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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒๑

วันที่	๔	-	๑๐	กันยายน	๒๕๖๐	

ม.รามฯ ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ-กรมกิจการสตรีฯ
จัดอบรม “New Gen Say No-คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง”

(อ่านต่อหน้า 2)

  

   
 
             
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี เยี่ยมชม ม.รามคำาแหง
มุ่งพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการ-นักวิจัย ด้านเคมี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ 

ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวตักรรม-

ทางเคม ี และคณะทมีงาน ในโอกาส

มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และ 

ภาคีศูนย์ฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นการด�าเนินงานของศูนย์ด้วย เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

   โอกาสนี้ ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 

กล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวตักรรมทางเคมี (PERCH-CIC) มุ่งเน้นการสนบัสนุนการวจิยั

แบบบรูณาการสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ กล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวตักรรมทางเคมี 

หรอื PERCH-CIC อยูภ่ายใต้ส�านกัพฒันาบณัฑิตศึกษาและวจิยั ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สบว.) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นโครงการความร่วมมือแบบภาค ี

ของมหาวทิยาลยั 13 แห่ง ซ่ึงกระจายอยู่ทุกภมิูภาคของประเทศ รวมท้ังมหาวทิยาลยัรามค�าแหงด้วย 

โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ น�าไปสู่สังคม

แห่งภูมิปัญญา และเศรษฐกิจเชิงเสร้างสรรค์ ท�าให้มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เคมี และ

วทิยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ โดยมกีารก�าหนดทิศทางการวจิยัและกลุ่มวจัิยอย่างชดัเจน 3 ด้าน 

ได้แก่ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์

สารและส่ิงเจือปนท่ีมีอยูใ่นระดับต�า่ วเิคราะห์คุณภาพของส่ิงแวดล้อม คุณภาพและความปลอดภยั

ของอาหารและผลติภณัฑ์ทางการเกษตร การตรวจวเิคราะห์เพือ่ควบคมุคณุภาพอาหารเพือ่การส่งออก 

 ส�านักกีฬา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการอบรม 

ทางวิชาการ เรื่อง “การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ ์

ออกก�าลงักาย)” ให้แก่บุคลากรมหาวทิยาลยั โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ 

เป็นประธานเปิดงาน และมีอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ทีป่รกึษากรมอนามัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอิสระ เป็นวิทยากร 

เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร- 

คณะรัฐศาสตร์ 2  

 โอกาสนี ้ รศ.ดร.เอือ้น ป่ินเงนิ ผูอ้�านวยการสถาบนัคอมพวิเตอร์ 

รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกักฬีา กล่าวรายงานว่าส�านักกฬีา 

มีหน้าที่ส ่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

ได้ออกก�าลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง โดยเชื่อว่า 

ถ้าทุกคนมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีแล้ว จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สง่า ดามาพงษ ์ ที่ปรึกษา

กรมอนามัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอิสระ 

มาให้ความรูก้บับุคลากร จงึหวงัว่าทุกท่านจะได้น�าความรูไ้ปปรบัใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

บุคลากร ม.ร.หันดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรบั 

นางสุวรรณี  สิรเิวชชะพันธ์  รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมฯ 

และประธานคณะอนกุรรมาธิการกจิการสตร ีในโอกาสเปิดการอบรม 

เชงิปฏบัิติการ เรือ่ง “New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง” 

จัดโดย คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�าเนินการโดย 

คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ และมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เม่ือวนัที ่ 22 สงิหาคม 2560  

ณ ชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

ม.รามฯ ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ-กรมกิจการสตรีฯ (ต่อจากหน้า 1)

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิม่รกัษา  รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบุรี มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ จดันทิรรศการ 

“การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ด้านการเกษตร” ในงานแสดงนิทรรศการ 

“ชาวปราจีนบุร ี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทดิพระเกยีรติ” 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 

ต�าบลหน้าเมือง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

 โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยินดีและเป็นเกียรติท่ีได้ร่วมกับคณะ-

กรรมาธิการการสงัคม เด็ก เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้้อยโอกาส 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�าเนินการโดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี 

และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม “New Gen Say No-คนรุ่นใหม่  

ไร้ความรุนแรง” ครั้งน้ีขึ้น เพราะความรุนแรงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นทุกวัน 

ทั้งที่รับรู้ได้ผ่านสื่อ และเกิดขึ้นรอบๆ ตัวเอง จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันสร้างจิตส�านึกในเรื่องนี ้

กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สังคมปลอดความรุนแรงต่อไป

 “ขอต้อนรบัทุกท่านเข้าสูม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง มหาวทิยาลยัแห่งน้ีเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา 

ไม่บังคับนักศึกษาเข้าฟังบรรยายในชัน้เรยีน ดังนัน้ นกัศึกษาทีม่าร่วมกจิกรรมในวนัน้ี จึงเป็นนกัศึกษา

ที่ท�ากิจกรรมด้วยความสมัครใจและมีจิตอาสาอย่างแท้จริง และถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมท�ากิจกรรม 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ร่วมกนัต่อต้านความรนุแรงท่ีจะเกดิขึน้กบัทกุคน และหวงัอย่างยิง่ว่านกัศึกษา

จะได้รบัสาระความรูท่ี้เป็นประโยชน์ และน�ากลบัไปบอกต่อกบัเพือ่นๆเพือ่ช่วยกนัสร้างเครอืข่ายเยาวชน

ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นต่อไป”

 นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมฯ 

และประธานคณะอนกุรรมาธิการกจิการสตร ี กล่าวว่าคณะกรรมาธิการการสังคม 

เด็ก เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้้อยโอกาส สภานติิบัญญัติแห่งชาติ 

ด�าเนินการโดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม และเห็นว่า 

ควรมีการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง โดยเริม่จากเครอืข่ายสถาบันการศึกษา นกัเรยีน นักศึกษา ท่ีได้รบัรางวลั 

จากการประกวดมิวสิควดีิโอประกอบเพลง ‘เธอ’ ท่ีผ่านมาก่อน จ�านวน 6 สถาบนั ได้แก่ โรงเรยีนสตรวีทิยา 

โรงเรยีนทวธีาภเิศก  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มหาวทิยาลยัรงัสติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ทั้งนี้ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ทีม “9 Shades” สามารถคว้ารางวัล

รองชนะเลศิอนัดับ 1 ในการประกวดมิวสคิวดีิโอประกอบเพลง ‘เธอ’ ของอนุกรรมาธิการกจิการสตรี 

เพื่อเสริมสร้างพลังสตรีไทย ซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา

  

 การอบรมเชงิปฏบัิติการ เรือ่ง “New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง” จดัข้ึนเพือ่ให้เกดิความ- 

ร่วมมือในลกัษณะเครอืข่ายระหว่างกนัเองในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงท่ีเกดิขึน้ในสงัคม 

สร้างความตระหนกัเก่ียวกับปัญหาความรนุแรงให้กบันกัเรยีน นกัศึกษา และเพือ่ให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ 

รวมท้ังสามารถป้องกันตนเองจากความรนุแรง และเกดิความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา นกัเรยีน 

นักศึกษาในลักษณะเครือข่ายระหว่างกันทั้งในเชิงป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรงได้

  ส�าหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “สังคมไทย VS ความรุนแรง” 

โดย นางสุวรรณ ี สริเิวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสงัคมฯ และประธานคณะอนกุรรมาธิการ-

กจิการสตรี การเสวนาเรือ่ง “New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง” โดย พันเอกวนัชนะ  สวสัดี 

พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร นางสาวหริสวรรณ อยู่สุข และนายวรินทร จตุรภุช ด�าเนินรายการ

