์์คณะ
ศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
และครููนัักชาย จิิเมฆ (ครููยููโซฟ) ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
ดนตรีีมุสลิ
ุ มิ ในภาคกลางของประเทศ เป็็นวิิทยากร
คณบดีีคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ กล่่าวว่่า วิิถีี
วััฒนธรรม กัับการอยู่่�ร่่วมกัันในอาเซีียน คืือความ
หลากหลาย เช่่น เชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ ความคิิด
โดยเฉพาะในยุุคปััจจุุบัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงทาง
สัังคมอย่่างรอบด้้าน โดยมีีศิลป
ิ ะเป็็นตััวสะท้้อนสัังคม
บุุคคล ความเชื่่อ� รวมถึึงแนวคิิดต่า่ ง ๆ ศิิลปะจึึงเป็็น
เหมืือนเครื่่อ� งมืือแสดงผลลััพธ์ข์ องสิ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้น� และ
ช่่วยจรรโลงจิิตใจของผู้้�คน
“ในยุุคการเปลี่่ย� นแปลงเช่่นนี้้� บางอย่่างที่่เ� ป็็น
องค์์ความรู้้� บางอย่่างที่่�เป็็นสิ่่�งดีีงามก็็ถููกลดทอน
หายไป หรืือบางอย่่างที่่เ� ราควรรู้้� กลัับถููกเลืือนหายไป
ม.รามคำแหง อยู่่�ในพื้้�นที่่�ทุ่่�งบางกะปิิ มีีพี่่�น้้อง
ชาวมุุ สลิิ มอาศัั ย อยู่่�เป็็ น ชุุ ม ชนใหญ่่ ทุุ ก ครั้้� ง ที่่�
มหาวิิทยาลััยมีีกิิจกรรมใหญ่่ ผู้้�จััดงานจะระลึึกถึึง
ด้้วยการจััดพิิธีต่ี า่ ง ๆ ให้้แก่่ผู้ที่�้ อุ่� ทิิศ
ุ พื้น้� ที่่� ดั่่ง� จะเห็็นได้้
ในช่่วงพิิธีีทางศาสนา นอกจากนั้้�น ชาวมุุสลิิมยัังมีี
องค์์ความรู้้�ทางวััฒนธรรมมากมาย จึึงเป็็นโอกาส
อัั น ดีี ที่่� พ วกเราจะได้้มาแลกเปลี่่� ย นความคิิด
ตามหััวข้้อ วิิถีีดนตรีีมุุสลิิม จากมหาสมุุทรอิินเดีีย
สู่่�เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้”

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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THA3211

วรรณคดีีวิิจารณ์์

	วรรณคดีีไทย มีีอยู่่�ในบทเรีียนวิิชาภาษาไทยตั้้ง� แต่่ระดัับชั้้น� ประถมศึึกษา
มีีหลายประเภทการเขีียน และวิิธีีอ่่านออกเสีียงได้้แตกต่่างกัันไป ประเภท
การเขีียนที่่�เราเห็็นได้้บ่่อยคืือประเภทร้้อยแก้้ว ร้้อยกรอง ส่่วนประเภทลิิลิิต
ฉัันท์์ กาพย์์ และประเภทอื่่�น ๆ มีีการเขีียนน้้อยลง แต่่เรื่่�องราวที่่�ถููกเขีียน
ในยุุคสมััยต่่าง ๆ ยัังคงส่่งต่่อความงดงามของภาษาให้้ได้้เรีียนรู้้�จนถึึงปััจจุุบััน
วิิชา THA3211 หรืือ วรรณคดีีวิจิ ารณ์์ เปิิดสอนในภาควิิชาภาษาไทย
และตะวัันออก คณะมนุุษยศาสตร์์ เป็็นวิิชาที่่�จะทำให้้ผู้้�เรีียนได้้วิจิ ารณ์์วรรณคดีี
วรรณกรรม ทั้้�งไทยและต่่างประเทศ เพิ่่�มความสนุุกในการอ่่านวรรณคดีี
เป็็นวิิชาเลืือกของนัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์ หรืือเป็็นวิิชาเลืือกเสรีีสำหรัับ
นัักศึึกษาทุุกคนที่่�สนใจ สอนโดย ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สรตีี ปรีีชาปััญญากุุล
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่า่ ยประชาสััมพัันธ์์ ซึ่่ง� ได้้ให้้สัมั ภาษณ์์ในคอลััมน์์ “พบอาจารย์์
ผู้้�สอน” เกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารเรีียนวิิชานี้้� เนื้้�อหาที่่�สำคััญ รวมถึึงแนวข้้อสอบสำหรัับ
ผู้้�เรีียนในเทอมซััมเมอร์์นี้้�ด้้วย
ผศ.ดร.สรตีี ปรีีชาปััญญากุุล กล่่าวว่่า วิิชา THA3211 ศึึกษาความรู้้�
พื้้�นฐานที่่�ใช้้ในการวิิจารณ์์วรรณคดีี นัักศึึกษาจะได้้เรีียนรู้้�ความหมาย ความเป็็นมา
ของการวิิจารณ์์ ทั้้�งจากชาติิตะวัันตกและประวััติิการวิิจารณ์์ของไทย รวมถึึง
ความเกี่่�ยวเนื่่�องของศาสตร์์ต่่าง ๆ ที่่�สามารถนำมาใช้้ประกอบการวิิจารณ์์
วรรณคดีี และทฤษฎีีการวิิจารณ์์บางประการ โดยในชั้้น� เรีียนจะมีีการยกตััวอย่่าง
วรรณกรรมคัั ดส รรที่่�เ ป็็นวรรณกรรมปััจจุุบััน ทั้้�งร้้อยแก้้วและร้้อยกรอง
มาประกอบในการเรีียนการสอน
“นัักศึึกษาควรอ่่านวรรณกรรมปััจจุุบันั ให้้มาก ทั้้�งร้้อยแก้้วและร้้อยกรอง
เมื่่�ออ่่านจบควรสรุุปเนื้้�อเรื่่อ� งที่่อ่� า่ นได้้ ตั้้ง� คำถามเกี่่ย� วกัับประเด็็นต่่าง ๆ ในเนื้้�อหา
โครงเรื่่�อง ตััวละคร เหตุุการณ์์ ฉาก บรรยากาศที่่�เกิิดขึ้้�น ว่่ามีีความสมจริิง
มากน้้อยเพีียงใด มีีประเด็็นใดที่่ยั� งั ติิดค้้าง ประเด็็นใดที่่ไ� ม่่อาจเชื่่อ� หรืือคล้้อยตาม
ผู้้�เขีียนได้้ หรืือประเด็็นใดที่่�กำลัังได้้รัับความสนใจอยู่่�ในสัังคม ซึ่่�งเมื่่�อค้้นพบ
ประเด็็ น ต่่ า ง ๆ เหล่่ า นี้้� ควรเชื่่� อ มโยงกัั บ ทฤษฎีี ที่่� ไ ด้้เรีียนไปประกอบกัับ
แสดงทััศนะส่่วนตััว และนำมาเขีียนเป็็นบทวิิจารณ์์ได้้”
	นัักศึึกษาสามารถซื้้�อตำราวิิชา THA3211 วรรณคดีีวิจิ ารณ์์ เขีียนโดย
ศ.คุุณหญิิงกุุหลาบ มััลลิิกะมาส หาซื้้�อได้้ที่่�สำนัักพิิมพ์์ ชั้้�น 3 หรืือที่่� www.
rupress.ru.ac.th และเข้้าชั้้�นเรีียนออนไลน์์ ผ่่านระบบ google classroom
รหััส 7bfqpmj ในวัันจัันทร์์ พุุธ ศุุกร์์ เวลา 11.30-13.20 น. จนกว่่า
จะบรรยายครบในเทอมซััมเมอร์์ (S/64)
	สำหรัับแนวข้้อสอบในภาคการศึึกษานี้้� ผศ.ดร.สรตีี แบ่่งเป็็นข้้อสอบ
อััตนััยจำนวน 2 ข้้อ ให้้นักั ศึึกษาวิิจารณ์์กวีีนิพิ นธ์์ 1 บท และ เรื่่อ� งสั้้น� 1 เรื่่อ� ง
ที่่�กำหนดมาให้้ในข้้อสอบ โดยสามารถเปิิดตำรา และค้้นคว้้าข้้อมููลประกอบ

