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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๔

วันที่	๘	-	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปัจฉิมนิเทศและบรรยายสรุป นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษา และม ี

คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท จ�านวน 1,380 คน ร่วมในพิธี   

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ 

ว่าที่มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาและน�าความรู้ความสามารถที่ได้รับ

จากการเรียนไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อปลูกฝัง

จิตส�านึกความรัก ความผูกพันกับสถาบันการศึกษา การปัจฉิมนิเทศ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จัด

ให้กับนักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่จะออกไป

ปฏิบัติหน้าที่รับใช้บ้านเมืองด้วยความรู้ คู่คุณธรรม  

	 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ก่อต้ังเม่ือ	พ.ศ.	 2514	 โดยเปิดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา	

เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ	มีทั้งระบบเปิดและระบบปิด	

   
 
 
ม.ร.รับสมัคร ป.ตรี 
การแพทย์แผนไทย
  สาขาวชิาแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัครบุคคล 

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 

เรยีนแบบ Block Course  นอกเวลาราชการ ในวนัจนัทร์- 

วันศุกร์ เวลา 16.00 - 21.00 น. คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์   

 คณุสมบัติของผูส้มคัร จะต้องเป็นผูส้�าเรจ็

การศึกษาม.ปลายหรือเทียบเท่าท่ีมีหน่วยกิต 

การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน- 

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จัดอบรม 

คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษา  หลักสูตร Adobe 

Photoshop คร้ังท่ี 2/60 รุ่นท่ี 11 ค่าสมัคร 800 บาท 

อบรมต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม - 27 กันยายน 2560 

ซึ่งนักศึกษาที่จะอบรมหลักสูตรน้ีจะต้อง 

สอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน 

ระดับต้น  และเมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ ์

จะได้รับวุฒิบัตร

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8800 

ต่อ 2269  และ  0-2310-8853  หรือ  www.ctc.ru.ac.th 

   
 
             
อาจารย์ ม.ร.คว้าเหรียญทองงานวิจัย
“ตัวช่วยจากธรรมชาติเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน”

อธิการบดีฝาก ว่าที่มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ
“พัฒนาตนเอง-สังคม และรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง”  

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.  คว้ารางวัลเหรียญทอง 

ด้านนวัตกรรม  จากเวทีนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา  ประเทศ-

สวติเซอร์แลนด์ หลงัตัง้ใจศกึษาค้นคว้าร่วมกบัอาจารย์อกี 2 ท่าน

จากต่างสถาบัน  เผยผลงานวิจัยชิ้นนี้สร้างสรรค์จากวัตถุดิบ

สมนุไพรธรรมชาติ  รกัษาผูป่้วยโรคเบาหวาน  และลดปรมิาณ

การใช้ยาเพื่อลดผลกระทบข้างเคียง

 ดร.จริยา  ร่มสายหยุด  อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี 

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง

ด้านนวตักรรม  ในผลงานวจิยัเรือ่ง  A Time-Release Formulation  

of Medicinal Plant Extracts for Diabetic Adjunctive Treatment   

 รามค�าแหงจดักจิกรรม RU Road Show 2017  น�าเสนอศักยภาพ 

ทางด้านวชิาการ พร้อมรบัสมัครนกัศึกษาใหม่นอกสถานที ่ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา  สาขาพระราม 2  และสาขาลาดพร้าว  ในเดือน

พฤษภาคมและมิถุนายนนี้

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เปิดเผยว่า 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่  ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันท่ี 2 - 5 มิถุนายน และ 28 

มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560  ทั้งส่วนกลาง 

(ม.ร.หัวหมาก)  และสาขาวิทยบริการฯ 

23 จังหวดันัน้  มหาวทิยาลยัจะจดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์การรบั

สมคัรนักศึกษาใหม่ RU Road Show 2017 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 

การเรียนการสอนของ ม.ร.  และข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้สนใจ  

รวมท้ังอ�านวยความสะดวกในการสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ 

โดยได้รบัความร่วมมอืจากศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา  ให้ใช้สถานท่ี 

จัดกิจกรรม RU Road Show 2017  จ�านวน 2 แห่ง คือ ครั้งที่ 1 

ระหว่างวนัท่ี 26 - 28 พฤษภาคม 2560  ณ เซน็ทรัลพลาซาพระราม 2  

และครัง้ที ่2 ระหว่างวนัท่ี 12 -14 มิถุนายน 2560  ณ เซน็ทรัลพลาซาลาดพร้าว

 กิจกรรมต่างๆ ใน RU Road Show 2017  นอกจากการรบัสมัคร

นักศึกษาใหม่  และให้บริการแนะแนวการศึกษาแล้ว  ปีนี้ยังเน้น 

การแสดงผลงานโดดเด่นทางด้านวชิาการของคณะต่างๆ เช่น นวตักรรม 

และเทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันพร้อมผลงานวิชาการ 

ท่ีได้รบัรางวลั  จากคณะวทิยาศาสตร์  และคณะวศิวกรรมศาสตร์  การสาธิต 

การท�าอาหารโดยครวัคหกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ในงาน RU Road Show 2017 
พร้อมแสดงศักยภาพทางวิชาการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

คือ	ถ้านักศึกษาต้องการเข้าเรียนก็มีชั้นเรียนให้	และ

รับแบบไม่จ�ากัดจ�านวน	 เปิดโอกาสให้คนไทยท่ีอยู่

ทุกแห่งหนในประเทศไทย	 ไม่จ�ากัดเพศ	 อายุ	 และ

ฐานะได้เรยีนหนังสอือย่างท่ัวถงึและเท่าเทียม	 ผูบ้รหิาร

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทุกคนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 

ได้ช่วยกนัพฒันามหาวทิยาลยัให้มีความเจรญิก้าวหน้า 

ในทุกๆ	ด้าน		ซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ช่วยเหลือ 

คนจ�านวนมากได้พัฒนาคุณภาพชีวิต	และมีที่ยืน 

อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี	มีความรู้	ความสามารถ	

ออกไปท�างานเลี้ยงดูตนเอง	ครอบครัว	ท�าประโยชน์

เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างมากมาย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ขอเป็นก�าลังใจ

ให้ลูกศิษย์ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือ อย่าท้อแท้ และ

ซ่ือสัตย์สุจริตต่อการสอบ เม่ือมาเรียนแล้วขอให้

ส�าเรจ็การศึกษาให้ได้ ท่ีส�าคัญขอให้ตระหนักเสมอว่า 

ใบปริญญาบัตรเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดง 

วุฒิการศึกษาเท่านั้น  เม่ือส�าเร็จการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาไปแล้ว ขอให้คงความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

มีความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ปฏิบัติ ขยัน และอดทน 

มุ่งม่ันท�าหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จ 

รวมทั้งรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

สามารถน�าเทคโนโลยไีปใช้พฒันาสงัคม ประเทศชาติ 

ท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก 

และหากมีโอกาสกข็อให้เชญิชวนคนมาเรยีนหนงัสอื

ให้พวกเขาได้มีความรู้และมีโอกาสได้ยืนอยู่ในสังคม

ได้ต่อไป และที่ส�าคัญขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียง

เกยีรติคุณของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้คงอยูต่่อไป

	 ‘ขอให้นักศึกษาทุกท่าน	 จดจ�าค�าสั่งสอนของ

ครอูาจารย์ในวนัน้ีไว้	 เพือ่เป็นสิง่คอยย�า้เตือนให้นกัศึกษา

ในวนัท่ีส�าเรจ็การศึกษาไปแล้ว	 ได้ประพฤติปฏบิติัตน 

เป็นผู้ที่มีเหตุมีผลในการด�ารงชีวิต	 และรับใช้สังคม	

บ้านเมือง	 รวมท้ังผูท่ี้อยูร่อบตัวเราอย่างดีท่ีสดุ	 ด้วยความ

ไม่ประมาท	 และจงอย่าใช้ความรูท้ีไ่ด้เรยีนมารงัแกผูอ้ืน่ 

และสามารถปรับเข้าสู่สภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ได้ในสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ตลอดจนแสวงหา

ผลประโยชน์ในด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ	ต้องไม่ลืมนึกถึงชื่อเสียงเกียรติคุณ 

ของตนเอง	 ประเทศชาติ	 และมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

ให้คิดแยกแยะให้ได้ว่าส่ิงใดควรท�า	ส่ิงใดไม่ควรท�า 

แล้วจะประสบความส�าเร็จในส่ิงที่หวังและต้ังใจ 

ทุกประการ’	

 ด้าน รองศาสตราจารย์เรงิรกั จ�าปาเงิน คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ 

ลกูศิษย์ทุกคนท่ีก�าลงัจะส�าเรจ็การศึกษาเป็นมหาบัณฑิต 

ด้านบริหารธุรกิจ ภูมิใจที่นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน 

จนส�าเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตได้อย่างที่ตั้งใจไว้ 

ขอให้น�าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนที่มหาวิทยาลัย

ไปประยกุต์ใช้กบัการท�างานและการด�ารงชวีติในสังคม 

เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติโดยการ 

บรูณาการความรูด้้านบรหิารธุรกจิระดับสากล สูช่มุชน

และท้องถ่ิน และขอให้ว่าท่ีมหาบัณฑิตน�าความรู ้

ไปใช้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู-

กตเวทติา ตอบแทนคณุบิดามารดา และผูมี้พระคุณด้วย 

เพราะสิ่งเหล่านี้จะท�าให้ว่าที่มหาบัณฑิตทุกคน 

มีความเจรญิรุง่เรอืง และก้าวหน้าในหน้าทีก่ารท�างาน 

 “มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้ให้เพียงแค่วิชาความรู ้

ในต�าราเรยีนเท่านัน้	ยงัให้ประสบการณ์ในการใช้ชวีติ

กบันักศึกษา		และเม่ือส�าเรจ็การศึกษาได้ใบปรญิญาบตัร 

ก็ยังถือเป็นเพียงข้ันตอนหนึ่งในการเรียนรู้เท่านั้น	

ทุกคนยังคงต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	 เพราะโลกปัจจุบันน้ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

ความเป็นอยู ่ในระดับประเทศและนานาประเทศ		 

จงึจ�าเป็นท่ีนักบรหิารทีดี่ทกุคนต้องเร่งพฒันาตนเอง

ให้มีศักยภาพในทุกด้านให้พร้อมต่อทุกการแข่งขัน

ที่จะมาถึง”		 

อธิการบดีฝากฯ (ต่อจากหน้า 1)

การดูแลสุขภาพโดยสาขาวิชาแพทย ์แผนไทย  

การดูแลสุขภาพสายตาโดยคณะทัศนมาตรศาสตร  ์

กจิกรรมเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศจากคณะมนุษยศาสตร์  

และให้บรกิารถ่ายภาพแฟชัน่จากคณะส่ือสารมวลชน

 นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมการแสดงจากคณะ-

ศิลปกรรมศาสตร์  โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

และชมรมนักศึกษาต่างๆ  รวมทั้งการสนทนากับ 

ศิลปินศิษย์เก่า  นกัศึกษาปัจจุบันท่ีประสบความส�าเรจ็

ตลอดงาน

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัย 

ยังให้สิทธิพิเศษแก่ผู ้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน  

RU Road Show 2017  ทั้ง 2 แห่ง  โดยผู้สมัครไม่ต้อง

ซ้ือใบสมัคร  โดยให้เตรียมหลักฐานการสมัคร คือ 

บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียว  ก็สามารถ

เป็นนักศึกษาใหม่ในงานนี้ได้

 “ขอเชิญชวนผู ้สนใจสมัครเป็นนักศึกษา

รามค�าแหงในงาน RU Road Show 2017  ดังกล่าว  รวมท้ัง

ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าแวะเยี่ยมชมงาน  

เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการด้านความก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  และรับบริการต่างๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้”