โดย ดร.สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล อนุกรรมาธิการฯ การอภิปราย/สาธิต เรื่อง “ศิลปะการป้องกันตัว” 

โดย  นายจารกึ  ศรวลัเพ็ง และนายณฐัวฒุ ิ พูลทรพัย์ และกจิกรรมรณรงค์ “New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ 

ไร้ความรุนแรง” โดยทีมวิทยากรและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งมีการน�าเสนอสื่อวีดิทัศน์ 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างกัน

  

 หน่วยวิจัยไลเคน ม.ร. ลงพื้นที่ส�ารวจและ 

เกบ็ตัวอย่างไลเคน ในสวนธนบุรรีมย์ แขวงบางมด 

เขตทุ่งคร ุซึง่เป็นสวนสาธารณะทีส่�าคญัแห่งหนึง่ 

ของกรงุเทพมหานคร ก่อต้ังยาวนานมากกว่า 50 ปี 

บรรยากาศร่มรื่นเหมาะส�าหรับการพักผ่อน และ

เป็นแหล่งฟอกอากาศท่ีส�าคญัของเมอืงหลวงแห่งน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 โดยได้รบัการต้อนรบัและ 

อ�านวยความสะดวกอย่างดียิง่ จาก นายสรุเชษฐ์ โพธิเ์จรญิ 

นักวชิาการเกษตรช�านาญการ หัวหน้าสวนธนบุรรีมย์ 

ซ่ึงการส�ารวจในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่การเกบ็รวบรวม- 

ข้อมูลและตัวอย่างไลเคนท่ีพบในกรงุเทพมหานคร 

ซึ่งเป็นดัชนีทางชีวภาพ (bioindicator) คุณภาพ 

ของอากาศที่ส�าคัญ ให้มีความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสามารถน�าไปพัฒนาต่อไปได  ้

ในอนาคต

ไลเคน...ตัวชี้วัดคุณภาพ-

อากาศทางชีวภาพ
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ประเทศสมาพนัธรฐัสวสิ  หรอืประเทศ-

สวติเซอร์แลนด์  เป็นประเทศทีช่าวไทยรูจ้กั

และให้ความสนใจมายาวนาน

 เนือ่งเพราะเป็นประเทศท่ีพระมหากษัตรย์ิไทย 

ถงึ ๒ พระองค์  คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว- 

อานนัทมหิดล  และ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว- 

ภมูพิลอดุลยเดช เคยประทับอยูท่ีน่ี่ เม่ือครัง้ 

ยังทรงพระเยาว์อยู่หลายปี

 นอกจากพระต�าหนกัท่ีประทับ  โรงเรยีน- 

ที่ทรงศึกษา  และสถานที่ต่างๆ แล้ว

 ท่านเอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต   

ณ กรงุเบร์ิน  สมาพนัธรฐัสวสิ  นายกติติพงษ์  

ณ ระนอง  ได้เปิดเผยว่า

 สถานเอกอคัรราชทูตไทย  ณ กรงุเบิร์น  

ได้ดูแลส่ิงของส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

อีกอย่างหนึ่ง  คือ

 เปียโนไม้สีน�า้ตาลเข้มแบบต้ังตรง  ยีห้่อ  

คาร์ล ฮาร์ดต์  สตุดการ์ท  (Carl Hardt Stuttgart)  

ผลิตในเยอรมนี  ซึ่ง

 ถื อ เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ชิ้ น แ ร ก ที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วอานนัทมหิดล   

และ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดุลยเดช 

ทรงศึกษาในขณะทรงพระเยาว์  เม่ือทรงมี 

พระชนมพรรษาได้ ๙ พรรษา และ ๗ พรรษา  

ตามล�าดับ

 ร้านเปียโนของครอบครัวโลร็องต  ์

ในเมืองโลซานได้พบเปียโนหลังนี้  และ

ทราบว่าเป็นเปียโนท่ีเคยต้ังอยู่ในถิ่นพ�านัก

ของกษัตริย์แห่งสยามประเทศ

 เห็นว่าเป็นสิง่มคีณุค่าส�าหรบัประเทศไทย  

จึงได้มอบให้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย

เก็บรักษาไว้

กิจกรรมรามฯ-ตรัง

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จดักจิกรรมประกวดส่ือต้านภัยส่ิงเสพติด  ประเภทคลิปวดีิโอ  ในโครงการ

รณรงค์สร้างเสรมิสุขภาพ ห่างไกลส่ิงเสพติด  เพือ่สร้างแนวทางรบัรูแ้ละความเข้าใจ  หนุนให้เยาวชนในรัว้รามค�าแหง 

มีส่วนร่วมกบักจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์  และไม่ยุง่เกีย่วกบัส่ิงเสพติด  เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคมท่ีผ่านมา  ณ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ทั้งนี้  เยาวชนชาวรามฯ จ�านวน 16 ทีม ได้ร่วมเนรมิตผลงานคลิปวิดีโอ  รณรงค์ชี้ให้สังคมตระหนักถึง

พษิภยัส่ิงเสพติด  และมีจ�านวน 8 ทมีสร้างสรรค์ผลงานเข้าตากรรมการ  ได้รบัรางวลัจากโครงการฯ  พร้อมแนะ 

มหาวทิยาลยัจดักจิกรรมอกี  เพือ่กระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมกบัการรณรงค์  และตระหนักถงึภยัร้ายของส่ิงเสพติด

 นายจามกิร วงชมพู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนจากทมี MAJIC TEAM 

เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลศิ เรือ่ง “Don’t mention it. ไม่เป็นไร”  เผยว่าคลปิวดีิโอเรือ่งน้ี

ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของญาติคนหนึ่ง  ท่ีมีส่วนเข้าไปพัวพันกับวงการมืด  

ภายหลังต้องการหันกลับเพื่อเริ่มชีวิตใหม่  แต่ความจริงที่ว่า “ขึ้นหลังเสือแล้วลงยาก” 

ท�าให้เขาโดนหักหลังจากเจ้านายหลังท�างานชิ้นสุดท้ายส�าเร็จ  ถูกต�ารวจเข้าจับกุม  และ

ต้องโทษจ�าคุกถึง 30 ปี

 “ผมอยากให้สังคมเรยีนรูจ้ากเรือ่งจรงิ  เน้นการส่ือสารด้วยองค์ประกอบภาพ  สีหน้า 

และอารมณ์  ให้คนดูคิดตามและตีโจทย์เอง  ภายใต้แนวคิด “หยดุได้ ถ้ารูท้นั”  ชีใ้ห้ตระหนกัถงึโทษของส่ิงเสพติด  

ผมเคยส่งผลงานประกวดหลายเวท ี ได้ท�าหลากหลายหน้าท่ี  และได้รบัรางวลัมามากมาย  โดยความรูท่ี้ได้จาก

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  รางวลัน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลงานอืน่ๆ  รวมถงึน�าไปใช้ในการท�างาน”

 นายอมรเทพ  รอดตา  นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  ตัวแทนจากทีม Robot official  

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 เรือ่ง “บุหรีสู่บง่าย แต่เลกิยาก”  กล่าวว่าวัยรุน่นยิมความสนกุ

มากกว่าน�าสาระมาพดูคุยอย่างเดียว  คลิปวดีิโอเรือ่งน้ีจงึถูกสร้างสรรค์ในรปูแบบความ- 

ตลกขบขันที่สอดแทรกสาระให้ขบคิด  โดยมีคอนเซปต์ว่าบุหร่ีมีแต่ผลเสีย  ทั้งกับตนเอง 

และคนรอบข้าง  วยัรุน่คึกคะนองมักมองว่าเท่  แต่ภยัร้ายน้ีจะน�าพาไปสูส่ิ่งเสพติดชนดิอืน่อกี 