การทำข้้อสอบได้้ อีีกส่่วนคืือการวิิจารณ์์กวีีนิิพนธ์์ นัักศึึกษาสามารถวิิจารณ์์
ได้้อย่่างรอบด้้าน โดยไม่่จำกััดความยาว ส่่วนการวิิจารณ์์เรื่่�องสั้้�น นัักศึึกษา
วิิจารณ์์และเรีียบเรีียงออกมาในรููปแบบบทความวิิจารณ์์ ความยาวไม่่เกิิน
2 หน้้ากระดาษขนาด A4
ผศ.ดร.สรตีี ยัังกล่่าวต่่ออีีกว่่า นัักศึึกษาควรแบ่่งเวลาในการทำข้้อสอบ
ให้้ดีี เนื่่�องจากการอ่่านกวีีนิิพนธ์์และเรื่่�องสั้้�นอาจใช้้เวลามาก ให้้ความสนใจ
การเรีียบเรีียงประเด็็นในการเขีียนตอบเป็็นสำคััญ ควรอ่่านโจทย์์ให้้รอบคอบ
ว่่าผู้้�สอนต้้องการให้้นัักศึึกษาตอบในลัักษณะใด พยายามตอบให้้ตรงคำถาม
และครอบคลุุมทุุกประเด็็นอย่่างชััดเจน อีีกทั้้�งควรเผื่่�อเวลาการส่่งข้้อสอบ
ให้้ทัันเวลา ในช่่องทางที่่�กำหนด
การอ่่านกวีีนิพิ นธ์์อาจเป็็นเรื่่อ� งไกลตััวที่่ไ� ม่่ได้้อยู่่�ในชีีวิติ ประจำวัันของ
นัักศึึกษาบางคน แต่่ไม่่ใช่่เรื่่�องยากจนเกิินไปที่่�นัักศึึกษาจะเริ่่�มต้้นฝึึกฝนอ่่าน
กวีีนิิพนธ์์ให้้คุ้้�นเคย พยายามทำความเข้้าใจและเก็็บสะสมคลัังคำศััพท์์ไว้้
กัับตนเอง ในเบื้้�องต้้นอาจจะอ่่านบทกวีีประกอบการวิิเคราะห์์ที่่�มีีผู้้�เขีียนไว้้
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและตรวจสอบตััวเองว่่าสิ่่�งที่่�ตนเองคิิดนั้้�นถููกหรืือไม่่
เมื่่�อมีีความคุ้้�นเคย นัักศึึกษาจะสามารถอ่่านกวีีนิิพนธ์์ได้้เองโดยเข้้าใจได้้
อย่่างง่่ายดาย
การฝึึกฝนจึึงเป็็นสิ่่�งสำคััญ รวมถึึงการหมั่่�นอ่่านเรื่่�องสั้้�นเป็็นประจำ
เพื่่อ� มองเห็็นประเด็็นแง่่มุมุ ต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�เขีียนนำเสนอ วิิเคราะห์์ ตีีความ เชื่่อ� มโยง
ประเด็็นต่่าง ๆ กัับบริิบทในสัังคมได้้ ซึ่่�งข่่าวสาร ความเคลื่่�อนไหวในสัังคม
และความรอบรู้้�ในศาสตร์์ต่่าง ๆ เป็็นสิ่่�งที่่�นัักวิิจารณ์์พึึงรู้้�ไว้้เป็็นพื้้�นฐาน
เมื่่�อฝึึกอ่่านเรื่่�องสั้้�นและกวีีนิิพนธ์์เป็็นประจำ จะทำให้้นัักศึึกษาเพิ่่�มพููนทัักษะ
และมีีแง่่มุุมที่่�จะนำมาใช้้ในการวิิจารณ์์ได้้อย่่างรอบด้้าน และก้้าวสู่่�การเป็็น
นัักวิิจารณ์์ที่่�ดีีต่่อไปในอนาคต
“การฝึึกฝน มุ่่�งมั่่�น และทำทุุกอย่่างด้้วยใจรััก เป็็นสิ่่�งที่่�จะนำพา
ให้้ก้้าวไปสู่่�ความสำเร็็จ การวิิจารณ์์วรรณกรรมก็็เช่่นกััน จงอ่่านทุุกเรื่่�อง
ด้้วยหััวใจที่่�เป็็นสุุข”
นัักศึึกษาสามารถติิดต่่ออาจารย์์ผู้้�สอนได้้ที่่�
e-mail : soratee@rumail.ru.ac.th

google classroom : 7bfqpmj
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ม.ร.ประกาศเปลี่่�ยนแปลงกระบวนวิิชาที่่�เปิิดสอน (ครั้้�งที่่�1)
ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564
	ด้้วย คณะบริิหารธุุรกิิจ คณะวิิทยาศาสตร์์ และคณะเศรษฐศาสตร์์ มีีความจำเป็็นบางประการ
ได้้ขอเปลี่่�ยนแปลง วััน เวลา และห้้องเรีียนของบางกระบวนวิิชาที่่�เปิิดสอนในภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา
2564
	ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงให้้เปลี่่�ยนแปลง วััน เวลา และห้้องเรีียน ของบางกระบวนวิิชาที่่�ได้้
ประกาศไว้้เดิิม ใน ม.ร.30 ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564
ชื่่�อกระบวนวิิชา
วััน เวลา และห้้องเรีียนเดิิม
APR2101
TTS 0930-1120 SBB 501
BAP4113
MWF 0730-0920 SBB 309
BIO3801
LEC. MWF 0930-1120 SCO 417
LAB. MWF 1330-1630 SCO 417
ECO2104
TTS 1130-1320 ECB2 304
ECO2123
MWF 1130-1320 ECB2 301
ECO2127
TTS 1130-1320 ECB2 304
MGT2101
TTS 1330-1520 VPB401
MGT3101
TTS 0930-1120 VPB401
MGT3102
TTS 0930-1120 VPB 201
MGT3306
TTS 0930-1120 SBB 308
SBM4511
MWF 1130-1320 SWB 501