 ผูส้นใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอยีด

ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7 

หรอืที ่ www.ru.ac.th, facebook: PR Ramkhamhaeng 

University

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ (ต่อจากหน้า 1)

อาจารย์ ม.ร. คว้าเหรียญทองฯ (ต่อจากหน้า 1)

โดยร่วมท�ากบั ผูช่้วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.อมรพันธุ์ 

เสรีมาศพันธุ์  อาจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และ ดร.เกรยีงศักด์ิ  ขาวเนยีม  

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร-

ลาดกระบัง  โดยรางวัลครั้งนี้ได้รับจากเวทีนานาชาติ 

45th International Exhibition of Inventions  

Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 ส�าหรับเวทีประกวดผลงานประดิษฐ์และ

ผลงานวิจัยนานาชาติครั้งนี้จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 

29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560  โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวด

และจัดแสดงนิทรรศการฯ กว่า 1,000 ผลงาน  จาก

นานาประเทศทั่วโลก 45 ประเทศ  โดยมีผลงานของ 

นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยจ�านวน 91 ผลงาน จาก 

32 หน่วยงาน  โดยการประกวดผลงานวิจัยดังกล่าว

ได้รบัการสนบัสนุนการประกวดและการแสดงผลงาน

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และ 

ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

 โอกาสนี้ ดร.จริยา  กล่าวว่าในขณะที่หลายๆ 

ประเทศท่ัวโลกก�าลังคืบคลานเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

และโรคเบาหวานก็เป็นโรคที่พบได้มากในประชากร 

ผู้สูงอายุ  จึงเป็นเหตุผลหลักท่ีได้คิดค้นผลงานวิจัย 

สร้างสารสกดัจากพชืสมุนไพรท่ีมอียูใ่นประเทศไทย 

เพื่อช่วยรักษาโรคเบาหวาน  รักษาสมดุลของระดับ

น�า้ตาลในเลอืด  พร้อมลดปรมิาณการใช้ยาให้กบัผูป่้วย 

เพราะตัวยาต่างๆ มักมีผลกระทบข้างเคียง เช่น โรคไต 

อาการเลอืดเป็นพษิ เป็นต้น โดยเหน็ผลการเปลีย่นแปลง

ใน 8 สปัดาห์  และยงัสามารถน�าไปใช้เป็นอาหารเสรมิ

ส�าหรับคนปกติได้ด้วย  

 “รูสึ้กดีใจและภาคภมูใิจมากท่ีผลงานวจิยัชิน้นี้

สามารถช่วยเหลอืผูป่้วยได้จรงิ		และยงัได้สร้างชือ่เสียง

ให้กบัมหาวทิยาลัยรามค�าแหงและประเทศชาติอกีด้วย		

หลังจากนี้ต้ังใจจะพัฒนาสูตรเพิ่มเติมพร้อมน�าเข้า

สู่กระบวนการผลิตเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน

ชีวิตและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ทุกคน”		

     

 

	 มอบรางวัลภาพถ่าย	 อาจารย ์จ เลิศ 

เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มอบรางวัล

แก่ผูช้นะการประกวดภาพถ่าย และบทความประเภท

สารคดี ซ่ึงเป็นกจิกรรมในโครงการไทยสัญจร ครัง้ที ่ 2 

“วิถีไทยเชื้อสายมอญ: สื่อสารเพื่อสืบทอดทางรอด 

เอกลกัษณ์ไทย” ณ เกาะเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี พร้อมด้วย

คณาจารย์ บคุลากร และนักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้อง 702 อาคารสุโขทัย เมื่อ

วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา 

 นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว ยังจัด-

แสดงนิทรรศการภาพถ่าย และบทความสารคดี

ของผู ้ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 

พร ้อมกับการแสดงเพลงพื้นบ ้ านเกาะเกร็ด 

ของนักศึกษาด้วย



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 งานท่ีได้ชื่อว่าเป็นงานส่งเสริม

การอ่านอย่างดียิ่งคือ

 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ

 ซ่ึงปีน้ีจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ 

มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๐

 เป็นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔๕ และงานสัปดาห์หนังสือ

นานาชาติ ครั้งที่ ๑๕

 จดัข้ึนท่ีศูนย์การประชมุแห่งชาติ- 

สิริกิติ์

 “ข่าวรามค�าแหง” ไปงานครั้งน้ี 

มาแล้วท�าให้รูส้กึว่า คนไทยยงัอ่านหนงัสอื

กันไม่น้อย

 ยิง่ได้เหน็เยาวชนทัง้นักเรยีน นสิิต 

นักศึกษา สนใจเข้าชมงานน้ีกันอย่าง

คับคั่งก็ยิ่งท�าให้แน่ใจว่า

 คนไทยยังอ่านหนังสือกันต่อไป

 มีคนบอกว่า คนรุ่นใหม่หันมา

อ่านหนังสือเล่มกันมากขึ้น เพราะเบื่อ

สื่อออนไลน์

 จะอย่างไรก็แล้วแต่ ที่แน่ๆ คือ 

หนังสือนั้นให้ทั้งความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึก

 การได้อ่านหนงัสือดีๆ นัน้ ต้องนบัว่า

เป็นก�าไรของชีวิต

 อย่างคร้ังน้ี “ข่าวรามค�าแหง”  

ได้หนังสือดีมา ๒ เล่ม ชื่อ

 ความสุข ความทรงจ�า ในรชักาลท่ี ๙ 

และ

 บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น

 ทั้ง ๒ เล่มนี้คนเขียนชื่อ

 ธงทอง จันทรางศุ

 

(อ่านต่อหน้า 9)

ม.รามค�าแหงรกุต้านทจุรติในองค์กร จดัอบรม
‘เสรมิสร้างการปฏิบัติงาน เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน’

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปลูกจิตส�านึกบุคลากรร่วมต่อต้านทุจริตในองค์กร จัดอบรม “เสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพื่อปรับกระบวนการ 

ทางความคิดจากอนาล็อกสู่ดิจิตอล พร้อมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

   อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเร่ือง “การเสริม-

สร้างการปฏิบัติงาน	 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมี นายอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยร่วมอบรม เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 

ณ ห้องประชุมช้ัน 12 คณะรัฐศาสตร์ อาคารใหม่

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่าการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการใดๆ ตามอ�านาจหน้าท่ี

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง 

ท�าให้การใช้อ�านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

“ผลประโยชน์ทับซ้อน”

   การด�าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นนโยบายและมาตรการหน่ึง

ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พยายามสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบ 

เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท�าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ 

จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังและปรับฐานความคิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ และ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต ได้ก�าหนดให้มีการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการป้องกันทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส 

มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได้

 “การด�าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (integrity	 and	 Transparency 

Assessment	 :	 ITA)	 โดยการจัดอบรมคร้ังน้ี	 จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้	 ความเข้าใจในปัญหาดังกล่าว	

และเพื่อร่วมกันสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยและสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และ

มีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาด	 เพื่อยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	 (Corruption	 Perception	

Index	:	CPI)	ของประเทศไทยด้วย”

   ด้าน นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร. กล่าวว่า 

การแก้ “ทุจริต” ต้อง “คิดเป็น” จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) จาก

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบ Analog คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบความคิดที่น�าประโยชน์ส่วนตน และ

ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนตน ส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนรวม 

น�าสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์

ของส่วนรวมหรือหน่วยงาน และจะคอยแสวงหาประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติ 

หรือพวกพ้อง และเมื่อเกิดการขัดผลประโยชน์ ก็จะยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก เป็นการปฏิบัติงานโดย 

ใช้ระบบ Digital คือ ระบบความคิดท่ีสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าส่ิงไหนถูกส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนท�าได้ท�าไม่ได้ 

ส่ิงไหนคือประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่น�ามาปะปนกัน ไม่น�าส่ิงของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่แสวงหา

ประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าท่ี กรณีเกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ จะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมี  

นายวริชั  ชนิวนิิจกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

 มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง  

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพณิ ทรพัย์เอนก ด�ารงต�าแหน่ง

รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 2.  ลาออกจากต�าแหน่ง  

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมติัให้รองศาสตราจารย์ 

ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 3. แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล  

  เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 2. นายสมชาย  แสวงการ   

  เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

     4. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

           - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์  

ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาสเปน 

คณะมนษุยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง  

อาจารย์ ดร.โอฬาร พฤติศรัณยนนท์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาสเปน คณะ-

มนษุยศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2557

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์นมิิต องัก์ ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวชิารฐัศาสตร์ (ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ)  

คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559

 5. ร่างข้อบังคับและร่างแก้ไขเพิ่มเติม

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการก�าหนดระดับ

ต�าแหน ่งและการแต ่ง ต้ังข ้ าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอดุมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่งสงูข้ึน (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.........    

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .......................

 6. ปรับโครงสร้าง

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับแก้ไข

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะนิติศาสตร์ 

 7. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎีบณัฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (ครัง้ท่ี 7) ดังนี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)  

 1. ร้อยต�ารวจเอกกิตติมศักดิ์  เปียยก  

รหสัประจ�าตัว  5619011015   ต้ังแต่วนัที ่28 มีนาคม 2560

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1)  เทียบโอน

 2 .นางสาวเนตรนารี  สิริยากรนุรักษ์ 

รหสัประจ�าตัว  5919011003   ต้ังแต่วนัท่ี 18 เมษายน 2560

 ปรชัญาดุษฎบัีณฑิต  (ทางสังคมศาสตร์ วชิาเอก

บริหารธุรกิจ ) (แบบ 1) 

 3. นายนันทพันธ์  จิระเดชประไพ    

รหสัประจ�าตัว  5519101022  ต้ังแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560

 4 .นางสาวกนกวรรณ  แก้วฉีด     

รหสัประจ�าตัว  5919101008  ต้ังแต่วนัท่ี  7 มีนาคม 2560

 ปรชัญาดุษฎบัีณฑิต (เทคโนโลยกีารศึกษา) แบบ 1

 5. นางสาวกนกรส  ค�าใบ          

รหสัประจ�าตัว  5319420001   ต้ังแต่วนัท่ี  13  มีนาคม 2560

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) แบบ 1

 6. นางสาวน�้าเพชร  วงษ์ประทีป    

รหสัประจ�าตัว  53199000001  ต้ังแต่วนัที ่ 27  มีนาคม 2560

✎โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2)

 7. นายณัทกิจพัฒน์  หอมวิจิตรกุล   

รหสัประจ�าตัว 5419110031  ต้ังแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2560

✎โครงการหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ชีววิทยา) แบบ 1

 8. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง     

รหสัประจ�าตัว 5519710001  ต้ังแต่วนัที ่18 เมษายน 2560

✎โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 ปรชัญาดุษฎบัีณฑิต  (รฐัประศาสนศาสตร์)  แบบ 2