และมีผลให้ชีวิตพัง

 “คลิปวิดีโอเรื่อง ‘บุหรี่สูบง่าย แต่เลิกยาก’ เป็นผลงานชิ้นแรกท่ีได้ท�าเต็มตัว  

ก่อนหน้าน้ีเคยร่วมส่งผลงานประกวดในฐานะผู้ช่วย  เปรียบเป็นประตูบานแรกให้ก้าวสู่บันไดอีกหลายข้ัน 

ท่ีจะต้องเกบ็เกีย่วประสบการณ์ให้มากท่ีสุด  อยากให้มหาวิทยาลยัจดักจิกรรมประกวดคลปิวดีิโออย่างต่อเนือ่ง  

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีแรกในการพัฒนาตัวเองสู่เวทีอื่นๆ ต่อไป  และขอชวนเพื่อนๆ หันมาใส่ใจ

ร่วมกันต้านภัยจากสิ่งเสพติด”

 นายวงศธร  วงศ์ประเสริฐ  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ตัวแทนจากทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิต  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “การสูญเสีย 

คนทีเ่รารกั.. จากสารเสพติด”  กล่าวว่าผมและเพือ่นๆ ในทีมอยู่ชมรมถ่ายภาพสาธิตรามฯ 

ได้มีโอกาสถ่ายภาพและผลติสือ่เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียน  เม่ือทราบข่าวประกวดคลิป

ต้านภัยสิ่งเสพติด  จึงเข้าร่วมด้วย  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์  โดยทุกคนในทีม

ช่วยกันแชร์ไอเดีย  และมีอาจารย์หลายท่านคอยให้ค�าแนะน�า

 “สารเสพติดใกล้ตัวและพบมากในหมู่วัยรุ่นคือ ‘บุหรี่’  และอีกประเภทท่ีก�าลัง

ได้รบัความนยิมคือ ‘โปรโคดิล’  ท่ีให้โทษถงึตาย  จงึน�ามาเสนอให้สังคมรูเ้ท่าทัน   กิจกรรมประกวดคลิปวดีิโอ 

ครั้งนี้เป็นเวทีแรกของพวกผม  จากที่ได้เห็นผลงานของทีมอื่น  รวมถึงค�าแนะน�าของคณะกรรมการ  ท�าให้รู ้

ข้อดีข้อด้อยของตัวเอง  เพือ่น�าไปพฒันาผลงานชิน้ต่อไปให้ดีข้ึน  อยากให้มหาวทิยาลยัมเีวทแีบบน้ีอีกในหลายๆ หัวข้อ  

เพือ่เป็นเวทใีห้เยาวชนชาวรามฯได้เริม่ต้นความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมกบัการรณรงค์ต่างๆ ของสังคม”

 นายขจรศักดิ์  ค่ายเพชร  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ตัวแทนจากทีม R.U.LAW  

รางวลัชมเชย เรือ่ง “36 RULAW”  กล่าวว่าคลปิวดีิโอเรือ่งนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์ 

ต้านสิง่เสพติด  โดยน�าเสนอเรือ่งราวท่ีสามารถเกดิข้ึนได้จรงิในชวีติมหาวทิยาลยั  ส่ิงยัว่ย ุ

ท้ังหลายทีห่ากเผลอเข้าไปลองอาจท�าให้พลาดจนหมดอนาคต  ผมมองว่าความรบัผดิชอบ

ของสงัคมคอืต้องชีแ้นะแนวทางทีถ่กูต้องให้แก่เยาวชน  กจิกรรมนีเ้ป็นเวทีแรกท่ีได้ท�าผลงาน 

ขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ค�าแนะน�าที่ดี  เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

สู่ผลงานชิ้นต่อไป (อ่านต่อหน้า 9)

ลูก-หลานพ่อขุนฯ เนรมิตผลงาน
ชี้ให้สังคมตระหนักพิษภัยสิ่งเสพติด 
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คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แนะมหาบัณฑิต
“ต้องมีความรู้เหนือกว่าที่คนอื่นคาดหวัง”

 ภาควชิาบรหิารการศึกษาและอดุมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ปัจฉิมนเิทศ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์ หาสาสน์ศร ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพธีิ 

มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ จ�านวน 1,181 คน ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์ หาสาสน์ศร ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า 

ส่ิงท่ีส�าคัญประการหน่ึงในการจดัพธีิปัจฉมินิเทศ คือ  เพือ่ให้นกัศึกษาได้รบัรู ้

ถงึความต้องการของมหาวทิยาลยัทีมี่ต่อนกัศึกษาทุกคน ว่าเม่ือเป็นมหาบณัฑิตแล้ว 

ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ให้สมกับต�าแหน่งที่ได้รับสมกับที่ทุกคนคาดหวัง  และ

ยิ่งกว่านั้นต้องมีความรู้เหนือจากท่ีคนอื่นคาดหวังไว้ เพราะส่ิงเหล่านี้จะ 

ท�าให้เกิดความเคารพนับถือ ความศรัทธากับผู้ที่ได้พบเห็น และก็จะเป็น

อานิสงส์ย้อนกลับมาที่อาจารย์ และมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท

ความรู้ให้แก่นักศึกษา  มหาบัณฑิตจึงต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการ

จดัการเรยีนการสอน ให้มีความรูเ้พิม่ข้ึนเพือ่น�าไปต่อยอดให้สามารถน�าความรู้

ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนของตนเองต่อไป 

 ปัจจุบันมีความรูใ้หม่ๆเกดิข้ึนตลอดเวลา ดังน้ัน ณ ท่ีใดคนท้ังโลกกจ็ะ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นพร้อมกันไปด้วย และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ควรที่จะเป็น 

ผู ้ ท่ี มีความรู ้ทางวิชาการและต ้องเรียนรู ้ตลอดเวลาเพื่อให ้ทันโลก 

ทันเหตุการณ์...

 ...ถึงแม้ว่าจะส�าเร็จเป็นมหาบัณฑิตแล้ว แต่การเรียนรู้ก็ยังไม่จบส้ิน 

ต้องมีการต่อยอด มีการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะท�าอะไรก็ขอให้

คิดเสมอว่าเราคือใคร จงมีความสมถะ อย่าหรูหราฟุ้งเฟ้อตามกระแส  เพราะ

ถ้าเรามีความสมถะแล้วก็จะท�าให้เรารู้จักระมัดระวงั รูจ้กัตัวเอง  ขอให้นกัศึกษา

ด�ารงตนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต  ไม่คดโกงแผ่นดิน  และให้ระลึกอยู่เสมอ

ว่าเรามีหน้าที่บริการรับใช้ประชาชน  และต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง 

 “ขอแสดงความยนิดีกบัมหาบัณฑติทกุท่าน ท่ีได้ฝ่าฟันความยากล�าบาก

จนประสบความส�าเร็จในวันนี้ และให้ทุกคนคิดเสมอว่าตนเองมีส่วนท�าให้

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงบรรลุเป้าหมายในปรัชญาของมหาวิทยาลัยในด้าน

การขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ความรู้ต่อปวงชน และขอให้ทุกท่านเป็น

มหาบณัฑิตอกีรุน่หน่ึงทีมี่คุณภาพ และสามารถทีจ่ะน�าความรูท่ี้ได้ร�า่เรยีนมา 

ไปพฒันาประเทศชาติให้มีความเจรญิงอกงามต่อไป”  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวในตอนท้าย   

       
บริการการศึกษา สวป.

การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต่างสถาบัน
 ✴	สถานที่ให้บริการ

  อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 โทรศัพท์  0-2310-8616

 ✴	ระยะเวลาเปิดให้บริการ

  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)

 ✴	เวลาเปิดให้บริการ

  08.30 - 16.00 น.