วััน เวลา และห้้องเรีียนใหม่่
MWF 0930-1120 ห้้องพัักอาจารย์์ 442
MWF 1330-1520 ห้้องพัักอาจารย์์ 441
TTS 0930-1120 SCO 417
TTS 1330-1630 SCO 417
MWF 1130-1320 ECB2 401
TTS 1130-1320 ECB2 301
MWF 1130-1320 ECB2 401
MWF 0930-1120 VKB 301
MWF 0930-1120 VKB 501
MWF 1530-1720 VPB 401
MWF 1330-1520 SWB 505
MWF 0930-1120 ห้้องพัักอาจารย์์ 425

สำำ�หรัับวััน และเวลาสอบไล่่ ให้้เป็็นไปตามที่่�ได้้ประกาศไว้้เดิิมใน ม.ร.30

การงดสอนกระบวนวิิชา (ครั้้�งที่่� 1)
ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564
	ด้้วยคณะบริิหารธุุรกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์
และคณะเศรษฐศาสตร์์ มีีความจำเป็็นบางประการ ไม่่สามารถเปิิดสอนกระบวนวิิชา ACC3345
APR3305 BAP4115 CEE3202 CEE3301 CHI4201 CSC3204 CSC4202 CSC4204 CSC4221
CSC4252 CSO4201 CTH3110 CTH4119 ECO3102 ECO3122 ECO4521 ECT4001 ECT4002
EDU2606 GLY1103 HEC2402 INT2102 JPN2011 JPN2012 JPN3111 JPN3112 JPN4111
JPN4141 JPN4301 JPN4305 KAS4201 KAS4201 MET1003 PED4201 PHY1401 PHY2209
PHY2306 PHY2407 PHY3209 PHY3403 PHY3601 PHY4508 PHY4801 POL3172 POL3329
POL4111 POL4201 POL4211 POL4237 POL4348 POL4382 SBM4514 THA2103 และ
THA3203 ที่่�ประกาศเปิิดสอนใน ม.ร.30 ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564 นี้้�ได้้
ฉะนั้้� น ถ้้ า นัั ก ศึึ ก ษาได้้ ล งทะเบีี ย นเรีี ย นในกระบวนวิิ ช าดัั ง กล่่ า ว สามารถสัั บ เปลี่่� ย นเป็็ น
กระบวนวิิชาอื่่น� ได้้ ก่่อนการสอบของกระบวนวิิชาที่่�จะสัับเปลี่่�ยนนั้้�น หรืือไปติิดต่อ่ ขอเงิินค่่าหน่่วยกิิตคืืนได้้
ภายในวัันสุุดท้้ายของการสอบไล่่ ที่่�ฝ่่ายลงทะเบีียนเรีียนและจััดสอบ สำนัักบริิการทางวิิชาการและ
ทดสอบประเมิินผล (สวป. ชั้้�น 6) หากนัักศึึกษาผู้้�ใดไม่่สามารถไปดำเนิินการด้้วยตนเองได้้ ให้้มอบ
ฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นดำเนิินการแทน พร้้อมทั้้�งนำใบเสร็็จรัับเงิินไปด้้วย
	ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงให้้งดสอนกระบวนวิิชาดัังกล่่าวในภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564
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กิิจกรรมสาขาฯ
สาขาฯขอนแก่น

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดขอนแก่่น จััดกิจิ กรรมเนื่่อ� งในโอกาส 5 ทศวรรษ
รามคำแหง “โครงการอบรมให้้ความรู้้�ด้้านกฎหมาย
เบื้้�องต้้น 5 ทศวรรษ รามคำแหงร่่วมสร้้างคน ร่่วมสร้้าง
ประเทศ” โดยมีี นายกิิจจา หมอกเจริิญ ปลััดอำเภอ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานบริิหารงานปกครอง ตััวแทนนายอำเภอ
บ้้านไผ่่ เป็็นประธาน และ อาจารย์์เยาวพรรณ ทิิมทอง
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายวิิทยบริิการ จัังหวััดขอนแก่่น
กล่่าวต้้อนรัับผู้้�เข้้าร่่วมอบรมโครงการฯ โดยมีี นางอารีีย์์
โรจน์์วััฒนบููลย์์ ผู้้�ช่่วยผู้้�พิิพากษาศาลอุุทรณ์์ ภาค 4
และนายพงษ์์สุุวััจน์์ ไชยต้้นเทืือก เจ้้าพนัักงานที่่�ดิิน
จัังหวััดขอนแก่่น สาขาบ้้านไผ่่ ศิิษย์์เก่่าจากมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นวิิทยากรอบรม ทั้้�งนี้้� มีีกำนััน ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น
ผู้้�ช่่วยกำนััน ผู้้�ช่่วยผู้้�ใหญ่่บ้้าน สารวััตรหมู่่�บ้้านในเขต
อำเภอบ้้ า นไผ่่ จำนวน 150 คน เข้้ า รัั บ การอบรม
เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 ณ สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดขอนแก่่น

สาขาฯตรัง

	สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดตรััง จััดโครงการ
พี่่�สอนน้้อง กิิจกรรมกีีฬาเชื่่อ� มความสััมพัันธ์์ รุ่่�นพี่่� รุ่่�นน้้อง
รามตรััง ครั้้�งที่่� 18 ขึ้้�น เพื่่�อเชื่่�อมความสััมพัันธ์์อัันดีี
ระหว่่างรุ่่�นพี่่�กับั รุ่่�นน้้อง และเป็็นการส่่งเสริิมสนัับสนุุน
ให้้เยาวชนมีีการเล่่นกีีฬามากขึ้้�น เพราะตระหนัักถึึง
ความสำคััญของการเล่่นกีีฬาที่่�จะช่่วยให้้มีีสุุขภาพ
พลานามััยที่่�สมบููรณ์์แข็็งแรงและใช้้เวลาว่่างให้้เป็็น
สาขาฯสุรินทร์
ประโยชน์์ โดยการส่่งเสริิมให้้ออกกำลัังกายด้้วยการ
เล่่นกีีฬาเพื่่�อห่่างไกลยาเสพติิด รู้้�แพ้้ รู้้�ชนะ รู้้�อภััย
และเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีให้้เกิิดขึ้้น� ในหมู่่�คณะ
มีีการแข่่งขัันกีีฬาฟุุตซอลชาย จำนวน 8 ทีีม และกีีฬา
พื้้�นบ้้าน จำนวน 3 ประเภท คืือ พรหมวิิเศษ ปิิดตา
แทงโป่่ง และตีีกอล์์ฟคนจน มีีนักั ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ปริิ ญ ญาโท และศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า เข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรม โดยมีี
นายทองดีี พิิมเทศ รองประธานนัักศึึกษาหลัักสููตร
	สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสุุริินทร์์ จััดโครงการพี่่�สอนน้้องและบููรณาการ ในรููปแบบ รััฐศาสตรมหาบััณฑิิต เป็็นประธานเปิิดการแข่่งขััน
ออนไลน์์ผ่่านระบบ Meet ตลอดเดืือนมีีนาคม 2565 เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้พบปะพููดคุุยกัับวิิทยากร เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2565 ณ โรงยิิม 4000 ที่่�นั่่�ง
รุ่่�นพี่่�ที่่�มีีความสามารถในแต่่ละสาขาวิิชา อีีกทั้้�งวิิทยากรในสาขาวิิชาอื่่�น ๆ เพื่่�อนำไปสู่่�การบููรณาการการศึึกษา สนามกีีฬาทุ่่�งแจ้้ง อำเภอเมืือง จัังหวััดตรััง