 9. นายวัฒนา  อร่ามเธียรธ�ารง     

รหสัประจ�าตัว 5319830026  ต้ังแต่วนัที ่8 มีนาคม 2560

✎โครงการหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิา 

การเมือง 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การเมือง)  แบบ 2

 10. นางสาวพุทธสุดา  หนุดหละ   

รหสัประจ�าตัว 5319860145  ต้ังแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (ครัง้ท่ี 8) ดังนี้

✎โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ปรชัญาดุษฎบัีณฑิต (การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์) แบบ 2

 11. นางสาวนุสรา  อุปเสน        

รหสัประจ�าตัว 5519480007 ต้ังแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560

 12. นางชลลดา  พึงร�าพรรณ     

รหสัประจ�าตัว 5619480005  ต้ังแต่วนัท่ี 31 มนีาคม 2560

 - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัปรญิญาดุษฎีบณัฑิต

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 9) ดังนี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) 

 13. นางสายฝน  ไชยศรี     

รหสัประจ�าตัว 5719101019  ต้ังแต่วนัที ่26 เมษายน 2560

 - ให้ความเหน็ชอบและอนุมติัปรญิญาดุษฎีบัณฑิต

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ดังนี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 1)

 1. นายศักดา วัตตธรรม  รหัสประจ�าตัว 

5329011802 (ขอนแก่น) ต้ังแต่วนัท่ี 19  เมษายน 2560

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชา

เอกการบริหารการศึกษา (แบบ 1) 

 2. นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ รหัสประจ�าตัว 

5729471001 (แพร่) ตั้งแต่วันที่ 29  เมษายน 2560

 3. ร้อยต�ารวจโทชยัชมุพล พทัิกษ์ รหสัประจ�าตัว 

5929470001 (นครศรธีรรมราช) ต้ังแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2560

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1

 4. พนัต�ารวจเอกนติิพฒัน์ กติติรกัษกลุ รหสัประจ�าตัว 

5329801401 (นครราชสมีา) ต้ังแต่วนัท่ี  18  เมษายน 2560 

 ปรชัญาดุษฎบัีณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วชิาเอก

รัฐศาสตร์ (แบบ 1)

 5. นายพทัิกษ์สิทธ์ิ  ชวีรฐัพฒัน์  รหสัประจ�าตัว 

5729802201 (ตรัง) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ตอน  ผมชื่อดอรี่ จอห์น ดอรี่

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ชื่อตอนนี้ผมตั้งใจเลียนแบบหนังเรื่อง เจมส์ บอนด์ ที่ทุกตอนจะต้อง 

มีฉากทีมี่คน (มักจะเป็นสาวๆ) ถามชือ่พระเอก และก็จะได้ค�าตอบว่า My name 

is Bond, James Bond. หรือแปลเป็นไทยตามแบบท่ีผมต้ังเป็นชื่อตอนว่า  

ผมชื่อบอนด์ เจมส์ บอนด์ ส่วนที่ว่าท�าไมเปลี่ยนเป็นจอห์น ดอรี่ แทนที่จะ

เป็นเจมส์ บอนด์นั้นก็เพราะผมจะพูดถึงปลาชนิดหนึ่งที่เขาเอามาแช่แข็งขาย

และที่ขายดีพอสมควร โดยที่คนขายเขาต้ังชื่อว่าปลาดอร่ี ท�าให้เกิดดราม่า 

ตามมามากมาย เนื่องจากคนเข้าใจว่าปลานั้นเป็นปลาจอห์น ดอรี่

 ปลาดอรีท่ี่ขายตามซุปเปอร์มาร์เกต็ทีผ่มเหน็น้ันจะเป็นปลาทีแ่ล่เรยีบร้อย 

มีทั้งอย่างท่ีมีหนังและไม่มีหนังให้เลือก เนื้อปลาสีขาวน่ากินและแถมยังไม่มี 

ก้างคอยขวางคอเสียด้วยเพราะเอาก้างออกไปหมดแล้ว เรียกว่าพอซ้ือมาก็น�า 

ไปปรุงเป็นอาหารได้สะดวกกว่าปลาพื้นบ้านธรรมดา แต่ดราม่ามันเกิดขึ้น

ตรงที่เกิดมีผู้ชอบค้นคว้าไปหาข้อมูลมาว่าปลาที่เรียกกันว่าปลาดอรี่น้ันก็คือ

ปลาสวายนี่เองไม่ใช่ปลาไฮโซชื่อเป็นฝรั่งแต่อย่างใด

 คนท่ีค้นคว้ามาโจมตีเรือ่งปลาดอรีย่งัไม่หยดุแค่น้ี เขาค้นมาเพิม่เติมอกีว่า

ปลาดอรี่นั้นจริง ๆ ต้องเป็นปลาจากยุโรปหรือออสเตรเลียซ่ึงราคาแพงและ

อร่อยมากด้วย เพราะน้ันการเอาปลาสวายมาต้ังชือ่เป็นปลาดอรีน่ีมั่นหลอกลวง

กันชัด ๆ ปล่อยไว้ไม่ได้จะต้องตามแฉให้ถึงที่สุด อิอิอิ ประโยคหลังนี่ผมเขียน

ไปเองเพราะดราม่ามากเกินไป 

 ถ้าถามว่าเรือ่งทีก่�าลงัเขยีนอยูน้ี่เกีย่วอะไรกบัเรือ่งเศรษฐกิจ กข็อตอบว่า 

ปลาดอรี่ที่ว่านี้ก�าลังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส�าคัญอีกอย่างคล้าย ๆ  กับปลาทับทิม

ที่ขึ้นชื่ออยู่แถบรามค�าแหง (เพราะมีร้านปลาทับทิมเผาชื่อดังหลังรามฯ ที่คน 

กินกันแน่น) ที่ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจส�าคัญก็เพราะเลี้ยงง่าย ต้นทุนไม่สูงนัก 

และราคาค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อไปเรียกว่าปลาดอรี่แทนท่ีจะเป็น

ปลาสวายน่ีแหละครับ คนท่ีขุดคุ้ยมาโจมตียังไปหาข้อมูลมาด้วยว่าปลาดอรี่

ท่ีขายกนัอยูน่ี่เป็นปลาสวายน�าเข้ามาจากเวยีดนาม ไม่ใช่ปลาสวายไทย เพราะฉะนัน้

อย่าไปสนับสนุนให้ไทยต้องขาดดุลการค้าเพิม่ขึน้ไปอกี ซึง่เรือ่งจะเป็นปลาน�าเข้า

หรือเปล่านั้นผมไม่ขอยืนยันนะครับ เพราะคนไทยก็เลี้ยงปลาได้เก่งเหมือนกัน 

จะต้องไปน�าเข้าจากเวียดนามท�าไม

 ดราม่าเรื่องปลาดอรี่น่ีทีแรกผมก็แค่ฟังไว้เฉย ๆ จนกระท่ังเพิ่งได้ดู

รายการแข่งขันท�าอาหารของออสเตรเลยี(เป็นรายการในเคเบลิทีว ี ซึง่พากษ์ไทย) 

ซ่ึงตอนหน่ึงมกีารให้ผูแ้ข่งขนับอกชือ่ปลาท่ีน�ามาให้ดู มีปลาตัวหน่ึงทีผู่แ้ข่งขัน

ตอบว่าปลาดอรี ่ ผมก�าลงัเคลิม้ ๆ อยูถ่งึกบัสะดุ้งต่ืนเพราะอยากจะรูว่้าปลาดอรี่

นี่จะหน้าตาแบบที่เราเห็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่า แต่ไม่ใช่จะรู้ทันที

นะครับเพราะกรรมการเขาบอกว่าให้บอกให้ชัดกว่านี้ เนื่องจากปลาดอรี่นั้น 

มีหลายประเภท โดยใช้ชือ่ว่าดอรีเ่หมือนกนั เพราะฉะนัน้จะต้องบอกชือ่เฉพาะ

ไปด้วย ผูแ้ข่งขันเลยตอบว่าเป็นปลา “จอห์น	ดอรี”่	(John Dory) ซ่ึงปรากฏว่าผดิ

 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปลาดอรี่มีมากมายหลายชนิด ปลาที่ตอนแรก

ในเมืองไทยเรียกว่าปลาดอรี่และก�าลังขายดี พอถูกโจมตีมาก ๆ เข้าโดยหาว่า

หลอกลวงก็เลยเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่าปลาแพนกาเซียส (pangasius) ซ่ึงจริง ๆ  

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

ถามทางไปสถานทูต
Hỏi  đường  đến Ðại sứ quán
(หอย เดื่อง เด๊น ด่าย สือ กว๊าน)

 ในบทสนทนาเป็นสถานการณ์นักท่องเที่ยวถามทางเพื่อไปสถานทูตไทย

A:  (ซิน โหลย) ขอโทษ

B:  (ก๊อ เหวียก สี่ อะ) มีธุระอะไรคะ

A:  (โตย บิ หลาก เดื่อง) ฉันหลงทาง

B:  (จิ ม้วน เด๊น เดิว) คุณต้องการไปไหน

A:  (โตย ม้วน เด๊น ด่าย สือ กว๊าน ถาย)  

                         ฉันต้องการไปสถานทูตไทย

  

 (เดื่อง หน่าว เต๋ย ด๋อ อะ) ถนนไหนไปถึงที่นั่นคะ

B:  

 (โอ่ ด่าย สือ กว้าน ถาย เอ๋อ เดิ่ว โฝ หลี เทื่อง เกียต) 

 โอ่ สถานทูตไทยอยู่ที่หัวถนนหลี เถื่อง เกียต

   

 (เบย เส่อ จิ แส จ๊าย)  ตอนนี้คุณเลี้ยวซ้าย

   

 (กวา ฮาย หงา ตือ)  ผ่านสี่แยกสองครั้ง

  

 (เด๊น หงา ตือ ถือ บา ถิ แส จ๊าย) ไปถึงสี่แยกที่สามก็เลี้ยวซ้าย

 

 (ดี ถัง เด๊น โก่ต แด่น ซาว ธง) ตรงไปถึงสัญญาณไฟจราจร

   

 (เซา ด๋อ หอย เตี๊ยบ)  หลังจากนั้นถามต่อ

A:  

 (น้อ กั๊ก เดย บาว ซา อะ) มันไกลจากที่นี่เท่าไรคะ

B:  

 (คง ซา ลั้ม กั๊ก เดย ขวาง ฮาย เกย โส) 

 ไม่ไกลมาก ห่างจากที่นี่ประมาณสองกิโลเมตร

A:  (ก๋าม เอิน บ่า) ขอบคุณยาย

B:  (สะ คง สาม) จ้ะ ไม่เป็นไร

 การใช้ค�าว่า Bao xa (บาว ซา) ไกลเท่าไร ใช้เพือ่ถามระยะทาง เป็นประโยคค�าถาม 

นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้ประโยคท่ีถามระยะทางได้อีกว่า 

(บาว เญียว เกย โส้) หรือ  (บาว เญียว กิ โล แม้ต) 