 ✴	ขั้นตอนของผู้รับบริการนักศึกษาต่างสถาบัน

 ✴	นักศึกษาต่างสถาบันที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ปฏิบัติดังนี้

 1. ติดต่อที่มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยู่ส่งหนังสือ (ฉบับจริง 

และนักศึกษาถ่ายส�าเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ) เพื่อขอลงทะเบียนเรียน ส่งถึง- 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง อาคารส�านักงานอธิการบดี ชั้น 2 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กทม. 10240

  1.1  กรณีหนังสือ (ฉบับจริง) ส่งไปไม่ถึง  ให้นักศึกษาน�าส�าเนา

ที่เก็บไว้ไปลงรับเรื่องที่ งานสารบรรณ  อาคารส�านักงานอธิการบดี ชั้น 2  

แล้วจึงน�าเอกสารฉบับดังกล่าวมาติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียน

  1.2 กรณีนักศึกษาถือหนังสือ (ฉบับจริง) มาด้วยตนเอง  ให้น�า

หนงัสอืไปลงรบัเรือ่งท่ี  งานสารบรรณ  อาคารส�านกังานอธิการบดี ชัน้ 2  

และขอถ่ายส�าเนา 1 ฉบับ  น�าไปติดต่อที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1  

เพื่อขอลงทะเบียนเรียนก่อนได้

 2 ให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรยีนท่ีหน่วยลงทะเบียน  อาคารกงไกรลาศ 

(KLB) ชั้น 1  ตามวันเวลาที่ก�าหนด

 3. ช�าระเงินค่าหน่วยกิต  ค่าบ�ารุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการสอบ 

และอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด

 4. อัตราค่าธรรมเนียม

     ค่าลงทะเบียนเรียน  หน่วยกิตละ 800 บาท

     ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 300 บาท

     ค่าธรรมเนียมการสอบ  วิชาละ 300 บาท

     ค่า LAB   วิชาละ 300 บาท (ถ้ามี)

 5. เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสาร 

การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ  ส�าหรับนักศึกษาต่างสถาบัน  ดังนี้

  5.1 ใบเสรจ็รบัเงินสีชมพ ู (ม.ร.18) ระบรุายการและจ�านวนเงนิท่ีช�าระ  

พร้อมกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

  5.2 ใบบนัทกึข้อความถงึหวัหน้าตึกสอบ  เรือ่งการจัดท่ีน่ังเสรมิ 

ให้แก่นักศึกษาต่างสถาบันเป็นกรณีพิเศษ

 6. นักศึกษาได้รับใบเสร็จ  ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จและ

รับทราบเกี่ยวกับระเบียบในการเข้าสอบของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 หมายเหต ุ ผลการสอบของนกัศึกษาต่างสถาบนั  ทางคณะฯ ต้นสังกดั

ของกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะเป็นผู้ด�าเนินการแจ้ง 

ผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเอง



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

ตอน มหาอำานาจปลาร้า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ที่จริงเรื่องที่จะเขียนวันน้ีเดิมจะต้ังชื่อว่า “การส่งออกปลาร้า” แต่เนื่องจาก

ผมเห็นว่าชื่อน้ีธรรมดาเกินไปหน่อยเลยปรับเปลี่ยนให้เว่อร์วังอลังการณ์เป็น 

“มหาอ�านาจปลาร้า” เสียเลย ก็เพราะปลาร้าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่ครับ

 อันว่าปลาร้าน้ันจะบอกว่าเป็นอาหารประจ�าชาติของไทยคงจะไม่ได้เพราะ

ชาติเพือ่นบ้านของเรากช็อบรบัประทานปลาร้าเหมอืนกนั เพราะฉะน้ันคงจะต้องบอกว่า 

เป็นอาหารประจ�าภูมิภาคอาเซียนน่าจะถูกต้องกว่า ซ่ึงก็ท�าให้ปลาร้ากลายเป็น 

สินค้าเศรษฐกิจข้ึนมาเพราะการอพยพย้ายถ่ินของคนจากภูมิภาคน้ีไปยังต่างทวีป

ท�าให้ไม่สะดวกทีจ่ะท�าปลาร้าขึน้มาไว้รบัประทานเองเหมอืนสมยัโบราณ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้าชาวอาเซียนของเราบินข้ามน�้าข้ามทะเลไปเล่าเรียนหรือท�ามาหากิน 

ในต่างประเทศซึ่งการจะท�าปลาร้ารับประทานเองคงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได ้

โชคดีทีปั่จจบัุนการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว ชาวอาเซียนจ�านวนมากจึงได้อาศัย

รับประทานปลาร้าที่ส่งมาขายจากประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย และเวียดนาม เป็นต้น 

ใช่แล้วครับ ผมเขียนไม่ผิดหรอกท่ีอ้างถึงเวียดนามเพราะประเทศนี้ก�าลังส่งออก

ปลาร้าแข่งกับเราอยู่

 ทีว่่าปลาร้าเป็นอาหารอาเซยีนเพราะประเทศหลกั ๆ ในอาเซียนต่างกรั็บประทาน

ปลาร้ากันอย่างเป็นล�่าเป็นสันทั้งนั้น การที่ชาวอาเซียนนั้นก็มีวัฒนธรรมในการกิน 

คล้ายคลงึกนั กเ็พราะแต่ครัง้บรรพกาลคือก่อนวฒันธรรมจีนและตะวนัตกจะแทรกซมึ

เข้ามานั้น  อาหารหลักท่ีได้จากธรรมชาติก็คือ ปลา เกลือ และข้าว เหมือน ๆ กัน  

เม่ือท�าเป็นอาหารแม้จะรสชาติหน้าตาแตกต่างกันบ้างแต่กพ็อจะเรยีกได้ว่าเป็นอาหาร

ประเภทเดียวกัน ซึ่งของไทยเราจะเรียกว่า “ปลาร้า”  ลาว(รวมถึงไทยอีสาน) เรียกว่า 

“ปลาแดก” เขมรเรียก “ปราฮ็อก” ฟิลิปปินส์ เรียกว่า “บากุง” เวียดนาม เรียกว่า  

“มาม”  (คนไทยเรยีกปลาร้าเวยีดนามทีท่�าขายในเมืองไทยว่าปลามัม้) มาเลเซีย เรยีกว่า 

“เปกาซัม” อินโดนีเซีย เรียกว่า “บากาแซ็ง” พม่า เรียกว่า “งาปิ” 

 เฉพาะกรณีปลาร้าพม่านั้นขอขยายความเพื่อความชัดเจนนิดนึงว่าแม้จะเห็น

ได้ว่าค�า งาปินั้นก็คือที่มาของกะปิในภาษาไทยนั่นเอง แต่ค�าว่างาปิของพม่า กูเกิล

ท่านว่ามาจากภาษามอญอีกทีหนึ่ง แปลว่า “ปลา” ซึ่งรวมไปถึง “เคย” หรือกุ้งตัว-

เลก็ๆ ท่ีใช้ท�ากะปิด้วย มีท่านผูรู้เ้กีย่วกบัเรือ่งนีอ้ธิบายไว้ว่า ในประเทศพม่าน้ัน  กุง้ ปลา 

ท่ีเขาน�ามาหมักเกลอื แล้วปรุงแต่งให้มีสภาพต่างๆ เขาเรยีกช่ือขึน้ต้นด้วย งาปิ ท้ังนัน้ 

งาปิจึงเป็นได้ทั้งกะปิและปลาร้า 

 กลบัมาถงึเรือ่งส่งออกปลาร้าอกีท ี เน่ืองจากอปุสงค์หรอืความต้องการซ้ือปลาร้า

ในหลายประเทศทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาน้ันมีไม่น้อย  ในขณะท่ีอุปทานหรือ 