จบ ปวส. เทีียบโอนคณะรััฐศาสตร์์
ได้้กี่่�หน่่วยกิิต
ถาม: อยากทราบว่่ า จบ ปวส. สาขาช่่ า งเชื่่� อ ม
สามารถเทีียบโอนเรีียนคณะรััฐศาสตร์์ได้้หรืือไม่่ ถ้้าได้้
จะเทีียบได้้กี่่�หน่่วยกิิต และถ้้าไม่่ได้้มีีคณะอื่่�นที่่�แนะนำ
ที่่�สามารถอ่่านหนัังสืือไปสอบอย่่างเดีียวได้้หรืือไม่่
เนื่่�องจากต้้องเรีียนและทำงานไปด้้วย
ตอบ:	ผู้้�ที่่�จบวุุฒิิอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า สามารถ
สมััครและเทีียบโอนหน่่วยกิิต ตามหลัักเกณฑ์์การ
เทีียบโอนหน่่วยกิิตของคณะรััฐศาสตร์์ ได้้ดัังนี้้�
กลุ่่�มวิิชาเอกการปกครอง, กลุ่่�มวิิชาเอกความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ และกลุ่่�มวิิชาเอกการบริิหาร
รััฐกิิจ หลัักสููตร 129 หน่่วยกิิต เทีียบโอนได้้ 33 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วย
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 33 หน่่วยกิิต เทีียบโอนได้้
15 หน่่วยกิิต ได้้แก่่ ENG 1001 ENG 1002 PHI 1003
STA 1003 THA 1003
2. วิิชาเลืือกเฉพาะด้้าน 12 หน่่วยกิิต เทีียบโอน
ได้้ทั้้�งหมด
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่วยกิิต เทีียบโอนได้้
ทั้้�งหมด
4. นัั ก ศึึ ก ษาที่่� ข อใช้้ สิิ ท ธิิ เ ทีี ย บโอนทุุ ก ประเภท
จะต้้องสำเร็็จการศึึกษาตามวุุฒิิที่่�ขอใช้้สิิทธิิเทีียบโอน
ก่่อนวัันสมััครและไม่่มีีสิิทธิิได้้รัับปริิญญาเกีียรติินิิยม
ยกเว้้นนัักศึึกษาที่่�ศึกึ ษาเป็็นรายกระบวนวิิชาเพื่่อ� เตรีียม
ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี (Pre-degree)
หมายเหตุุ กระบวนวิิชาที่่�เทีียบโอนได้้นั้้�น
จะไม่่นำมาคำนวณระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม

สมััครเป็็นนัักศึึกษาส่่วนกลาง
และส่่วนภููมิิภาคพร้้อมกัันได้้หรืือไม่่
ถาม: ตอนนี้้�เป็็นนัักศึึกษาส่่วนกลางแต่่ต้้องการไป
สมััครใหม่่เป็็นนัักศึึกษาส่่วนภููมิิภาคโดยยัังไม่่ลาออก
จากส่่วนกลาง กรณีีนี้้เ� ราจะสมััครเรีียนพร้้อมกััน 2 คณะ
ทั้้�งส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาคได้้หรืือไม่่
ตอบ: 1. ตามข้้ อ บัั ง คัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560 ผู้้�มีีสิทิ ธิิ
เข้้ า ศึึ ก ษามีี คุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละคุุ ณ สมบัั ติิ ต ามที่่� ก ำหนดไว้้
ให้้สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาได้้ไม่่เกิินสองรหััส ในขณะ
ที่่�ยัังมีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาอยู่่� โดยมีีเงื่่�อนไข
ในการสมััครต้้องสมััครต่่างคณะกัันและต้้องเป็็นการ
สมััครระหว่่างหลัักสููตรพิิเศษที่่�บัังคัับเวลาเรีียนกัับ
หลัักสููตรปกติิที่่�ไม่่บัังคัับเวลาเรีียนเท่่านั้้�น
2. ถ้้าไม่่เป็็นไปตามข้้อบัังคัับข้้างต้้น นัักศึึกษา
ที่่�ยัังมีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาอยู่่�และต้้องการ
สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่นั้้�น จะต้้องยื่่�นเรื่่�องขอลาออก
จากการเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษารหัั ส เดิิ ม ก่่ อ นจึึ ง ดำเนิิ น การ
สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ได้้ และขอใช้้สิิทธิิเทีียบโอน
หน่่วยกิิตในกระบวนวิิชาที่่�สอบผ่่านจากรหััสเดิิม
3. ดำเนิินการยื่่น� เรื่่อ� งขอลาออกได้้ผ่า่ นช่่องทาง
ดัังนี้้�

Tesla

๕
คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน... รถไฟฟ้้า
ไม่่ใช่่คำำ�Tesla
ตอบสุุดท้้าย (2)