ชื่อเต็มก็คือ pangasius dory หรือบางทีเรียกว่า cream dory แต่ไทยเราเรียกว่า

ปลาสวาย การเรียกปลาสวายว่าเป็นปลาดอรี่จึงไม่ผิดและไม่ใช่เรื่องลวงโลก

อย่างที่ถูกกล่าวหา ปัญหาอยู่ท่ีถ้าเราอยากจะกินปลาไฮโซ (เพราะอร่อยและ

ราคาแพง) ก็จะต้องเจาะจงว่ากินปลาท่ีช่ือจอห์น ดอร่ี ไม่ใช่ดอรีเ่ฉย ๆ ซึง่ข้อสังเกต

ของผมจากการดูรายการโทรทัศน์ท่ีว่าคือปลาจอห์น ดอรี่น้ันจะมีวงกลมค่อน

ข้างใหญ่ 1 วงอยู่กลางล�าตัว ถ้ามีมากกว่า 1 วงไม่ใช่จอห์น ดอรี่ 

 ถ้าดูจากภาพประกอบ จอห์น ดอรี่คือตัวท่ีมีจุดและตัวค่อนข้างส้ัน  

ส่วนตัวค่อนข้างยาวและไม่มีจุดคือแพนกาเซียส ดอรี่หรือปลาสวาย

John Dory Pangasius Dory



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่อุดม

ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติอนัหลากหลายแห่งหน่ึงของโลก

และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิตมากท่ีสุดในโลก 

โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เป็นต้นก�าเนิดป่าดงดิบชื้น

ตลอดเขตแนวอินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน นอกจากนี้

ป่าไม้อาเซียนยังมีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและเชิงระบบนิเวศ

เพราะประชาชนต้องพึง่พาผลผลิตจากป่าไม้เพือ่การยงัชีพ 

เช่น น�า้สะอาด อาหาร และเส้นใยจากธรรมชาติ ทัง้น้ีป่าไม้ 

อาเซียนยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลาย

มากที่สุดของโลกและเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์และ 

พืชพรรณต่างๆ

 อาเซียนมีผืนป่าประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่

ป่าเขตร้อนทั่วโลก ราวว่า 283 ล้านเฮกเตอร์ (2,830,000 

ตารางกิโลเมตร) แต่เน่ืองด้วยปัจจัยหลากหลายรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนผืนป่าให้เป็นที่ต้ังโรงงาน

อุตสาหกรรม และการใช้ที่ดินส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพารา 

รวมถงึการลกัลอบตัดไม้ จนท�าให้สถาบนัทรพัยากรโลก (World Resources Institute) 

ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย  

ต่างติดอนัดับประเทศท่ีมอีตัราการลดลงของพืน้ท่ีป่ามากท่ีสุดในโลก โดยมีอตัรา 

การท�าลายป่าสูงถึง 3.1 ล้านเฮกเตอร์ (31,000 ตารางกิโลเมตร) ต่อปี

 แม้ชาติสมาชิกอาเซียนจะพยายามแก้ไขปัญหาน้ีมาอย่างยาวนานแต่ก ็

ยังไม่บรรลุผล

 เริม่จาก การปราบปรามผูล้กัลอบค้าไม้เถือ่นของรฐับาลลาวอาจไม่ประสบผลส�าเรจ็ 

เพราะหลายฝ่ายได้ออกมาวพิากษ์วจิารณ์ว่า รฐับาลลาวไม่สามารถสร้างความเกรงกลวั

แก่นกัการเมืองท้องถิน่ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกบัขบวนการดังกล่าวได้ และด้วยเง่ือนไขจดุน้ีเอง 

ทีส่่งผลให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางการลกัลอบค้าไม้ผดิกฎหมายแห่งหน่ึงของอาเซียน 

มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี ส่งผลให้เม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา  

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของลาว ออกมาผลักดันกฎหมายปราบปราม

การลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายฉบับนี้ มีสาระส�าคัญให้เจ้าหน้าที่รัฐ

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ต้องมีหน้าที่สอดส่องดูแลและด�าเนินการจับกุมผู้ละเมิด

ข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมจดัท�ารายงานความคืบหน้าการปฏบัิติงาน พร้อมทัง้ 

ห้ามมิให้ด�าเนินการส่งออกไม้ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน

ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอย่างเด็ดขาด

 ขณะที่กัมพูชาแม้จะไม่สามารถจัดการปัญหาเรื่องไม้ได้ เพราะขบวนการ 

ค้าไม้ผิดกฎหมายมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มการเมือง ซึ่งเมื่อน�าไปผสมรวมกับ 

ปัจจยัปัญหาในด้านอืน่ เช่น การให้สัมปทานป่าไม้เพือ่ปลูกพชืเศรษฐกิจในปี 2556 

รวมถงึการขยายโครงสร้างพืน้ฐานแล้วนัน้ ส่งผลให้ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา กมัพชูา

กลับกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่ามากที่สุดแห่งของโลก

 อย่างไรก็ตาม ไม้จ�านวนมหาศาลทั้งจากลาวและกัมพูชาถูกขนย้ายไปตาม

แนวชายแดนทั้งทางบกและทางน�้า เพื่อส่งต่อให้แก่ประเทศปลายทาง คือ จีน

และเวียดนาม โดยทั้งจีนและเวียดนามจะน�าไม้ที่ได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปไม้

เป็นเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับใช้สอยภายในประเทศ และส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 

สหรฐั และญีปุ่น่ เป็นต้น อนัเป็นการสร้างรายได้มหาศาลกลบัสู่ประเทศอกีครัง้หนึ่ง 

 ปัญหาการลกัลอบค้าไม้ผดิกฎหมายในอาเซียนมิได้

จ�ากัดการเกิดข้ึนเพียงในลาวและกัมพูชาเท่าน้ัน แต่ยัง

ขยายวงกว้างไปยงัอนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ เมียนมา 

รวมถงึไทยด้วย ซึง่อนิโดนเีซียยงัได้ถกูบนัทึกไว้ในกนิเนส เวลิด์ 

เรคคอร์ด (Guinness Book of World Records) ว่าเป็น

ประเทศท่ีมีการตัดไม้ท�าลายป่าเรว็ท่ีสดุในโลก โดยรฐับาล

ของประเทศอาเซียนต่างก็พยายามหาแนวทางการแก้ไข 

 ส�าหรบัประเทศไทยน้ัน ได้มีการแก้ไขปัญหาการตัดไม้

ท�าลายป่าและท�าให้ป่าไม้เส่ือมโทรมในระดับนานาชาติแล้ว 

เช่น การจัดประชุมแผนปฏิบัติการลดการปลดปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกจากการตัดไม้ท�าลายป่าและท�าให้ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ส่วนการแก้ไขภายในประเทศนัน้ กรมป่าไม้เป็นผูมี้อ�านาจ 

ให้สมัปทานป่าไม้ได้โดยมีข้อก�าหนดต่างๆ แม้ไทยจะมีกฎหมาย

ทีบั่งคับใช้กต็าม แต่การลกัลอบตัดไม้กย็งัคงมีอยูใ่นประเทศไทย

จนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากประเทศไทยขาดการปลูกจิตส�านึกและไม่ได้ส่งเสริม 

การอยูร่่วมกนัระหว่างชมุชนและป่าบรเิวณชมุชนรวมทัง้การให้ความรูน้อกจากนี้

นายทุนรายใหญ่ต่างเข้าถือครองที่ดินบริเวณเขตป่าและรับซ้ือท่ีดินหรือสิทธิถือ

ครองจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่า เมื่อชาวบ้านไม่มีที่ท�ากินก็จะรุกล�้าเขตป่า

เข้าไปเพื่อแสวงหาท่ีดินท�ากินมาทดแทน มูลเหตุแห่งปัญหาของประเทศไทย

จึงหนีไม่พ้นการขาดการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ตนมีอยู่และการอยู่ร่วมกันระหว่างป่าไม้และสังคมมนุษย์

 ย้อนไปเม่ือปี 2547 ส�านักเลขาธิการด้านส่ิงแวดล้อมของสวเีดนประจ�าเอเชยี 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้าไม้ โดยบทสรุปของการประชุมในครั้งนั้น 

แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายเป็นประเด็นระหว่าง

ประเทศที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น แต่ละประเทศต่างนิยามความหมายของการค้า

ไม้ถูก/ผิดกฎหมายแตกต่างกัน รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรส�าหรับสอดส่อง 

ดูแลและจับกุมผู้กระท�าความผิด เป็นต้น 

 ดังจะเห็นได้ว่าบทสรุปข้างต้นแม้จะเป็นผลการประชุมกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 

แต่ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาที่ตกทอดมาอยู่จนถึงปัจจุบัน

 ต่อมา ในช่วงประมาณปี 2550 ชาติอาเซยีนได้ร่วมกนัจดัประชมุเชงิปฏบิติัการ

เรื่องหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของอาเซียนเกี่ยวกับการค้าไม้กฎหมาย (ASEAN 

Criteria and Indicators for Legality of Timber) โดยที่การประชุมได้ร่วมกัน

ก�าหนดแนวทางให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการป่าไม้ (Forest Management 

Enterprise: FME) โดย FME จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้

อย่างเข้มงวด เช่น จ่ายภาษีและตัดไม้เพื่อการค้าในปริมาณท่ีกฎหมายก�าหนด  

มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึปฏบัิติตามอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่เรียกว่าไซเตส (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 

เป็นต้น

 นายจอห์น คอยน์ (John Coyne) ผู้อ�านวยการสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์

แห่งออสเตรเลีย (Australian Strategic Policy Institute) ด้านความมั่นคงชายแดน 

(Border Security Program) เปิดเผยว่าปัจจุบันชาติสมาชิกอาเซียนหันมา 

ให้ความส�าคัญกับการขาดแคลนทางทรัพยากร

ป่าไม้ในอาเซียน:	อุดมสมบูรณ์หรืออุดมปัญหา

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 9)

 วัยรุ ่นไทยสมัยนี้นิยมใช้โซเชียลเน็ตเวิร ์ค 

(Social Network) เพือ่การติดต่อท่ีรวดเรว็และเนือ่งจาก

ความเร็วในการสื่อสารและความยากล�าบากในการ

พิมพ์ตัวอักษรท�าให้วัยรุ่นพิมพ์ค�าภาษาไทยส้ันลง

กว่าปกติจนกลายเป็นภาษาวิบัติ

ความหมายของภาษาวิบัติหรืออุบัติใหม่
 ภาษาวิบัติ เป็นค�าเรียกของการใช้ภาษาไทย 

ที่เปล่ียนแปลงไป และไม่ตรงกับหลักภาษาในด้าน

การสะกดค�าว่า ‘ภาษาวิบัติ’ ใช้เรียกรวมถึงการเขียน

ท่ีสะกดผดิบ่อย รวมถงึการใช้ค�าศัพท์ใหม่หรอืค�าศัพท์

ท่ีสะกดแปลกไปจากเดิม ค�าว่า “วบิติั” มาจากภาษาบาล ี

หมายถึง พนิาศฉบิหาย  หรอืความเคลือ่นท�าให้เสยีหาย

 ประเทศไทย มกีารวพิากษ์วจิารณ์ถงึปัญหาเด็กไทย 

ขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติท�าให้เด็กไทย 

ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ในขณะเดียวกันได้มีการใช้ค�าว่าภาษาอุบัติแทนท่ี