ปรมิาณเสนอขายนัน้มีไม่พอหรอืไม่สม�า่เสมอท�าให้ราคาปลาร้าท่ีน�าเข้าจากเมืองไทยน้ัน

ค่อนข้างแพง และยังปรับราคาขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามภาวะเงินเฟ้อ ครั้นจะท�าเองก็มี 

อปุสรรคหลายอย่าง โดยอปุสรรคท่ีส�าคัญกคื็ออากาศท่ีหนาวเยน็ท�าต้องใช้เวลาหมกันาน 

และยังต้องระวังเรื่องกลิ่นด้วย เพราะเด๋ียวจะถูกฝรั่งเพื่อนบ้านไปแจ้งความได้ว่า 

มีการซ่อนศพคนตายไว้ในบ้าน ซ่ึงเรือ่งน้ีคนไทยทีริ่อ่านไปท�าอาหารไทยด้วยปลาเคม็ 

และกะปิที่เมืองฝรั่งคงทราบกันดี

 ขอแถมวธีิท�าปลาร้าเวลาอยูเ่มืองนอกเสียหน่อย เด๋ียวจะว่าผมไม่รูจ้รงิเรือ่งปลาร้า 

วตัถดิุบส�าคญัก็คอืปลาน�า้จดื น�ามาท�าความสะอาดให้ดี ตามสตูรน้ีใช้เน้ือปลาถ้วยครึง่ 

น�าเกลือ 1 ถ้วยผสมนวดให้เข้ากัน แล้วตามด้วยข้าวสารเหนียวคั่วป่นละเอียด 1 ถ้วย 

น�า้ปลาและน�า้สะอาดอย่างครึง่ถ้วย คลกุเคล้านวดเบาๆให้เข้ากนัดี เสรจ็แล้วหาขวดแก้ว 

ที่ล้างและเช็ดจนแห้งสนิทมาเรียงปลาลงไปโดยกดให้แน่น ปิดฝาขวดให้สนิท 

อย่าให้อากาศเข้าได้ เก็บไว้ในที่มืดสัก 4-5 เดือน เขาว่ายิ่งหมักนานยิ่งอร่อย

 ที่จริงการส่งออกปลาร้าไทยไปจ�าหน่ายในต่างประเทศน้ันมีมาช้านานแล้ว 

มูลค่าส่งออกถึงกว่าปีละ 20 ล้านบาท และมีโรงงานท่ีท�าการผลติปลาร้าเป็นอตุสาหกรรม

ท้ังระดับโรงงานขนาดใหญ่และอตุสาหกรรมครอบครวัมากกว่า 300 แห่ง ตลาดส่งออก

ส�าคัญก็คือ สหรัฐฯ ยุโรป  ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย แต่ปัญหาส�าคัญของ

การส่งออกก็คือการท่ีประเทศเหล่านี้เข้มงวดมากเรือ่งความสะอาดและปลอดภยั
ของสนิค้าประเภทอาหาร นอกจากนัน้ตอนน้ีปลาร้าไทยยงัถกูแข่งขนัจากเวยีดนามจน
เสียตลาดไปเรื่อย ๆ ด้วย 

     

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

แลกเงิน             (โด๋ย เตี่ยน)

 บทสนทนานี้เป็นสถานการณ์การแลกเงินสด จากสกุลเงินบาท เป็นเงินโด่ง 

และเงินดอลลาร์สหรัฐ 

E:  

 (บ่า หมวน โด๋ย เตี่ยน อะ) ท่านต้องการแลกเงินหรือคะ

F:       (เวิง อะ)  ใช่ค่ะ

E:   

 (บ่า ก๊อ เตี่ยน สี่ อะ)  ท่านมีเงินอะไรคะ

F:   

 (โตย ก๊อ ถาย บาต)  ฉันมีเงินบาท

E:  

 (บ่า หมวน เหญิ่น เตี่ยน สี่) ท่านต้องการแลกเป็นเงินอะไร

F:  

 (โตย หมวน เหญิ่น โด ลา หมี หว่า ด่ง เหวียต นาม)

 ฉันต้องการแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินด่องเวียดนาม

  

 (สา โด๋ย โฮม ไน หล่า บาว เญียว อะ) อัตราแลกเปล่ียนวันน้ีเป็นอย่างไรคะ

E:  

 (สา โด๋ย โฮม ไน หล่า โหมต บาต เดือก โหมต หง่าน ด่ง)

 อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้คือ 1 บาท ได้ 1,000 ด่อง

  

 (หว่า โหมต บาต เดือก บา เมือย แซน หมี)  และ 1 บาท ได้ 30 เซนต์สหรัฐ

  

 (บ่า หมวน โด๋ย บาว เหญียว บาต) ท่านต้องการแลกกี่บาท

F:  

 (โตย ก๊อ นัม หง่าน บาต)  ฉันมี 5,000 บาท

  

 (โตย หมวน เหลย ฮาย เจี่ยว ด่ง) ฉันต้องการแลก  2  ล้านด่อง

  

 (โส ก่อน หล่าย โตย หมวน โด๋ย ซาง โด ลา หมี) 

 ส่วนที่เหลือ ฉันต้องการแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

E:  

 (ซิน บ่า เจ่อ โหมต จุ๊ต)  ขอท่านคอยสักครู่

 หากท่านเดินทางไปประเทศเวียดนาม นอกจากเงินด่องเวียดนามแล้ว ท่านยังสามารถ 

ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้ในบางร้าน หรือท่านสามารถน�าเงินดอลลาร์น้ีไปแลกเป็นเงินด่อง

ได้ที่ร้านขายทอง ซึ่งนอกจากจะขายทองแล้ว ยังรับแลกเงินด้วย ทั้งที่ธนาคาร และ

ร้านขายทอง มีความน่าเช่ือถือมากกว่าการแลกเงินกับคนท่ีมาเร่ถามแลกเงินตามข้างทาง 

แต่ในปัจจุบันบางสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวจะรับเงินบาท 

ของไทยบ้างเป็นบางแห่ง

 อีกวิธีหน่ึงท่ีท่านสามารถได้เงินด่องใช้ในเวียดนาม โดยไม่ต้องไปแลกท่ีธนาคาร 

หรือท่ีร้านทอง คือ การกดจากตู้เอทีเอ็ม ซ่ึงโดยปกติแล้วท่านสามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม 

ของธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีอยู่ที่เมืองไทย กดเงินจากตู้เอทีเอ็มที่เวียดนามได้  

โดยเสียค่าบริการตามอัตราท่ีธนาคารก�าหนด ซ่ึงไม่ได้เป็นอัตราท่ีสูงมากนัก ท่านสามารถ

หาตู้เอทีเอ็มได้ตามจุดต่าง ๆ ท่ีเป็นย่านธุรกิจ ท่องเท่ียว หรือบริเวณด้านหน้าธนาคาร

 ปลาร้าเวยีดนามน้ันเจาะตลาดเป้าหมายคนไทยและลาวแน่ เพราะท่ีผมเหน็น้ัน 
บนขวดปลาร้าเวยีดนามพมิพ์ภาษาไทยว่า “ปลาร้า” ไว้อย่างชดัเจน ถ้าผูผ้ลติไทยยงัไม่ต่ืนตัว 
เรือ่งการแข่งขนัเด๋ียวก็อาจจะกลายเป็นเหมอืนกรณีซอสศรรีาชาซ่ึงชือ่เป็นไทยแท้ 
แต่ซอสศรรีาชาทีค่นอเมรกินัติดใจนักหนากลบัเป็นของเวยีดนามไปได้ เราต้องอย่า- 
ยอมสูญเสียต�าแหน่งมหาอ�านาจปลาร้าของโลกเป็นอันขาด