Tesla

ปััญหานัักศึึกษา

เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

Tesla

ตอบ

ข่าวรามคำ�แหง

Tesla
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Tesla

ทำไมผมถึึงบอกว่่ารถยนต์์ไฟฟ้้าไม่่น่่าจะใช่่
คำตอบสุุดท้า้ ยของการที่่�โลกเราจะลดเลิิกการใช้้พลัังงาน
จากฟอสซิิล รวมถึึงไม่่ใช่่คำตอบสุุดท้า้ ยของการลดภาวะ
โลกร้้อนด้้วย เหตุุผลของผมอยู่่�ตรงที่่�ว่่าเราใช้้อะไร
ในการผลิิตไฟฟ้้านี่่�แหละครัับ
	จริิงอยู่่�ที่่�ว่่าในปััจจุุบัันมีีการพััฒนาเทคโนโลยีี
การผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานหมุุนเวีียน ซึ่่�งแปลว่่าผลิิต
ด้้วยพลัังงานที่่�สามารถหมุุนเวีียนนำกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้
หรืือไม่่ได้้ใช้้หมดเปลืืองไป โดยไม่่อาจผลิิตทดแทนได้้
ในระยะเวลาอัันสั้้น� ซึ่่ง� แหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�เราเห็็น
อ้้ า งอิิ ง ถึึ ง กัั น อยู่่�ตลอด ก็็ อ ย่่ า งเช่่ น พลัั ง งานจากลม
(ต้้องใช้้กัังหัันลมตััวใหญ่่ๆ ตั้้�งอยู่่�ที่่�มีีลมแรงสม่่ำเสมอ)
พลัังงานจากน้้ำ เช่่นการปล่่อยน้้ำจากเขื่่อ� นมาผลิิตไฟฟ้้า
และพลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ ซึ่่�งก็็ต้้องมีีแผงรัับแสง
อาทิิตย์์ที่่เ� รีียกว่่าโซลาเซลล์์จำนวนมากจึึงจะผลิิตไฟฟ้้า
ได้้มากพอ ที่่�เราเห็็นติิดอยู่่�ตามบ้้านนั้้�นใช้้แค่่เสริิมจาก
พลัังงานไฟฟ้้าปกติิและจะชาร์์จพลัังงานได้้ ต่่อเมื่่�อมีี
แสงอาทิิตย์์เท่่านั้้�น ถ้้าเป็็นช่่วงหน้้าฝนที่่�แดดไม่่ออกเลย
จะทำอย่่างไร
	จะเห็็ น ได้้ ว่ ่ า แหล่่ ง พลัั ง งานหมุุ น เวีี ย นที่่� ถูู ก
นำมาใช้้ในการผลิิตไฟฟ้้านั้้�นยัังไม่่เสถีียรพอ แม้้จะมีี
ความพยายามพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง แต่่ก็ยั็ งั คงอีีกนานครัับ
กว่่าจะเป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�เชื่่�อถืือได้้ ไม่่กี่่�ปีีมานี้้�ผมยััง
ได้้ดููและฟัังโฆษณา ซึ่่�งไม่่ทราบว่่าใครทำ บอกว่่าเรา
จะต้้องหาแหล่่งพลัังงาน (เชื้้�อเพลิิง) ที่่�จะผลิิตไฟฟ้้า
ให้้มีเี สถีียรภาพเพื่่อ� ความมั่่น� คงของระบบการผลิิตไฟฟ้้า
และทางเลืือก ซึ่่�งโฆษณาที่่�ว่่าผมยัังจำได้้แม่่น ว่่าคืือ
ถ่่ า นหิิ น เพราะตอนนั้้� น กำลัั ง มีี โ ครงการให้้ เ อกชน
ผลิิตไฟฟ้้าจากถ่่านหิินเพื่่�อเสริิมกำลัังการผลิิตไฟฟ้้า
จากการไฟฟ้้ า ฝ่่ า ยผลิิ ต ฯ แต่่ ป รากฏว่่ า โฆษณานั้้� น
ไม่่ค่่อยได้้ผลเท่่าไหร่่เพราะมีีคนต่่อต้้านการใช้้พลัังงาน
ถ่่านหิินโดยโจมตีีเรื่่อ� งการก่่อให้้เกิิดมลพิิษอย่่างกว้้างขวาง
	จะว่่ า ไปแล้้ ว การใช้้ ถ่ ่ า นหิิ น ก็็ เ ป็็ น ตัั วสร้ ้ า ง
มลภาวะสำคััญ ว่่ากัันว่่าต้้นกำเนิิดของหมอกควัันพิิษ
ในหลายๆ ประเทศก็็มาจากควัันเผาไหม้้ของถ่่านหิิน
นั่่� นเอง ตอนที่่� จีี นจัั ด แข่่ ง กีี ฬ าโอลิิ ม ปิิ ก เมื่่� อ ปีี 2551

มีี ก ารสั่่� ง ให้้ ปิ ิ ด โรงงานที่่� ใช้้ ถ่่ า นหิิ น เป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง
ล่่วงหน้้าเป็็นเดืือน ไม่่เช่่นนั้้�นคนที่่�ไปดููกีีฬาจะไม่่เห็็น
ทิิ วทัั ศ น์์ อ ะไรที่่� น่ ่ า ชมนอกจากหมอกควัั น คละคลุ้้�ง
ไปทั่่�วทั้้�งเมืือง
	ถ้้าจะถามว่่าโลกของเราใช้้แหล่่งพลัังงานอะไร
เป็็นหลัักในการผลิิตไฟฟ้้า คำตอบก็็คืือ.....ใช่่แล้้วครัับ
ถ่่านหิินนั่่�นเอง โดยจากข้้อมููลที่่ป� รากฏนั้้�นถ่่านหิินถููกใช้้
เป็็นเชื้้�อเพลิิงกว่่าร้้อยละ 35 ของเชื้้�อเพลิิงทั้้�งหมด
รองลงไปอีีกกว่่าร้้อยละ 20 เป็็นแหล่่งเชื้้�อเพลิิงจาก
ก๊๊าซธรรมชาติิ ส่่วนพลัังงานนิิวเคลีียร์์นั้้น� นัับแต่่การเกิิด
ปััญหากััมมัันตภาพรัังสีีรั่่�วไหลจากอุุบััติิเหตุุที่่�โรงไฟฟ้้า
เชอร์์โนบิิลและจากผลของสึึนามิิที่่�ญี่่�ปุ่่�นแล้้ว ก็็ไม่่ค่่อย
มีีประเทศใดกล้้าใช้้
การผลิิตไฟฟ้้าด้้วยพลัังงานหมุุนเวีียนรวมๆ กััน
ไม่่ว่่าจะจากแสงอาทิิตย์์ ลม หรืือพลัังน้้ำนั้้�น รวมๆ
กัันแล้้วมีีสััดส่่วนราว ๆ 25-26 เปอร์์เซ็็นต์์ของแหล่่ง
พลัังงานทั้้�งหมดเท่่านั้้�น ซึ่่�งคิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยหลายๆ
ประเทศรวมทั้้�งประเทศไทยเรายัังอาศััยแหล่่งพลัังงาน
จากถ่่านหิิน ก๊๊าซธรรมชาติิ และน้้ำมัันเป็็นหลัักหรืือ
พููดง่่ายๆ คืือยัังต้้องพึ่่�งพลัังงานฟอสซิิลนั่่�นเอง จะเห็็น
ได้้ว่่าเมื่่�อไรที่่�น้้ำมัันหรืือก๊๊าซธรรมชาติิมีีราคาสููงขึ้้�น
(ชอบขึ้้�นพร้้อมกัันเสมอด้้วยสิิ) การไฟฟ้้าก็็ต้้องขึ้้�น
อััตราค่่าไฟฟ้้าเสมอ
คนที่่�คิิดว่่าพอใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าแล้้วจะไม่่ต้้อง
กัังวลเรื่่�องน้้ำมัันขึ้้�นราคาอีีกต่่อไปน่่ะคิิดใหม่่ได้้นะครัับ
เพราะไฟฟ้้าในบ้้านเราผลิิตจากแหล่่งฟอสซิิลคืือน้้ำมััน
ก๊๊าซธรรมชาติิและถ่่านหิินอย่่างที่่�บอกไปแล้้ว ถ้้ามีีการ
ใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้ากัันมากขึ้้น� ก็็จะต้้องมีีการผลิิตกระแสไฟฟ้้า
เพิ่่�มให้้เพีียงพอถููกไหมครัับ และนั่่�นย่่อมแปลว่่าต้้องมีี
การใช้้น้้ำมััน ก๊๊าซธรรมชาติิรวมทั้้�งถ่่านหิินมากขึ้้�นด้้วย
และตามหลัักดีีมานด์์ ซััพพลายเมื่่อ� มีีความต้้องการมาก
ราคาก็็ย่่อมสููงขึ้้�น นั่่�นคืือพวกพลัังงานที่่�ใช้้ผลิิตไฟฟ้้า
จะมีีราคาแพงขึ้้�น แล้้วค่่าไฟฟ้้าล่่ะครัับจะขึ้้�นตามไหม
เรื่่�องนี้้�เด็็กๆ ก็็คงตอบได้้ สรุุปแล้้วถึึงใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้า
ก็็ยัังหนีีไม่่พ้้นพิิษจากน้้ำมัันแพงอยู่่�ดีี