ภาษาวิบัติที่มีความหมายในเชิงลบ โดยภาษาอุบัติ 

หมายถงึภาษาท่ีเกดิข้ึนมาใหม่ ตอบสนองวฒันธรรมย่อย 

เช่นเดียวกับภาษาเฉพาะวงการที่เป็นศัพท์แสลง 

 ท้ังนี ้การเปิดใช้พจนานุกรมเพือ่ค้นหาค�าทีค่วรใช้

ให้ถูกต้องอาจเป็นทางเลือกที่ดี ทางบัณฑิตยสถาน

ได้ก�าหนดค�าที่ใช้อย่างเป็นทางการหรืออยู่ในรูป

แบบมาตรฐาน หากใช้ผิดอาจกลายเป็นค�าวิบัติได้ 

ซ่ึงค�าวิบัติไม่ใช่การเปล่ียนแปลงของภาษาแต่อย่างใด 

เป็นเพียงการใช้ภาษาให้แตกต่างจากปกติในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง หรืออาจใช้จากรุ่นสู่รุ่นไปจนกว่า 

ค�าวิบัตินั้นจะหายไปจากสังคมนั้น

 นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวว่าภาษาวิบัติเป็นการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีผู ้ใหญ่ในสังคมไม่ชอบ  

แม้ภาษาจะมีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ แต่ผูใ้หญ่ไม่ชอบ

ให้ภาษาเปลี่ยน การให้เหตุผลว่าภาษาไทยไม่ควร 

เปลีย่นแปลง เพราะเป็นภาษาของชาติท่ีมีความศักด์ิสทิธ์ิ 

นิธิเห็นว่าเป็นเหตุผลแบบไสยศาสตร์ ไม่ค่อยน่าฟัง 

นิธิยังเห็นว่าปัญหาของภาษาไทยในปัจจุบันคือ 

การใช้ภาษาไม่มปีระสิทธิภาพ เช่น ไวยากรณ์ การใช้ศัพท์

หรือการเรียบเรียง เป็นต้น และการไม่ศึกษาภาษา 

ท่ีเปลีย่นแปลงไปน้ีเองท่ีจะเป็นเหตุให้เกดิ  “ภาษาวบัิติ” 

 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นช่วงท่ีผูส้ร้าง 

ภาพยนตร์ไปต้ังเป็นชือ่เรือ่งว่า “หอแต๋วแตกแหวกชมิิ” 

กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตประเภทวรรณศิลป์ 

สาขาวิชาภาษาไทย ระบุ ค�าว่า “ชิมิ” หากเป็นการ 

ใช้ภายในกลุม่ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะเป็นการล้อกนัเล่น 

ซึง่เป็นปกติของภาษา และจะเลอืนหายไปตามกาลเวลา 

แต่การน�าไปใช้เชงิสาธารณะดังทีไ่ปต้ังเป็นชือ่ภาพยนตร์ 

ถอืว่าไม่เหมาะสมนัก เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 

กนกวล ีชชูยัยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า 

สถานการณ์ภาษาไทยในปัจจุบันยังไม่ถึงข้ันวิกฤต 

และวัยรุ่นใช้ภาษาแชท (chatspeak) เฉพาะบน

อนิเทอร์เนต็ และส่ือสารภายในวยัรุน่เท่านัน้ ยงัไม่พบ

น�ามาใช้ในการเขียนหรือการท�างานแต่อย่างใด

ลักษณะและตัวอย่างภาษาไทย(อุบัติใหม่)

 เป็นรปูแบบของค�าทีมี่การสะกดผดิ ซ่ึงเกดิจาก 

ค�าทีมี่การผนัอกัษรและเสียงไม่ตรงกบัรปูวรรณยกุต์

ค�าที่สะกดผิด ค�าที่สะกดถูก

สนุ๊กเกอร์ สนุกเกอร์

โน๊ต  โน้ต

ค�าอุบัติ (ค�าที่นิยมใช้) ค�าเดิม (ความหมาย)

“หน่องเตย” ใบเตย อาร์ สยาม

“นู๋” หนู

“ชะมะ” หรือ “ชิมิ” ใช่ไหม

“ช่ะ” ใช่ปะ, ใช่เปล่า, ใช่หรือเปล่า

“มว๊ากกกก” มาก

“ป่าว” หรอื“ ป่ะ” หรอื “ปล่าว” เปล่า

“คยั” หรอื “ไค” หรอื “ครยั” ใคร

“เตง” หรือ “ตะเอง” ตัวเอง

“เก๊า” หรือ “เก๊าท์” เขา

“เทอ” หรือ “เทอร์” เธอ

“ชั้ล” หรือ “ช้าน” ฉัน

“ค้ะ” หรอื “คร๊” หรอื “คร้ะ” หรอื “ค่า” ค่ะ

“คร้าบ” หรอื “คบั” หรอื “คฟั” หรอื “คร๊าฟ” ครับ

“บร๊ะ” พระ

“เกรeีu”  เกรียน

“Uou” นอน

“Inw” เทพ

“วาน” วัน 

“จิง” จริง

“ll"ll ""ll ll"ll” กาก

“ก�า” กรรม

 

ค�าเดิม ค�าอุบัติใหม่

เป็นอะไร ➝ “เปงราย ” หรือ “เปนรัย” หรือ “เปงรัย”

ท�าไม ➝ “ทามมาย” หรือ “ทามมัย”

จังเลย➝ “จังรุย” หรือ “จังเยย” หรือ “จุงเบย”

บอกตรง ๆ ➝ “บ่องตง”

นิดนึง ➝ “นิสนึง” หรือ “นิสนุง”

คือแบบ ➝ “คีบับ” หรือ “เคบับ”

น่าร�าคาญ ➝ “น่ามคาน”

น่ารักอะ ➝ “น่าร๊อคอ้า”

จริง ๆ ➝ “จีจี” หรือ “จิงๆ”

สุด ๆ ➝ “ฝุด ๆ”

ไม่รู้ ➝ “มะรุ”

อะไรหรอื ➝ “ไรเหรอ” หรอื “ไรหรา” หรอื“ไรเหลอ” 

หรือ “ไรหรอ” หรือ “อาไยหยอ”

 หมายเหต ุเครื่องหมาย ➝ หมายถึง 

แปลง เปลี่ยนไปเป็น

 

ค�าเดิม ค�าอุบัติใหม่

อ๊าย ➝ “แอร๊ยย” หรอื “อร๊ายยย” หรอื “อัย้ยะ”

กรี๊ด ➝ “กี๊สส”

โฮก➝ โฮกกก

โอ้➝ โอ้วส์

มัน ➝ มันส์

 หมายเหต ุเครื่องหมาย ➝ หมายถึง 

แปลง เปลี่ยนไปเป็น

รูปที่ 1 ตัวอย่างคำาศัพท์แชท (chatspeak) วัยรุ่นไทย 

(แหล่งที่มา www.google.com ค้นเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 

2559: คำาค้นที่ใช้ “ศัพท์แชท”)

2)	คำาอุบัติใหม่ที่ใช้แปลกตา

1)	คำาสะกดผิดได้ง่าย	

3)	คำาอุบัติใหม่เพื่อแสดงอารมณ์

การใช้ภาษาไทย ภาษาอุบัติใหม่ของวัยรุ่นไทย ในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ประหยัด เลวัน                        ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4)	 คำาเลียนเสียง	โดยส่วนใหญ่จะเพิ่ม

	 ทัณฑฆาต	หรือซ้ำาตัวอักษร



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2560 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรยีนและค่าบ�ารุงการศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนัน้ 

เพือ่ให้การรบัสมัครนกัศึกษาใหม่ฯ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  

จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง  

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบัน-

อดุมศึกษาอืน่ (กรณีท่ียังไม่ส�าเรจ็การศึกษา) ฉบับลงวนัท่ี 

17 มกราคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงฉบับนี้แทน ดังนี้

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต

นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น กรณีที่ยังไม่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีความประสงค ์

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพียงแห่งเดียว และขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบ 

กระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นก่อน และจึงน�า 

วชิาทีส่อบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงไปเทยีบโอน 

หน่วยกิตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตในขณะ 

ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

อื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

   จ�าหน่ายต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 

2 กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันท่ี 19 - 22 

มิถุนายน 2560) ท่ีอาคาร สวป.ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

  2.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(ระดับปริญญาตรี) ที่ส�านักงาน ก.พ. หรือกระทรวง- 

ศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับรอง  

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป

  2.3 เป็นผู้ มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รับสมัครด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันท ี่ 2 - 5 มิถุนายน 2560 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 

- 2 กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ท้ังน้ี การย่ืนใบสมัครให้ด�าเนินการพร้อมกับการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาตรี โดยให้ผู้สมัครแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ตรวจหลักฐานให้ทราบในการขอย้ายโอนและขอใช้สิทธ์ิ 

เทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น 

โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังน้ี

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา) ภาค  1  ปีการศึกษา  2560

  3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  และ 

กรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วน�ามาสมัคร

  3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูล 

การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง 

ออกมา แล้วน�ามาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบ�ารุงการศึกษา มีดังน้ี

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200.- บาท

  4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000.- บาท

  4.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  100.- บาท

  4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง

   (ภาคปกติ) ภาคละ 100.- บาท

  4.5 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย 800.- บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียน  

   เป็นรายหน่วยกิต ๆละ   25.- บาท

  4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

   4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย

    รามค�าแหง  หน่วยกิตละ 50.-บาท

   4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน 

    อุดมศึกษาอ่ืน หน่วยกิตละ 100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด 

A4 เท่านั้น)

  5.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว จ�านวน 1  ฉบับ 

  5.2 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน   2   ฉบับ

  5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน   2   ฉบับ 

  5.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน  3  ฉบับ 

  5.5 เอกสารอื่นๆ

   5.5.1 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 

จากสถาบันเดิมท่ีมีผลการเรียนจนถึงวันท่ีมาด�าเนินการสมัคร 

พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ

  และค�าอธิบายรายวิชา (Course Description)  

ของแผนการศึกษาเดิม จ�านวน 1 ชุด

   5.5.2 กรณี มี ใบ เปลี่ ยนชื่ อ -นามสกุล 

ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า จ�านวน 2  ฉบับ

   5.5.3 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบ- 

การรับสมัคร) จ�านวน  1  ฉบับ

   5.5.4 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย ์

และอนามัย ฉบับละ 20 บาท) จ�านวน 1 ฉบับ

   5.5.5 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร) จ�านวน  1  ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา 

และโอนหน่วยกิตแก่ผู้ส มัครโดยให้ เ ป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด ตามข้อ 3 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560

  6.2 ห า ก ผู้ ส มั ค ร มี ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม ข อ ง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมีความประสงค์จะขอ 

เทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน  ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษา 

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 ได้

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม และ 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(กรณี ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร

  6.4 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอน- 

หน่วยกิต พร้อมขอค�าแนะน�าในการลงทะเบียนเรียนจาก 

เจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ และด�าเนินการ 

ลงทะเบียนเรียนในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ในวันที ่

ยื่นสมัคร

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัครลง 

กระบวนวิชาที่ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร 

สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้ ตามที่ 

มหาวิทยาลัยก�าหนด

  6.5 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต 

ใด ๆ มาไม่ครบในวันรับสมัคร ให้ผู้สมัครน�ามาให้ครบ 

สมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ภาค 1/2560 

มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ และ

จะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตท่ีได้ช�าระไว้แล้วท้ังส้ิน