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 “Pre-degree” รามค�าแหงเป็นหลกัสตูรท่ีพสูิจน์แล้วว่า

ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนท่ีมีความสามารถและศักยภาพ  

ได้มีโอกาสทางด้านการศึกษา โดยไม่ถูกจ�ากัดด้วยเวลา 

หรือสถานที่ ซึ่งการเรียนระบบน้ีนอกจากจะส�าเร็จ-

การศึกษาก่อน ยงัมีโอกาสเข้าสู่วชิาชพีก่อนผูอ้ืน่ทีเ่รียน 

ตามเกณฑ์ปกติ ท�าให้มีโอกาสที่ดีในชีวิต เรียนจบและ 

มีงานท�าก่อนหรอืสามารถศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท 

ได้เร็วกว่าผู้อื่นด้วย 

 นายเมธาสิทธิ ์ อดุมศิรพัินธุ ์ หรอื น้องโกโก้ อาย ุ 19 ปี บัณฑิตจากหลกัสูตร Pre-degree 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ถอืเป็นอกีหนึง่ความส�าเรจ็จากหลกัสตูร Pre-degree 

โดยน้องโกโก้ ได้ให้สัมภาษณ์กับ‘ข่าวรามค�าแหง’  ว่า ตนเองเข้ามาเรียนในระบบ Pre-degree  

คณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่เริม่เข้ามัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษาพฒันาการรชัดา 

เมื่อจบชั้น ม.6 ได้มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2558 โดยน�าหน่วยกิต 

มาเทียบโอนได้ทัง้หมด 128 หน่วยกติ และลงทะเบียนเรยีนอกีเพยีง 1 ภาคการศึกษาเท่าน้ัน  

ก็สามารถส�าเร็จเป็นบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย  2.69

 “ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

ในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตนเองรู้แค่ว่าอยากเรียน แต่ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรและคณะไหน  

แต่กตั็ดสินใจสมคัรเรยีน Pre-degree ท�าให้ตอนแรกท่ีเข้าเรยีนลองผดิลองถกู ลงเรยีนทัง้คณะวทิยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

และเศรษฐศาสตร์ อาจเพราะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุ จึงมองอนาคตระยะไกลและตลาดแรงงานเม่ือเรียนจบ 

ปริญญาตรีด้วย ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์เป็นคณะที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด”

 นายเมธาสิทธิ ์ กล่าวต่อไปว่า เมือ่เข้าเรยีน Pre-degree คณะเศรษฐศาสตร์ ท�าให้ได้รูจั้กโลกกว้างข้ึน เหน็แนวคดิ 

เก่ียวกบัระบบเศรฐกจิ สังคม รวมไปถงึการใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัทีต้่องรูจ้กัการออมและการลงทนุ ซึง่เป็นเวลาเดียวกบั 

ท่ีครอบครวัประสบปัญหาวกิฤตทางการเงิน ท�าให้ผมมุง่ม่ันเรยีนในคณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน  อย่างเต็มท่ี 

 สิ่งท่ีได้รับจากการเรียน ท�าให้มองว่า “การเรียนคือการลงทุน ทุกๆ การลงทุนย่อมมีความเส่ียงแต่อยู่ที่ว่า 

ใครจะสามารถบริหารความเสี่ยงในรูปแบบไหน” เช่นเดียวกับระบบ Pre-degree คือ เป็นระบบการศึกษาที่ช่วย 

ในเรือ่งการบรหิารความเส่ียงท้ังเรือ่งเวลาและโอกาสต่างๆ ท�าให้สามารถเลอืกเรยีนในคณะทีใ่ช่ สาขาทีช่อบ  แต่เมือ่ 

ลองเรยีนแล้วพบว่าไม่ถนดั เรยีนไม่ไหว กส็ามารถเปลีย่นไปเรยีนคณะอืน่ๆได้ เลอืกเรยีนในแบบทีต่รงกบัความต้องการ 

ได้เรว็ข้ึนและไม่เสียเวลาไปเริม่ต้นใหม่ ท้ังน้ีระบบ Pre-degree ยงัให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ามากเพราะต้นทุนค่าเล่าเรยีนต�า่ 

(ค่าเทอม ค่าหนงัสอื) ท�าให้ได้ก�าไรสูง (ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส�าเรจ็การศึกษาได้เรว็ มีงานท�าได้ก่อนเพือ่นๆ ในวยัเดียวกนั) 

 “ครอบครวัของผมไม่ได้มีฐานะดีและผมกไ็ม่ได้เรยีนเก่ง ท�าให้ผมคิดเสมอว่าถ้าอยากเก่ง อยากได้มากกว่าคนอืน่ 

กต้็องท�ามากกว่าคนอืน่ จึงต้ังมัน่ว่าพรุง่นีต้้องท�าให้ได้มากกว่าวนันี ้ เช่น เพือ่นอ่านหนงัสือได้ 1 เล่ม ผมต้องอ่านให้ได้ 

2 เล่ม ในเวลาท่ีเท่ากนั และนอกจากเรือ่งเรียนแล้ว ผมยงัต้องช่วยครอบครวัท�างานหลายๆ อย่าง และแบ่งเวลาทุม่เท 

ให้กับการเรียน ม.ปลาย ทั้งในห้องเรียน การบ้าน และกิจกรรมต่างๆ พอมีเวลาเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ทบทวน 

วชิาท่ีเรยีน Pre-degree และจะใช้โซเชยีลมีเดีย คือ facebookและ line เพือ่ติดตามรายงานทีอ่าจารย์มหาวทิยาลยัสัง่ 

และพูดคุยกับเพื่อนที่เรียน Pre-degree ด้วยกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมทั้งสอบถามแนวการเรียนและข้อสอบ 

จากรุ่นพี่ อีกทั้งจะหาเวลาว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ เพื่อเข้าไปที่คณะไปร่วมท�ากิจกรรมกับรุ่นพี่ในชมรมด้วย”

 โกโก้ กล่าวอีกด้วยว่า ตนเองชอบการท�ากิจกรรมมาก เพราะถือว่าได้ผ่อนคลายจากการเรียน การท�างาน 

ที่หนักๆ มาตลอด โดยกิจกรรมที่ท�าร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้แก่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์ แข่งขนัเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุาร ี

ครัง้ท่ี 6-7 ได้รบัรางวลัเยาวชนผูไ้ด้รับเชดิชเูกียรติเป็นแบบอย่างทีดี่มวีฒันธรรมไทย เป็นตัวแทนการน�าเสนอผลงาน 

ทางวชิาการในการประเมนิสถานศึกษาพอเพยีง ร่วมโครงการอบรมทางวชิาการ การค้า การลงทนุ การท่องเทีย่วและบรกิาร 

ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป Adobe Photoshop & 

Adobe Illustrator อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-อังกฤษ 

อบรมศิลปะการพูดต่อท่ีชุมชน และเป็นตัวแทนนักศึกษา ม.ร. ไปแข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 “วุฒิการศึกษาท�าให้คนมีงานท�า แต่กิจกรรมท�าให้คนท�างานเป็น” เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถ

ท�างานหรืออยู่คนเดียวได้ ต้องรู้จักการท�างานเป็นกลุ่มและมีสังคมในหลายๆรูปแบบท่ีไม่ก่อผลเสียให้กับตนเอง

และคนรอบข้าง วันนี้ผมส�าเร็จการศึกษาแล้วภูมิใจที่เรียนจบด้วยอายุเพียง 19 ปี และเมื่อย้อนกลับไปมองอดีตที่

ผ่านมาก็พบว่าความส�าเร็จนี้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้จริงๆ ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นก�าลังใจทุกๆ ครั้งที่ท้อแท้ 