3.1 ดำเนิินการยื่่�นเรื่่�องขอลาออกได้้ด้้วย
ตนเอง ที่่� ฝ่่ายทะเบีียนประวััติินัักศึึกษา อาคาร สวป.
ชั้้�น 2 ม.ร. หััวหมาก
3.2 ยื่่�นเรื่่�องขอลาออกผ่่านทางไปรษณีีย์์
โดยเข้้ า ไปดาวน์์ โ หลดแบบคำร้้ อ งขอลาออกจาก
การเป็็นนัักศึึกษาที่่� http://www.regis.ru.ac.th/
document/Form60/FM14-6.pdf กรอกข้้ อ มูู ล
ในคำร้้องให้้ครบถ้้วน พร้้อมแนบสำเนาบััตรประจำตััว
นัักศึึกษาและสำเนาบััตรประจำตััวประชาชน เซ็็นชื่่�อ
และรัับรองสำเนาถููกต้้อง ส่่งมาที่่� ฝ่่ายทะเบีียนประวััติิ
นัักศึึกษา อาคาร สวป. ชั้้น� 2 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240

3.3 ยื่่�นเรื่่�องขอลาออกผ่่านทาง e-mail
โดยเข้้าไปดาวน์์โหลดแบบคำร้้องขอลาออกจากการ
เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาที่่� http://www.regis.ru.ac.th/
document/Form60/FM14-6.pdf กรอกข้้อมููล
ในคำร้้องให้้ครบถ้้วน พร้้อมแนบสำเนาบััตรประจำตััว
นัักศึึกษาและสำเนาบััตรประจำตััวประชาชน เซ็็นชื่่�อ
และรัับรองสำเนาถููกต้้องสแกนหรืือถ่่ายรููปส่่งมาที่่�
e-mail:aobregis02@gmail.com

กองบรรณาธิการ

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เปลี่่�ยนแปลงปฏิิทิินการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีส่่วนกลาง
ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2565
	ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้แพร่่ระบาดไปในหลายพื้้�นที่่� โดยพบผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการแพร่่ระบาดและลดโอกาสติิดเชื้้�อ รวมทั้้�งให้้การดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยและมีีประสิิทธิิภาพ อาศััยอำนาจ
ตามความในข้้อ 15 ของข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ว่่าด้้วยการศึึกษาชั้้�นปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560 ประกอบกัับมติิที่่�ประชุุม ก.บ.ม.ร. ครั้้�งที่่� 8/2565 วัันที่่� 30
มีีนาคม 2565 จึึงได้้เปลี่่�ยนแปลงปฏิิทิินการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีส่่วนกลาง ดัังนี้้�

ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564 (ส่่วนกลาง)
อ. 19 เม.ย. 2565
อ. 19 เม.ย. 2565
พฤ. 28 เม.ย. 2565
ส. 30 เม.ย. 2565
พ. 4 พ.ค. 2565		
ศ. 6 พ.ค. 2565		
ส. 7 พ.ค. 2565		
อ. 10 พ.ค. 2565		
อ. 7 มิิ.ย. 2565
พ. 8 มิิ.ย. 2565		
พ. 8 มิิ.ย. 2565		
พฤ. 16 มิิ.ย. 2565

ส. 23 เม.ย. 2565
-	จ. 25 เม.ย. 2565
-	ส. 30 เม.ย. 2565
-	จ. 2 พ.ค. 2565
ศ. 6 พ.ค. 2565
-	พฤ. 2 มิิ.ย. 2565
-	ส. 14 พ.ค. 2565
-	จ. 6 มิิ.ย. 2565
-

ลงทะเบีียนเรีียน ภาคฤดููร้้อน/2564 ทาง Internet และ Application
ลงทะเบีียนเรีียนทางไปรษณีีย์์
ลงทะเบีียนสอบ e-Testing (รายละเอีียดตามประกาศของสถาบัันบริิการวิิชาการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์)
บอกเลิิก-บอกเพิ่่�มกระบวนวิิชา ภาคฤดููร้อ้ น/2564 ทาง Internet
ยื่่น� ขอสอบซ้ํํา� ซ้้อน ภาคฤดููร้อ้ น/2564 ทาง Online (สํําหรัับนัักศึึกษาที่่�ขอจบการศึึกษา)
สอบ e-Testing (รายละเอีียดการสอบตามประกาศของสถาบัันบริิการวิิชาการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์)
ยืืนยัันตััวตนสอบไล่่ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564
บรรยายในชั้้น� เรีียน
เตรีียมสอบไล่่ ภาคฤดููร้อ้ น/2564 (งดบรรยาย)
วัันสอบไล่่ภาคฤดููร้้อน/2564 (สอบออนไลน์์)
สอบไล่่ภาคฤดููร้้อน/2564
วัันสํําเร็็จการศึึกษาและปิิดภาคเรีียน

พ. 15 มิิ.ย. 2565
พ. 15 มิิ.ย. 2565

ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564 (ส่่วนภููมิิภาค)
จ. 2 พ.ค. 2565		
อ. 3 พ.ค. 2565		
พ. 11 พ.ค. 2565
พ. 18 พ.ค. 2565
ศ. 20 พ.ค. 2565
ส. 18 มิิ.ย. 2565
ส. 25 มิิ.ย. 2565
จ. 27 มิิ.ย. 2565