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา  ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

 

การงดสอนกระบวนวิชา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีความจ�าเป็นบางประการไม่สามารถ 

เปิดสอนกระบวนวชิา ACC3349, ACC4340, FRE2201, 

FRE3102, GEO2305, GEO3406, HEC2102, HEC2202, 

HEC3104, HEC3201, HEC4203, LIS2202, LIS3102, 

LIS3244, PSY2002 และPSY2201 ทีเ่ปิดสอนใน ม.ร.30 

ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559 นี้ได้

 ฉะนัน้ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรยีนในวชิาดังกล่าว 

สามารถสับเปลีย่นเป็นกระบวนวชิาอืน่ได้ก่อนการสอบ

ของกระบวนวชิาท่ีจะสับเปลีย่นน้ัน หรอืไปติดต่อขอเงิน 

ค่าหน่วยกติคนืได้ ภายในวันสดุท้ายของการสอบไล่ ทีฝ่่าย

ลงทะเบียนเรยีนและจดัสอบ ส�านักบรกิารทางวชิาการและ

ทดสอบประเมินผล (สวป. ชั้น6) หากนักศึกษาผู้ใด 

ไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะ

ให้ผูอ้ืน่ด�าเนินการแทน  พร้อมท้ังน�าใบเสรจ็รบัเงินไปด้วย

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าว ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถาม มีกรณีใดบ้างที่ไม่มีสิทธ์ิได้เกียรตินิยม 

และถ้าลงทะเบียนเรียนวิชานอกเหนือบังคับ

หลักสูตรได้หรือไม่ 

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีภายในระยะเวลา 

ทีก่�าหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลีย่สะสม

ของกระบวนวชิาท่ีสอบได้ตลอดหลกัสูตร ตามเกณฑ์

ทีก่�าหนดให้ได้รบัปรญิญาเกยีรตินิยม โดยสภามหาวทิยาลยั 

พิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับ

การเสนอชือ่จากคณะ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

 20.3.2  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.50

     20.3.3 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.25

     ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และ

ต้องไม่เคยลงทะเบียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้น

มากกว่า 1 ครั้ง  หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้

กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ท่ีใช้แทนกระบวนวิชา

ตามหลักสูตรเก่า ซึ่งเคยสอบได้แล้ว

     20.3.4 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม ข้อ 8 ข้อ 9 

ข้อ 10 และข้อ 14  จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ 

ปรญิญาเกียรตินยิม ยกเว้นผูส้มัครทีมี่หน่วยกติสะสม 

เพราะเคยสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชา

มาก่อน ตามระเบียบมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาโดยไม่ได้รบัปรญิญา 

พ.ศ.  2537 ข้อ 8 วรรค 2  หรือระเบียบมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 8 

วรรค 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็น 

นักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้

หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวนที่

ก�าหนดไว้ในหลักสูตร และอาจเสนอชื่อให้ได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมตามข้อ 20 โดยอนุโลม 

 ดังน้ันนักศึกษามีสิทธ์ิได ้ เกียรตินิยม 

จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับข้างต้นคือ 

 1. เรียนจบการศึกษาหลังจากที่ก�าหนดไว้

ในหลักสูตร เช่น ถ้าเรียนหลักสูตร 4 ปี นักศึกษา

ต้องจบการศึกษาไม่เกิน 4 ปี   

 2. มีความประพฤติดี กองบรรณาธิการ

 3. มีเกรดเฉลีย่เมือ่จบการศึกษาไม่ต�า่กว่า 3.25 

 4. ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและ

สอบได้วิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง

     5. นักศึกษาท่ีใช ้ สิทธ์ิเทียบโอนในการ

สมัครเรียนทุกกรณี ไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม ยกเว้น

เคยเป็นนักศึกษาพรีดีกรีสมัครเรียนแบบต่อเนื่อง  

(มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม)

 ในกรณีลงทะเบียนเรยีนและสอบกระบวนวชิา

เกินหลักสูตร ไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยก�าหนดไว ้

ดังนัน้จึงมีสิทธ์ิได้เกยีรตินยิมตามข้องบังคบัดังกล่าว

ไว้ข้างต้น     

การใช้ภาษาไทยฯ (ต่อจากหน้า 7)

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 6)

สรุป 

 ภาษาเหล่านีเ้ป็นภาษาทีว่ยัรุน่ท�าให้เปลีย่นแปลง

มาเรือ่ยจนอาจจะท�าให้ไม่มเีค้าโครงเดิมของภาษาไทย

อีกต่อไป ฉะนั้นแล้ววัยรุ่นไทยควรช่วยกันถนอม

และรกัษาภาษาไทยเอาไว้ให้เหมือนอย่างท่ีมันเป็นมา 

เพื่อเป็นสมบัติชาติให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบไป

แหล่งอ้างอิง (ออนไลน์)

1. chatchai nokdee.(2557) “ปัญหาการใช้ภาษาไทย 

 ของวยัรุน่” เวบ็ไซต์: ส�านักงานกองทุนสนบัสนนุ 

 การสร้างเสริมสุขภาพ. (URL: http://www. 

 thaihealth.or.th/Content/25193- ปัญหาการ 

 ใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น.html). ค้นวันท่ี 22  

 กันยายน 2559.

2. วิกิพีเดีย สารนุกรมเสรี. “ภาษาวิบัติ” (URL:  

 https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาวิบัติ).  

 ค้นวันที่ 22 กันยายน 2559.

 

(Resource Scarcity) มากข้ึนผ่านการหาแนวทาง 

ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติภายในประเทศของตน 

รวมถงึการประสานความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบ้าน  

ซึง่เป็นเรือ่งทีค่่อนข้างท้าทาย เน่ืองจากประเด็นด้านทรพัยากร

มีความเกีย่วโยงกบันโนบายในการขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิ 

รวมถงึแง่มุมทางการเมือง สังคม และวฒันธรรมแห่งชาติ

และระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละประเทศ

จะทราบดีว่าการลกัลอบค้าไม้ผดิกฎหมาย เป็นปัญหา

ระดับภูมิภาค แต่ก็พบว่าประเด็นปัญหานี้กลับยัง 

ไม่ได้ถูกยกขึ้นมาให้ความส�าคัญมากนัก

 จนล่าสดุ เม่ือวันท่ี 6-8 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา 

ผูแ้ทนจากชาติสมาชกิ 8 ประเทศ เดินทางเข้าร่วมประชมุ

เชงิปฏบัิติการ เพือ่แบ่งปันองค์ความรูเ้ก่ียวกับการจดัการ 

การลักลอบค้าไม้ผดิกฎหมายร่วมกนั ณ กรงุจาการ์ตา 

อินโดนีเซีย ได้ร่วมลงนามในความตกลงหุ้นส่วน

ด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: 

VPA) ซ่ึงเกีย่วข้องกบัแผนปฏบัิติการการบังคับใช้กฎหมาย 

ธรรมาภบิาล และการค้าว่าด้วยเรือ่งป่าไม้ (Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade: FLEGT) กับ

สหภาพยุโรปเป็นประเทศแรก 

 ความตกลงฉบบัน้ี มีเง่ือนไขส�าคัญ คอื การค้าไม้

ระหว่างอินโดนีเซียและสหภาพยุโรปจะต้องด�าเนิน

ไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการค้าไม้ของสหภาพยุโรป 

(European Union Timber Regulation) ท่ีว่า สนิค้าน้ัน

จะต้องไม่เกีย่วข้องกบักระบวนการการลกัลอบค้าไม้

ผดิกฎหมายในทุกกรณี ขณะท่ีประเทศอ่ืนอยูร่ะหว่าง

การเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าร่วมความตกลงดังกล่าว 

โดยเฉพาะในประเด็นการให้นยิามค�าว่า “การค้าไม้ถกู/ 

ผดิกฎหมาย” ภายในประเทศของตนคอือะไร เป็นต้น

 ปัญหาไม้ในอาเซียนจึงจ�าเป็นจะต้องใช้มากกว่า

กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหานี้ 

การท�าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามความมุ่งหวงัหน่ึง 

ของการเป็นประชาคมอาเซียน ย่อมเป็นกลไกท่ีทรงพลงั 

ในการขจดัปัญหาป่าไม้ได้ดีท่ีสุด และป่าไม้ในอาเซียน

ก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป

   องค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน  

แบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นประเด็นเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ส่วนตัว 

ซ่ึงส่วนใหญ่มักเกี่ยวพันกันและท�าให้ผู้รับพึงพอใจ 

2) เป็นเรื่องของการใชอ้�านาจหน้าที ่ และดุลพินิจ 

ในการตัดสินใจ ด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนตัว และ3) เป็นการปฏิบัติหน้าที ่

โดยใช้สถานะและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ  

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

พนักงานของรัฐ โดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐาน

ในวิชาชีพของตน

  นายอุทิศ บัวศรี กล่าวต่อไปว่าโครงการการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 

คือ การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมทุกมิติ

ท้ังในระดับบริหารงานของผู้บริหารและระดับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินงาน

ของหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผล

จากการด�าเนินงานของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ท้ังน้ีผลการประเมินจะมีคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน 

โดยหากหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 

ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์การด�าเนินงานที่มีคุณธรรม

และความโปร่งใสในด้านต่างๆ ของหน่วยงานในระดับ

ที่สูงด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นหน่วยงานของรัฐ 

ที่เริ่มด�าเนินการด้านคุณธรรม	 ความโปร่งใส	 และ 

ต่อต้านทุจริตอย่างจริงจังเป็นล�าดับต้นๆ	 และให้ความรู้ 

และอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

ก็จะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย	 

รวมถึงเจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์

ทับซ้อนได้มากขึ้น	 และพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิด

เข้าสู่ระบบ	 Digital	 ท�าให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กร 

ที่ปลอดคอร์รัปชันต่อไป”	

ม.รามค�าแหงรุกต้านทุจริตฯ (ต่อจากหน้า 3)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาคฤดูร้อน / 2559 
 	แนวสังเขปวิชา ศึกษาทฤษฎี ระเบียบการ

ทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา หัวข้อทีจ่ะน�ามาอภปิราย

ได้จากงานศึกษาหรือผลวิจัยงานสนามของนักศึกษา 

(PR. ANT2013 & SOC4083 นักศึกษาที่เรียนวิชาน้ี 

ควรผ่านวชิาโบราณคดีเบือ้งต้นและทฤษฎทีางสงัคมวทิยา

และมานุษยวิทยาที่เปิดในเทอม 1 มาก่อน เนื่องจากเป็น

องค์ความรู้หลักที่เน้นในการสัมมนา)

 	เอกสารการเรียน ไม่มีต�าราเรียนโดยเฉพาะ 

เพราะเน้นการศึกษา วิจัยเพื่อสัมมนา นักศึกษาทุกคน

ต้องติดต่ออาจารย์เพือ่ปรึกษาเรือ่งหัวข้อวจัิยเป็นรายบุคคล 

ตามหัวข้อที่สนใจ 

 	วนัเวลาและสถานทีเ่รยีน ตาม ม.ร.30 MWF 

11:30 - 13:20 (SLB 601) อาคารศรจีฬุาลกัษณ์ เปลีย่นเป็น 

MWF 11:30 - 13:20 (HUB 1205) คณะมนุษยศาสตร์ 

(เน่ืองจากอาคารศรีจุฬาลกัษณ์ปิดซ่อมแซม)