หรือเหน็ดเหน่ือยกับการท�างาน การเรียน และขอบคุณครู อาจารย์ รุ่นพี่ ตลอดจนเพื่อนๆในคณะและเพื่อนๆ  

จากกลุ่ม Pre-degree ท่ีคอยช่วยเหลือด้านการวางแผนการเรียน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ และจากนี้จะต้ังใจ

ท�างานเก็บเงินเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อไป”    

ว่าที่บัณฑิต Pre-degree คณะเศรษฐศาสตร์ 

เผย “การเรียน-กิจกรรม สร้างคนเก่งสู่สังคม”

บัณฑิตสาวคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ใช้เวลา 2 ปีครึ่ง เรียน ม.ปลายควบคู่ ป.ตรี

   

 นางสาวสรลัชนา วพุิธสกลุ 

บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ์  

เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม

อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.56 ส�าเร็จ-

การศึกษาในระยะเวลาเพยีง 2 ปีครึง่ 

เล่าว่า ได้สมคัรเข้าเรยีนที ่ม.รามค�าแหง

ในระบบ Pre-degree ในขณะท่ีเรยีนอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ตามค�าแนะน�าของคุณแม่ 

โดยเทอมแรกเกรดเฉลี่ยพื้นฐานได้คะแนนไม่ดีมากนัก

 “ตอนที่เรียน Pre-degree เป็นการเรียนคู่ขนาน

กับท่ีโรงเรียน ลงทะเบียนเต็มทุกเทอมมาโดยตลอด  

มีต้องขออนุญาตทีโ่รงเรยีนเพือ่มาสอบทีร่ามฯ ด้วย ทีผ่่านมา 

ไม่เคยสอบตก แต่เกรดบางวชิาอย่างเช่นภาษาไทยคะแนน

ไม่ค่อยดี มีเทคนิคการเรียน คือ พยายามท�าความเข้าใจ

เน้ือหาจากการเรียนในห้องเรียนทุกคาบจะท�าให้เรา

ไม่ต้องอ่านหนังสือหนักเกินไปก่อนสอบต้องทบทวน

เนื้อหาก่อนการเรียนคาบต่อไป จะท�าให้เนื้อหาต่อเนื่อง 

หมัน่ทบทวนหลงัเลิกเรยีน  และทบทวนอกีครัง้ก่อนการสอน 

 หนูได้แบ่งเวลามาเรียนที ่ ม.ร.บ้างในช่วงใกล้สอบ 

จนกระท่ังสอบเข้าเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์- 

สาขาอตุสาหการ ภาคอนิเตอร์ Twining Program ทีม่หาวทิยาลยั- 

ธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลกัสตูรร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลยั-

ธรรมศาสตร์กับ  University of Nottingham  ยอมรับว่า

ในช่วงเรียนปี 1 พร้อมๆกับที่เป็นการเรียนปีสุดท้ายท่ี

รามค�าแหง  ต้องปรับตัวและเรียนหนักมาก แต่ในที่สุด

กท็�าส�าเรจ็  ในวนัน้ี  ได้รบัปรญิญาท่ีรามค�าแหง  พร้อมกับ 

ทีเ่รยีนจบครึง่แรกท่ีธรรมศาสตร์ และเตรยีมตัวบินไปเรยีนท่ี 

University of Nottingham   ประเทศอังกฤษตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรร่วม” 

 นางสาวสรลัชนา กล่าวเพิม่เติมถงึระบบ Pre-degree ว่า 

เป็นการส่งเสริมให้เด็กมัธยมแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง  

เป็นความพิเศษท่ีท�าให้ได้ส�าเร็จการศึกษาก่อนคนอื่น  

อยากให้รามค�าแหงสานต่อระบบนีต่้อไป เพือ่สร้างโอกาส

ให้นักเรียนได้ลองเรียนในระบบมหาวิทยาลัยก่อน 

ว่าเป็นอย่างไร  

 “การท่ีได้เคยเรียนในระบบมหาวิทยาลัยมาก่อน 

ท�าให้เรียนที่ธรรมศาสตร์เรียนได้ดี ไม่เครียดมาก และ 

ได้รับใบเรียนดีจากคณะวิศวะ  เพิ่มสิทธ์ิเรียนต่อท่ี  

University  of  Nottingham   ได้ผลคะแนนการสอบ  IELTS 

overall 7.5 ซึ่งถือเป็นระดับProficiencyทั้งหมดนี้ ถือว่า

ได้จุดเริ่มต้นที่ดีจากการเรียน Pre-degree ที่รามค�าแหง

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสให้ได้เริ่มเรียน

ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะถ้าแบ่งเวลาได้ดีทุกคนสามารถ

ประสบความส�าเร็จได้ ขอเพียงมีวินัย มีความพยายาม 

และมุ่งม่ันท่ีจะเรยีนให้จบ ส�าหรบัเราจะบอกตัวเองเสมอว่า 

เม่ือเราวางเป้าหมายแล้ว ต้องมีความต้ังใจ เดินไปสู่- 

ความส�าเร็จให้ได้  ในอนาคตต้ังใจจะมาสานต่อธุรกิจ

ของที่บ้าน และจะเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

หรือวิศวะ ต่อเพิ่มอีก 1 ใบค่ะ”



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ความเป็นมาของแนวคิดเก่ียวกับหลกัทรพัย์- 

มรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ (Common Heritage  

of Mankind / res communis humanitatos) นั้น 

มีท่ีมาจากความกังวลของรัฐที่ก�าลังพัฒนา

ต่อรฐัท่ีพฒันาแล้ว ได้มีการขยายการใช้อ�านาจ

อธิปไตยของตนออกไปนอกเขตอ�านาจรฐัแห่งชาติ 

(National Jurisdiction) โดยใช้ความรู้และ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีมี่อยูแ่สวงประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติยังบริเวณที่ยังไม่มี

รัฐใดเป็นเจ้าของ เพื่อแสวงประโยชน์จาก

บริเวณเหล่านั้นให้ตกเป็นของตนเอง 

 พื้นฐานทางกฎหมายของหลักการนี้

เกิดข้ึนมาจากปัจจัยด้านสันติภาพและปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ และอาจเป็นไปได้ว่ามีการน�าหลักทรัพย์ร่วมกัน (res communis)  

มาปรบัปรงุและพฒันาขึน้เป็นหลกัการเรื่องทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ

 แต่เดิมพื้นที่ท่ีรัฐใดไม่สามารถมีใครเป็นเจ้าของได้ตามท่ีปรากฏอยู่ใน

มาตรา 2 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 (Convention on the High 

Seas 1958) แต่นั้นก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงค�าว่าทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ

แต่ประการใด

 จุดเปลี่ยนที่เป็นรูปธรรมที่สุด คือ การที่ศาสตราจารย์อาวิด ปาโด (Arvid 

Pardo) ผูแ้ทนของประเทศมอลตา (Malta) ประจ�าองค์การสหประชาชาติ ได้น�าเสนอ

หลักการนี้ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1970 ว่าควรจะมีข้อตกลงระหว่างประเทศ

ที่จะก่อต้ังระบบกฎหมายส�าหรับบริเวณใต้ทะเลลึก เนื่องมาจากผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการส�ารวจ และแสวงประโยชน์จากบริเวณพื้นที ่

อันกว้างใหญ่ไพศาลน้ัน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐใดๆ หากแต่เป็นอันตราย

เน่ืองจากการแข่งขันกันแสวงประโยชน์โดยรัฐท่ีมีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างสูง 