ศ. 6 พ.ค. 2565
-	จ. 9 พ.ค. 2565
ศ. 13 พ.ค. 2565
อ. 14 มิิ.ย. 2565
อ. 24 พ.ค.2565
อา. 19 มิิ.ย. 2565
อา. 26 มิิ.ย. 2565

สำำ�นัักหอสมุุดกลางขยายเวลาให้้บริิการช่่วงเย็็น
วัันจัันทร์์-วัันเสาร์์
เริ่่�มตั้้�งแต่่ 10 พ.ค. – 15 มิิ.ย. 2565

	สำนัักหอสมุุดกลาง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ขยายเวลาเปิิดให้้บริิการในช่่วงเย็็นวัันจัันทร์์ – วัันศุุกร์์
และวัันเสาร์์ ดัังนี้้�
• วัันจัันทร์์ – วัันศุุกร์์ เปิิดให้้บริิการเพิ่่�มเติิม
ในช่่วงเย็็น เวลา 16:30 – 18:30 น. เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่�
10 พ.ค. – 15 มิิ.ย. 2565
• วัันเสาร์์ เปิิดให้้บริิการ เวลา 08:30 – 16:30 น.
เฉพาะวัันเสาร์์ที่่� 21,28 พ.ค. 2565 และ 4,11 มิิ.ย.
2565
	ทั้้�งนี้้� สำนัักหอสมุุดกลางขอสงวนสิิทธิ์์�เข้้าใช้้
บริิการเฉพาะนัักศึึกษา บุุคลากรของ ม.ร. และนัักเรีียน
โรงเรีี ย นสาธิิ ต ม.ร. เท่่ า นั้้� น และยัั ง คงจำกัั ดพื้้� น ที่่�
นั่่�งอ่่านหนัังสืือไม่่เกิิน 50% ของพื้้�นที่่�ให้้บริิการ โดยผู้้�ใช้้
บริิการต้้องแสดงบััตรประจำตนทุุกครั้้�งที่่�เข้้าใช้้บริิการ
เว้้นระยะห่่าง (Social Distancing) สวมหน้้ากาก
อนามััยตลอดเวลาที่่�อยู่่�ภายในพื้้�นที่่�ของสำนัักหอสมุุดกลาง
และปฏิิบัติั ติ ามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค
Covid-19 อย่่างเคร่่งครััด
	อ่่านรายละเอีียดและสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ได้้ ที่่� Facebook Fanpage : บริิ ก ารสารสนเทศ
RU Library หรืือช่่องทาง Line OA : RefService
RULibrary (@063sqrqe)

}

ลงทะเบีียนเรีียนภาคฤดููร้้อน/2564 ทาง Internet และ Application
ลงทะเบีียนเรีียนทางไปรษณีีย์์
บอกเลิิก-บอกเพิ่่�มกระบวนวิิชา ภาคฤดููร้้อน/2564 ทาง Internet
บรรยายผ่่านระบบสารสนเทศ
ยืืนยัันตััวตนสอบไล่่ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2564
วัันสอบไล่่ ภาคฤดููร้้อน/2564 (สอบออนไลน์์)
วัันสํําเร็็จการศึึกษาและปิิดภาคเรีียน

สถาบัันเกอเธ่่ ให้้ทุุนการศึึกษาแก่่บุุคคลทั่่�วไป
เรีียนป.โท ภาษาเยอรมััน ที่่� ม.รามคำำ�แหง
	สถาบัันเกอเธ่่ ประเทศไทย มอบทุุนการศึึกษา
ให้้แก่่บุุคคลทั่่�วไป ที่่�สนใจเรีียนปริิญญาโท ภาษา
เยอรมัันในฐานะภาษาต่่างประเทศ คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดรัับสมััครบััดนี้้� - 31
พฤษภาคม 2565
คุุณสมบััติิ
	จบปริิ ญ ญาตรีี (ทุุ ก สาขา) และมีี ค วามรู้้�
ภาษาเยอรมัันอย่่างดีี
เงื่่�อนไขการขอรัับทุุน
1. เป็็นผู้้�สมััครเข้้าศึึกษาในหลัักสููตร ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต ภาษาเยอรมัันในฐานะภาษาต่่างประเทศ
คณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ โดยสมัั ค รได้้ ที่่� บัั ณ ฑิิ ต ศึึ ก ษา
คณะมนุุษยศาสตร์์ ชั้้�น 2
2. ผู้้�สนใจขอรัั บ ทุุ น การศึึ ก ษา เขีี ย นจดหมาย
อีีเล็็กทรอนิิกส์์ (อีีเมล) เป็็นภาษาเยอรมัันความยาว
400 - 500 คำ เล่่าถึึงแรงบัันดาลใจในการศึึกษาต่่อ
ในระดัับปริิญญาโท ด้้านภาษาเยอรมัันในฐานะภาษา
ต่่างประเทศ รวมทั้้�งประสบการณ์์ด้้านการเรีียน/
การสอนภาษาเยอรมััน (ถ้้ามีี) ส่่งไปที่่� Joerg.Klinner
@goethe.de และทำสำเนา (cc.) ถึึง michaela@
ru.ac.th ภายในวัันที่่� 6 มิิถุุนายน 2565 โดยระบุุ
ชื่่�อ-นามสกุุล ที่่�อยู่่� และเบอร์์โทรศััพท์์ให้้ชััดเจน
สำหรัับการติิดต่่อกลัับ
3. ทุุนการศึึกษาครอบคลุุมเฉพาะค่่าธรรมเนีียม
การศึึกษาและค่่าลงทะเบีียนเรีียนในปีีการศึึกษา
2565 เท่่านั้้�น โดยผู้้�รัับทุุนสามารถขอขยายเวลา

รัับทุุนได้้อีีกหนึ่่�งปีีการศึึกษา ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการจะ
พิิจารณาจากผลการเรีียนในปีีแรกเป็็นสำคััญ
	สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม โทร. 081-9381165, 087-509-4536, 088-141-6295
อีีเมล: pakini.akkramas@gmail.com

หลานพ่่อขุุนฯ คว้้าแชมป์์ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

สำหรัับสมาชิิกวง DS.RU. BAND ประกอบด้้วย
ด.ช.พงค์์ภีีระ ประยููรพััฒน์์ ม.2/5 ด.ช.ชยกรม
จัั น ทร์์ เ พ็็ ญ ม.2/9 นายนรวีี ร์ ์ เย็็ ง ยูู โซ๊๊ะ ม.3/2
นายชุุติิมัันต์์ วายทองคำ ม.3/2 นายธรรศพงศ์์
จิิ ต ติิ ว ราโรจน์์ ม.4/3 (4-2) นางสาวปัั ณ ณสา
เทีียนสว่่าง ม.4/3 (4-1) นางสาวกวิิสรา ทองสุุข
ม.4/3 (4-1) และ นางสาวพิิ ม พ์์ ม าดา สนนุุ กิิ จ
ม.4/3 (4-1) ฝึึ ก ซ้้ อ มโดยอาจารย์์ ก ลุ่่�มสาระ
การเรีียนรู้้�ศิิลปะ