 	หัวข้อหลัก งานวิจัยทางสังคมวิทยาและ

มานษุยวทิยาร่วมสมัย ประเด็นหลกัเน้นองค์ความรูท่ี้ได้จาก

วิชาเอกในแผน 1 (สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาทั่วไป) 

 	แนวทางการวดัผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

มาจากงานวจิยัส่วนบุคคล (ฉบับเต็ม) และน�ามาอภปิราย

ในชั้นเรียน ในรูปแบบการสัมมนา 

 	วันและเวลาสอบ ไม่มีการสอบข้อเขียน 

แต่นักศึกษาต้องน�าเสนองานการค้นคว้าวจัิยในช้ันเรยีน

ตามวันเวลาที่ก�าหนดในรูปแบบการสัมมนา และ

นักศึกษาต้องลงชือ่ในตารางเพือ่จองวนั เวลา รวมท้ัง 

หัวข้อที่จะสัมมนากับผู้สอน (ในชั้นเรียนเท่านั้น)  

	 ข้อแนะน�า

  - เนือ่งจากวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีนกัศึกษาวชิาเอก 

สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา แผน 1 ต้องลงทะเบียนเรยีน 

(ตามหลกัสูตร) เป็นวชิาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ดังนัน้ 

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ี ควรผ่าน 

การศึกษาวิชาบังคับของวิชาเอก วิชาบังคับของแผน 1 

โดยส่วนใหญ่  เพราะนักศกึษาต้องน�าความรูท้ีไ่ด้เรยีนมา 

ทั้งหมด มาประมวลความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

กบัประเด็นทีน่�ามาสัมมนา และสามารถสงัเคราะห์แนวคิด

เพื่อแก้ปัญหาหรือชี้น�าสังคมได้ นักศึกษาจึงควรมีเวลา 

เข้าชั้นเรียนเพ่ือร่วมการสัมมนาก่อนจบการศึกษา  

โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสัมมนาและ

น�าเสนอผลงาน (เพราะเป็นวิชาสัมมนา) จึงขอให้สิทธิ์

ส�าหรบันกัศึกษาวชิาเอกท่ีผ่านวชิาต่างๆในแผน 1 มาครบแล้ว 

ได้ลงชือ่ในตารางเพือ่จองวนั เวลาและหวัข้อก่อน เน่ืองจากมี

เวลาจ�ากัดในการน�าเสนอภายในภาคการศึกษา

  -  ตามหลกัสูตรก�าหนดให้วชิานีเ้ปิดสัมมนา

ทุกภาคฯ 1 นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า

  - ส�าหรับวิชาน้ีเปิดให้ลงทะเบียนในภาค-

ฤดูร้อนนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากมีนักศึกษาจ�านวนหนึ่ง 

ไม่สามารถท�างานวิจัยส�าเร็จในภาค 2 ที่ผ่านมา

			วัน/เวลา/สถานที่เรียน วันจันทร์  วันพุธ 

และวันศุกร์ เวลา  11:30-13:20 ห้อง SBB 302

			อาจารย์ผูส้อน อ.ดร.แก้วกลัยา  อภยับณัฑติกลุ 

  	ต�าราทีใ่ช้  ENG 3201 (EN 309) การฟังเพือ่ 

ความเข้าใจ 1 แต่งโดย รศ.จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

			ค�าอธบิายกระบวนวชิา  ศึกษาวธีิและฝึกฟัง 

โดยการเน้นการจ�าแนกเสียงของค�าท่ีมีการออกเสียง

คล้ายกัน ค�าท่ีมีการลงเสียงเน้นหนัก พร้อมท้ังจับ

ท�านองเสียง ตลอดจนฝึกฟังข้อความส้ัน ๆ ได้แก่ 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว บทโฆษณา   ฝึกเขียน-

ตามค�าบอก และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน 

			จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก 

และท�านองเสียงซ่ึงเป็นลกัษณะส�าคัญของภาษาองักฤษ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่น 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามค�าบอก

  5. เพื่อให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

			แนวทางการเรยีน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD 

ซึง่มีจ�าหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 2 ชดุ 

พร้อมค�าเฉลยท่ีภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ 

อาคาร 1  ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์

			เน้ือหาวิชา   ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ความส�าคัญของเสียงท้ายค�าและเสียงซ่ึงเกิดจาก 

การลดพยางค์ ความส�าคัญในการเน้นพยางค์ และ 

ท�านองเสียง การเชื่อมเสียงระหว่างค�า การตัดเสียง 

และการกลมกลืนเสียง ค�าบอกลักษณะคน สิ่งของ 

รูปร่าง ทิศทางและ ค�าแนะน�าต่าง ๆ บทสนทนาทาง

โทรศัพท์ Active Voice และ Passive Voice และ 

การละคุณศัพท์ กรยิา สรรพนาม ทีคู่่สนทนาเคยกล่าว

			ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ อตันัยผสมปรนยั100 ข้อ

ภาควชิาฯจดัสอบเอง วนั เวลา  และสถานทีส่อบจะประกาศ

ให้ทราบในภายหลัง นักศึกษาสามารถตรวจสอบ 

สถานที่สอบวันและเวลาสอบได้จากประกาศทาง 

web site  ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงท่ี www.ru.ac.th 

Facebook ของภาควิชาฯที่ Department of English 

and Linguistics, Ramkhamhaeng University และ

ประกาศที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

 	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่ง

ออกเป็น 6 part ดังนี้

  Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. you hear.  ข้อสอบ part น้ีม ี10 ข้อ 10 คะแนน 

ข้อสอบ part นี ้เป็นการเขยีนจากการบอกตัวเลขต่าง ๆ 

วัน เดือน ปี เวลาและตัวเลขอืน่ ๆ เช่น ถ้านักศึกษา 

ได้ยนิว่า “January the seventh nineteen-eighty” 

นักศึกษาต้องเขียน January 7, 1980 หรือถ้าได้ยินว่า  

“two-hundred  thousand nine-hundred forty” นกัศึกษา 

ต้องเขียน 200,940 หรอืถ้าได้ยนิว่า “sixty-three dollars 

forty-nine cents” นักศึกษาต้องเขียน $63.49 เป็นต้น

  Part 2 Word Differentiation.  

  Each of the sentences-spoken twice-will contain 

one of the four words in  A to D.  Choose the word 

that you hear. ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน 

นักศึกษาจะได้ยนิเสยีงอ่านประโยคครัง้ละหนึง่ประโยค 

สิ่งที่นักศึกษาต้องท�าใน part นี้คือ ตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลือกที่ออกเสียงคล้าย ๆ กันจาก 

ตัวเลอืกA ถงึ D ว่าตัวเลอืกใดเป็นค�าทีมี่อยูใ่นประโยค 

ที่นักศึกษาได้ยิน

  Part 3 Contractions. 

  Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.”  In the 

case of “won’t” you write “will not.”  ข้อสอบ part 

นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินประโยค

ครัง้ละหน่ึงประโยค โดยทีป่ระโยคทุกประโยคทีไ่ด้ยนิ 

จะมีค�าท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้สั้นลง สิ่งท่ี 

นักศึกษาต้องท�าคือเขียนรูปเต็มของค�าที่มีการลดเสียง 

เช่น ถ้าประโยคทีไ่ด้ยนิเป็น “He’ll go with you tomorrow 

morning.” ค�าท่ีมกีารลดเสยีงคือค�าว่า ’ll ให้นักศึกษา 

เขียนรูปเต็มค�าเสียงทีล่ดนี ้ คอื will นัน่เอง ถ้าเสยีง 

ทีล่ดคอื “We won’t ...” ให้นักศึกษาเขียน will not 

ถ้าเป็น “I’m not ...” ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

  Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. ข้อสอบ part นี้

เป็นการตอบค�าถามจากการฟังบทสนทนาสองบท 

20 คะแนน นักศึกษามีเวลาอ่านค�าถามของแต่ละบท 

สนทนาก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน 

และนักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบส้ัน ๆ  ให้ได้ใจความ 

ไม่จ�าเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

  Part 5 Listening Comprehension

  Look at the questions below, then listen to 

each passage-spoken twice-and write short answers. 

ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลา 

อ่านค�าถามก่อนการฟังเรือ่งอ่านท่ียาวขึน้ ซ่ึงจะคล้าย 

กับข้อสอบใน part 4 ต่างกันที่ข้อสอบ part นี ้

ไม่ใช่บทสนทนาเท่าน้ันเอง การตอบก็ตอบแบบส้ัน ๆ  

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบค�าถามใน part 4

  Part 6 Cloze Dictation 

  Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.  

ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน ให้นักศึกษาฟังแล้ว 

เติมค�าที่หายไปในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์
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สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

รวมทั้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จในวิชาชีพและ 

ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ จ�านวน 6 คน ได้แก่ นายปิติฉันท์ ค�าเผา ผู้จัดการโครงการ บริษัท 

เอนไลด์เทน โปรเจค แมเนจเมนต์ จ�ากัด นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สาขา

วิศวกรรมโยธา) นางสาวดวงพร  พึ่งจิตร Asia Pacific Lean Optimization Purchasing Engineer Ford Motor 

Company (Thailand) (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) นายนิตินันท์  เจียมพิริยะกุล Manager  

Manufacturing Environment Section, Plant & Environmental Engineering Dept. Toyota Motor Asia  

Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) นายพลกฤต 

ศรีสมุทร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ออลเวย์ ออน (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

นายฐิติกร  บุญชูวงศ์ หัวหน้าส่วนงาน Utility Maintenance, (Suzuki Mototor Thailand) (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 

สาขาวิศวกรรมพลังงาน) และนายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อ�านวยการกองช่าง นักบริหารช่างระดับกลาง 

อบต.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม)

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ยังกล่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความโดดเด่นในเรื่องความสัมพันธ์

อันดีกับสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผ่านเครือข่ายความร่วมมือ นักศึกษา

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่จ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ

เสริมจากหลักสูตร เช่น กฎหมายที่จ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพอาเซียน กฎหมายโรงงาน กฎหมายอาคาร 

กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม พ.ร.บ.วิชาชีพ กฎหมายท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพอาเซียน 

กฎหมายจัดต้ังโรงงาน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ เป็นต้น รวมท้ังยังได้รับความรู้จากบุคลากร 

ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  และคณะได้สนับสนุนงานวิจัยท่ีสามารถ 

น�าไปใช้ได้จริงเพื่อพัฒนา ช่วยเหลือชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามนโยบายคณะที่ว่า “ยึดหลักธรรม

นำาบริหาร สร้างสรรค์จุดเด่น เน้นวิจัย พัฒนาชุมชน”

   นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งทางด้านงานวิจัยและ 

ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือสังคมและผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยท้ังในระดับประเทศ

และสากล อีกทั้งมกีารเสวนาเกี่ยวกับความก้าวหน้าและพัฒนาการคณะวิศวกรรมศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ระหว่างคณาจารย์กับศิษย์เก่า เพ่ือเผยแพร่ความส�าเร็จของคณะท่ีได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในทุกภาคส่วน

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 

   ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรรามค�าแหง และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงาน 

สถาปนาครบรอบสองทศวรรษฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2310-8570-1 , 0-2310-8577-8 หรือที่ www.eng.ru.ac.th

คณะวิศวะจัดงานครบรอบสองทศวรรษ (ต่อจากหน้า 12)

   การประกวดดนตรีชิงแชมป์ประเทศไทย 

รายการ Thailand Jazz Competition #12 จัดโดย 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็น 

เวทีให้ศิลปิน Jazz หน้าใหม่ได้มโีอกาสแสดงศักยภาพ 

และเป็นการเน้นย�้าให้เหน็ถงึความส�าคัญของศาสตร์ 

ทางดนตรซ่ึีงมอีทิธิพลต่อความคิดและจติใจของมนษุย์ 

 ตามแนวพระราชด�ารสัพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 

3 ประเภท ได้แก่ Jazz Ensemble Competition   

Jazz Big Band Competition  และ Jazz Vocal Competition 

   ทีม Satitram Jazz Big Band จากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้เข้าประกวดประเภท Jazz 

Big Band Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันวงดนตรี

แจ๊สขนาดใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ที่บรรเลงเพลงบังคับเลือก โดยแสดงถึงความสามารถ

ของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มใหญ่

และความสามารถในการโซโล่ในลีลาการด้นสด 

แบบแจ๊ส ภายใต้ส�าเนียงของดนตรีแจ๊สในระดับ

มาตรฐานสากล โดยได้รับการฝึกสอน-ซ้อม และ

ดูแลควบคุมวงเป็นอย่างดี จาก อาจารย์กิติภัทร ภูวะปัจฉิม 

และอาจารย์ประพันธ์พงศ์  มณีวงษ์  อาจารย์ประจ�า 

หลานพ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 12)

ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  

12 หน่วยกติ และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

หรอืส�าเรจ็การศึกษาระดับอนปุรญิญา ด้านการแพทย์-

แผนไทย วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

กรณีผูส้มัครมีวฒุกิารศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติข้างต้น 

ต้องด�าเนนิการสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางด้านวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ในรายวชิา ชวีวทิยา ฟิสกิส์ เคม ีและ 

คณิตศาสตร์ หากไม่ผ่านการทดสอบจะต้องเรียน

ปรับพื้นฐานวิชาดังกล่าว

 ผูส้นใจสมัครได้ตัง้แต่บัดนี ้- 16 มถุินายน 2560 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ สาขาวชิา- 

การแพทย์แผนไทย อาคารสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย  

ชัน้ 2 โทร. 0-2310-8684-5 หรอืท่ี www.rsa.sci.ru.ac.th

ม.ร.รับสมัคร ป.ตรีฯ (ต่อจากหน้า 1)

และถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี   ขณะที่มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงมีนโยบายส่งเสริมบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

การจัดกิจกรรมน้ีจึงถือเป็นการสืบสาน และเผยแพร่

กีฬาพื้นบ้านของไทย

 “น่าประทับใจทุกคนท่ีร่วมกันสืบสานประเพณี

พ้ืนบ้านของไทย		ท้ังการละเล่นและการแต่งกาย		ถือเป็น

สิ่งดีงาม		ในฐานะมหาวิทยาลัยรามค�าแหงซึ่งเป็น 

สถาบันการศึกษา		จะท�าหน้าท่ีส�าคัญคือเป็นผู้สืบสาน 

และเผยแพร่		พร้อมขยายขอบเขตกิจกรรมดีๆ		

เพื่อด�าเนินการสืบสานศิลปะของไทยอย่างต่อเนื่อง		

ฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจประเพณีดั้งเดิม

ของไทย	 ร่วมสืบสาน	 ร่วมรักษาให้คงอยู่เป็นสมบัติ

และเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป”

 ส�าหรับผลการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  รางวัลชนะเลิศ: 

ทีมคณะบริหารธุรกิจ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: 

ทีมคณะรัฐศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2:  

ทีมสถาบันคอมพิวเตอร์   และส�าหรับผลการประกวด

การแต่งกายสวยงาม  รางวัลชนะเลิศ:  ทีมคณะนิติศาสตร์ 1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีมคณะวิทยาศาสตร์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีมคณะมนุษยศาสตร์

ส�านักกีฬา ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรีสากล โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�าให้สามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศมาครองได้ส�าเร็จ

   ทั้งนี้ สมาชิกทีม Satitram Jazz Big Band 

มีจ�านวน 18 คน ได้แก่ ด.ญ.นันทิยา  คุ้มกระโทก 

ด.ญ.ทิพวรรณ  สันธิศิริ  ด.ช.กรินทร์  ศุกกสิกร 

ด.ช.วศิน  ศรีละวรรณโณ  ด.ญ.ธีมาพร  คุ้มกระโทก 

ด.ญ.กอร์ปปุณภัทร  บุญเศษ  ด.ช.ธนกร  แถมเดช 

ด.ญ.สิปโปทัย  มหัธนากร  ด.ช.บัณฑิต  ผ่องโชค 

ด.ช.สถาปนันท์  ศานติยานนท์  ด.ญ.จิรภัญญา  อ�าพันสุวรรณ  

ด.ญ.จิรัชญา  อ�าพันสุวรรณ  นายลิขสิทธ์ิ  เย็นประสิทธ์ิ  

นายประยุทธ์  เกสร  น.ส.ธมนวรรณ  พานิชพันธุ์  

น.ส.สิริยากร  ศรีสวัสดิ์  นายธนาวุจน์  ชื่นเกษม 

และนายณัฐวุฒิ  โคมกระจ่าง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔) วันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
คณะวิศวะ 

จัดงานครบรอบสองทศวรรษ

 ส�านักกีฬา จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพร้อมการ

แต่งกายพื้นเมือง  สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

ให้แข็งแรง  สร้างความสามัคคีในองค์กร  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการฯ เผยการละเล่นพื้นบ้านถูกแทนที่ด้วย

เทคโนโลยี  ฝากเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรมไทย  

ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ

 ส�านักกีฬา ร่วมกับสถาบันศิลปวัฒนธรรม-

เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จัดโครงการ 

กีฬาพื้นบ้าน  “การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านและ 

รณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  

แสงสุข  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน  ปิ่นเงิน  รักษาราชการ 

ผู้อ�านวยการส�านักกีฬา  พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา

ร่วมในงานจ�านวนมาก  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  

ณ อาคารยิมเนเซียม 1

 ภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ 

แข่งขันเรือบก  โยนลูกบอล  และการประกวดการแต่งกาย- 

พื้นบ้านของนักกีฬาแต่ละทีม  โดยมีหน่วยงานส่งทีม 

นักกีฬาร่วมการแข่งขัน 8 ทีม คือ ทีมคณะนิติศาสตร์ 1 

ทีมคณะนิติศาสตร์ 2  ทีมคณะบริหารธุรกิจ  ทีมคณะ- 

มนุษยศาสตร์  ทีมคณะวิทยาศาสตร์  ทีมคณะรัฐศาสตร์  

ทีมสถาบันคอมพิวเตอร์  และทีมกองงานวิทยาเขตบางนา  

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ  

ร่วมกับสีสันการแต่งกายท่ีทุกคนพร้อมใจกันใส่ชุดไทย

ย้อนยุคแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านท่ีงดงาม

ของชาวไทย

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวถึงการ 

ละเล่นพ้ืนบ้านของไทยว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความส�าคัญ 

กับคนไทยมาโดยตลอด  เป็นการบ่งบอกถึงสภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ในสังคม  ก่อประโยชน์ในด้านการ 

ผ่อนคลายอารมณ์  เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและ 

ยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชนด้วย  

แต่ปัจจุบันการละเล่นเหล่าน้ีดูจะลดน้อยลงไปเร่ือยๆ 

สำานักกีฬา ม.ร. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดแต่งกายชุดไทย

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการ

แถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันศาล (RULAW Moot Court 

Academy 2017) พร้อมการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ 

ให้ได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมการแข่งขันการ

แถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันศาล และน�าความรู้กฎหมาย

ไปปรับใช้กับข้อเท็จจริง การฝึกทักษะการให้เหตุผล

ทางกฎหมาย และการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ

นักกฎหมายของนักศึกษา ให้พร้อมส�าหรับการ

ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคต

 การจัดการอบรม - การแข่งขัน

 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 - 16.00 น. 

การอบรมการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์ 

โดย นายชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ 

นายศักด์ิชัย  ล้ิมศิริโพธ์ิทอง จาก Partner Weerawong 

C&P Ltd.

 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

การแข่งขันว่าความในศาลจ�าลอง รอบ 8 ทีม

 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

การแข่งขันว่าความในศาลจ�าลอง รอบชิงชนะเลิศ

 หลักฐานการสมัคร ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

ของผู้เข้าแข่งขัน ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ภาคล่าสุด รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว 

1 รูป พร้อมใบสมัคร 

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 

การอบรมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสมัคร

เข้าร่วมโครงการฯ (เปิดรับจ�านวน 50 คน) ต้ังแต่บัดน้ี - 

22 พฤษภาคม น้ี ณ ห้อง 1203 ช้ัน 2 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8170  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครบรอบ 20 ปี ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย

และส่ิงประดิษฐ์เพ่ือสังคมและผู้ด้อยโอกาส รวมท้ัง

ร่วมยินดีกับศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 - 16.00 น. 

ณ อาคารลายสือไท 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ 

แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ให้สัมภาษณ์ในโอกาสครบรอบ 

20 ปีการก่อตั้งคณะว่า คณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

ปี 2540 และได้พัฒนาการด�าเนินงานมาโดยตลอด 

ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรี 

จ�านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรม-

คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมพลังงาน ระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมาย-

วิศวกรรม ด้วยการบริหารจัดการและบริหารเงินงบประมาณ

ด้วยงบรายได้ของหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน มีศิษย์เก่า 

ท่ีส�าเร็จการศึกษาและน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป็นจ�านวนมาก 

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า 

ในวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้าย 

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และในปีน้ีครบรอบสองทศวรรษ (20 ปี) เป็นปีท่ีย่ิงใหญ่ 

ทางคณะจะจัดกิจกรรมเพ่ือร�าลึกถึงการก่อต้ังประกอบด้วย 

พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช พิธีท�าบุญตักบาตร

พระมหาเถระกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จ�านวน 10 รูป  

และการแสดงพระธรรมเทศนาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

รับสมัครการแข่งขัน 
ว่าความในศาลจำาลอง

(อ่านต่อหน้า 11)

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีชิงแชมป์ประเทศไทย 

รายการ Thailand Jazz Competition คร้ังท่ี 12 ประเภท Jazz Big Band โดยใช้ช่ือทีมว่า Satitram Jazz Big Band  

ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี อาจารย์ประทับ  ใฝ่ศุภการ กรรมการวิชาการด้านดนตรี 

ราชบัณฑิตยสภา และนายสุวรรณราช  อยู่วรรณกุล  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายดุริยางค์และสถาบันดนตรียามาฮ่า  

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ�ากัด เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ Multi-Function Room  

ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 

หลานพ่อขุนฯ คว้าแชมป์ดนตรีแจ๊ส ระดับประเทศ

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)