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๗

๘

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๗)

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ จััดโครงการ

“ถัักร้้อยเรื่่�องราวอาหารไทยผ่่านวรรณคดีี”

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหงเป็็นประธาน
เปิิดโครงการงานเสวนาทางวิิชาการ หััวข้้อ “ถัักร้้อยเรื่่�องราวอาหารไทยผ่่านวรรณคดีี”จััดโดย
กองกิิจการนัักศึึกษาและนัักศึึกษารายวิิชา HEC4006 และ HEC4212 ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิิรัันต์์
อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
ภายในงานมีีการเสวนาเรื่่อ� งราวของอาหารไทยผ่่านวรรณคดีี โดยรองศาสตราจารย์์ ดร.สายวรุุณ
สุุนทโรทก อาจารย์์ประจำคณะมนุุษยศาสตร์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวััฒนธรรมรองศาสตราจารย์์ภููชิิต

คณะเศรษฐศาสตร์์ จััดงานเสวนา
“ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจอาเซีียน ในศตวรรษที่่� 21”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธาน
เปิิดงานประชุุมเสวนาทางวิิชาการ หััวข้้อ “ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจอาเซีียน ในศตวรรษที่่� 21” โดยมีี
การเสวนาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการลงทุุนในต่่างประเทศ ประกอบไปด้้วย นายอภิิชััย เตชะนิิธิิสวััสดิ์์�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั อนุุสรณ์์กรุ๊๊ป� จำกััด ดร.รััชนีี วััฒนวิิศิษิ ฏพร ผู้้�อำนวยการกองส่่งเสริิม
การลงทุุนจากต่่างประเทศ (BOI) และ ดร.รััชดา เจีียสกุุล ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั โบลลิิเกอร์์
แอนด์์ คอมพานีี (ประเทศไทย) จำกััด ร่่วมแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์การลงทุุนในต่่างประเทศ
และในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน พร้้อมทั้้�งการรัับมืือกัับปััญหาและการเปลี่่�ยนแปลงของเศรษฐกิิจโลก
ในศตวรรษที่่� 21 ดำเนิินการเสวนาโดย ดร.อภิิวีีร์์ อัันตรเสน อาจารย์์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์์
เมื่่อ� วัันที่่� 11 พฤษภาคม 2565 ผ่่านโปรแกรม Zoom และถ่่ายทอดสดผ่่านทาง Facebook คณะเศรษฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
โอกาสนี้้� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ กล่่าวว่่า ประเทศไทยเป็็นสมาชิิกสมาคม
ประชาชาติิแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืืออาเซีียน (ASEAN) มาตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีการก่่อตั้้�ง โดยมุ่่�งหวััง
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความมั่่น� คงและความร่่วมมืือทางการเมืือง การค้้า และเศรษฐกิิจ โดยในปััจจุบัุ นั มีีเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ
เกิิดขึ้้น� ทั่่�วโลก ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม การมีีองค์์ความรู้้�และข้้อมููลทางด้้านสารสนเทศ
ทัักษะการวิิเคราะห์์จะทำให้้สามารถปรัับตััวได้้ดีีต่่อเหตุุการณ์์ต่่างๆที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต การเสวนาใน
ครั้้�งนี้้�เป็็นการและเปลี่่�ยนความรู้้�จากนัักวิิชาการ และผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีประสบการณ์์ในการลงทุุนเกี่่�ยวกัับ
ประเทศในอาเซีียน ซึ่่�งจะทำให้้ผู้้�เข้้าร่่วมรัับฟัังสามารถปรัับใช้้ความรู้้�ให้้เกิิดประโยชน์์และสามารถ
ต่่อยอดการทำธุุรกิิจการค้้าและการลงทุุนในอนาคตต่่อไป

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

สว่่างสุุข อาจารย์์ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ คณะ
ศึึกษาศาสตร์์ ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านอาหาร ดร.เพชรยุุพา
บููรณ์์สิริิ จิ รุุงรััฐ ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านภาษาและวรรณคดีีไทย
และมีีรองศาสตราจารย์์ ดร.ประภาส ภาวิินัันท์์
อาจารย์์ประจำคณะมนุุษยศาสตร์์ เป็็นผู้้�ดำเนิิน
รายการ นอกจากนี้้�ยังั มีีการสาธิิตวิิธีกี ารทำอาหาร
ไทยโบราณ อาทิิ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเนื้้�อโบราณ ต้้มยำกุ้้�งน้้ำซาวข้้าว ข้้าวเสีียโปหรืือเฉโป และขนมไทย
โบราณต่่างๆ
โอกาสนี้้� ผู้้ � ช่ ่ ว ยศาสตราจารย์์ เ ดมีี ย์ ์
ระเบีียบโลก กล่่าวว่่า กองกิิจการนัักศึึกษาและ
นัั ก ศึึ ก ษารายวิิ ช า HEC4006 และ HEC4212
ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ ได้้
เล็็ ง เห็็ น ถึึ ง ความสำคัั ญ ของอาหารไทยโบราณ
ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของประวััติิศาสตร์์ชาติิไทย
นัับตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึึงปััจจุบัุ นั คณะกรรมการดำเนิินงาน
จึึงได้้ร่ว่ มกัันบููรณาการจััดโครงการนี้้�ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นการ
สืืบสานอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมไทยและเป็็นการเรีียนรู้้�
ร่่วมกัันผ่่านการเสวนาจากผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านอาหารไทย
ด้้านภาษา และด้้านวรรณคดีี
ด้้าน ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
กล่่าวว่่า อาหารไทยเป็็นอาหารประจำชาติิของไทย
ที่่�มีกี ำเนิิดมาพร้้อมกัับชนชาติิไทยและมีีการพััฒนา
มาอย่่างต่่อ เนื่่�อ ง อาหารไทยจึึงเป็็นอาหารที่่�มีี
เอกลัักษณ์์ต้้องใช้้ทั้้�งศาสตร์์และศิิลป์์ในการทำ
อาหาร โดยสููตรอาหารหลายๆอย่่างของอาหารไทย
แบบดั้้�งเดิิมเราสามารถรัับรู้้�ได้้จากวรรณคดีีไทย
โครงการในวัันนี้้�จึงึ เป็็นประโยชน์์มากที่่�จะทำให้้เรา
สามารถเรีียนรู้้�และทำให้้รู้้�จักั อาหารไทยได้้หลากหลาย
มากยิ่่�งขึ้้�น

เจ้้าของ
   มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ  น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ                  
บรรณาธิิการ
   ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล    
กองบรรณาธิิการ     
น.ส.ศรััญญา มิินสาคร น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย    รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ                 ช่่างภาพ
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