และขอให้พิจารณารับรองหลักการในการสงวนรักษาพื้นทะเล เพื่อจุดประสงค์

ในทางสันติโดยเฉพาะพื้นทะเลท่ีอยู่นอกขอบอ�านาจแห่งชาติ เพื่อประโยชน์

ของมวลมนุษยชาติ โดยให้เหตุผลว่าในบรเิวณพืน้ทีท่ี่อยูน่อกเขตอ�านาจรฐัแห่งชาติน้ัน 

เดิมไม่สามารถท่ีจะยดึครองได้เนือ่งจากสภาพตามธรรมชาติประกอบกบัเทคโนโลยี

ที่ไม่ทันสมัย แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

เทคโนโลยไีด้มีความก้าวหน้าทันสมยัข้ึน ซึง่พืน้ทะเลได้ถกูรฐัต่างๆ เข้าครอบครองมากข้ึน 

ซ่ึงอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันทางทหารซ่ึงอาจเป็นผลน�ามาสู่สงครามได ้

วิธีแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การประกาศให้บริเวณพื้นที่นอกเขตอ�านาจรัฐแห่งชาติ

เป็นทรพัย์มรดกร่วมกนัของมนษุยชาติ โดยได้เสนอหลักการท่ีส�าคัญ 4 ประการ คอื

 1. พื้นทะเลที่อยู่นอกเขตอ�านาจแห่งชาติไม่ควรตกอยู่ภายใต้การยึดครอง

ของรัฐใดไม่ว่าโดยวิธีใดๆ

 2. การส�ารวจ แสวงหา และน�ามาใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ดังกล่าวท่ีอยู่นอกเขตอ�านาจแห่งชาติจะต้องกระท�าโดยสอดคล้องกับหลักการ

และจุดประสงค์ของกฎบัตรสหประชาชาติ

 3. การด�าเนินกิจกรรมบนบริเวณพื้นที่ที่อยู ่นอกเขตอ�านาจแห่งชาติ 

รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องกระท�าเพื่อจุดประสงค  ์

ในการคุ้มครองส่วนได้เสียของมวลมนุษยชาติ ก�าไรสุทธิท่ีเกิดจากการใช้และ 

การแสวงหาประโยชน์จากบรเิวณพืน้ทีดั่งกล่าวจะต้องให้ความส�าคญั โดยน�ามาใช้พฒันา 

ประเทศยากจนเป็นอันดับแรก และ

 4. พื้นทะ เล ท่ีอยู ่นอก เขตอ� านาจ

แห่งชาติจะต้องถูกสงวนและรักษาไว้เพื่อ

ประโยชน์ในทางสันติเท่านั้น

  ทีป่ระชมุสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

(United Nations General Assembly) จึงได้ 

ลงมติเป็นเอกฉันท์รับมติที่ 2749 ซึ่งมีชื่อว่า 

ประกาศหลักการเกีย่วกบัพืน้ทะเล และพืน้ดิน 

ข้างล่างซึง่อยู่นอกเขตอ�านาจของรัฐ (Declaration 

of Principles Governing the Sea - Bed and 

the Ocean Floor, and the Subsoil thereof, 

beyond the Limits of National Jurisdiction) 

  ต่อมา หลักการทรัพย์มรดกร่วมกัน 

ของมนุษยชาติดังกล่าวได้ถกูร่างไว้ในมาตรา 126 

แห่งร่างท่ีใช้ในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Composite Negotiating 

Text: ICNT) ว่าบริเวณพื้นท่ี (The Area) และทรัพยากรในบริเวณพื้นที่เป็น 

ทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ ในปี ค.ศ. 1977 ซึ่งความหมายของบริเวณพื้นที ่

หมายถึง พื้นดินท้องทะเลและพื้นมหาสมุทรและดินใต้ผิวดินที่อยู่นอกเขต 

อ�านาจแห่งชาติ จากบทบัญญัติดังกล่าวบริเวณพื้นที่ คือ บริเวณท่ีอยู่นอกเขต 

อ�านาจแห่งชาติ อนัประกอบด้วย ดินแดน น่านน�า้ภายใน ทะเลอาณาเขต ห้วงอากาศ 

เหนอืดนิแดนและทะเลอาณาเขต ตลอดจนพืน้ดินท้องทะเลกับดินใต้ผวิดินของทะเล 

อาณาเขตบรเิวณน้ีรฐัมีอ�านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ และประกอบด้วยเขตต่อเนือ่ง 

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และไหล่ทวีป

 จากนั้น หลักการหลักทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาตินี้ได้ถูกน�ามา

บัญญัติไว้ในสนธิสัญญาที่ใช้บังคับกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์ ดวงดาว และ

วัตถุอวกาศอื่นๆ ค.ศ. 1979 (Agreement Governing the Activities of States on 

the Moon and Other Celestial Bodies) โดยได้ก�าหนดหลักในการด�าเนินกิจกรรม

เพื่อประโยชน์ของรัฐท้ังปวงโดยหลักความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

และหลักการทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติอีกด้วย

 แนวคิดเรือ่งหลกัทรพัย์มรดกร่วมกนัของมนุษยชาติดังกล่าว เป็นท่ีมาของ 

รับเอาข้อมติท่ี 2340 (XXII) ของท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

ในการจดัต้ังคณะกรรมการเฉพาะกจิพืน้ท้องทะเลลกึ (The Ad Hoc Seabed Committee) 

เพือ่ด�าเนนิการศึกษาบรเิวณพืน้ทีน่อกเขตอ�านาจแห่งชาติในทางสันติ ในด้านกฎหมาย 

เทคนิค และเศรษฐกจิ และเป็นการเปลีย่นแปลงแนวคดิทางกฎหมายในเรือ่งไหล่ทวปี 

บริเวณท้องทะเลลึก ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมมากและเป็นที่มาของการจัดประชุม

กฎหมายทะเลครั้งที่ 3 ในเวลาต่อมา

 ในการประชมุกฎหมายทะเล ครัง้ที ่ 3 ขององค์การสหประชาชาติ (The Third 

United National Conference on the Law of the Sea หรือ UNCLOS III)  

เมื่อปี 1982 ได้ถูกบัญญัติไว้ในอารัมภบท (Preamble) และมาตรา 136 ของ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982) ให้บริเวณพื้นท่ีก้นทะเลและ 

บริเวณพื้นท่ีใต้ท้องทะเลลึกเป็นทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติในท่ีสุด 

โดยส�านวนบางตอนลอกความมาจากสนธิสัญญาที่ใช้บังคับกิจกรรมของรัฐ

บนดวงจันทร์ ดวงดาว และวัตถุอวกาศอ่ืน ๆ ค.ศ. 1979 จากนั้นได้ถูกน�า 

ไปใช้ในกฎหมายอื่นอีกในลักษณะเดียวกัน

หลักการทรัพย์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

รามคำาแหงผนึกพลังทุกภาคส่วน 

ต้านสิ่งเสพติด-ออกกำาลังกายเต้นซุมบ้า

 จากกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” 

ทีจ่ดัข้ึน ณ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 

มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงานท้ังในชุมชน รวมถึง 

นักเรียน นักศึกษา ซึ่งทุกคนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ ์

ว่าจะต่อต้านสิ่งเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

พร้อมกับออกก�าลังกายเต้นซุมบ้าร่วมกันในงานด้วย

 นายเกือ้กลู สัญฉเวโรจน์ ผูช่้วย-

ผู้อ�านวยการเขตบางกะปิ น�าทัพ 

บุคลากรและประชาชนในชุมชน 

เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านสิง่เสพติด 

และเต้นซุมบ้า โดยเอ่ยว่าการเข้าร่วม 

กิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นส่ิงท่ีดีและ 

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ พร้อมสนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการใช้สิ่งเสพติดในชุมชน 

 “ส่ิงเสพติดเป็นปัญหาหน่ึงในสังคม ท�าให้เกดิ 

การทะเลาะววิาทกนับ่อยคร้ัง เขตบางกะปิสนบัสนนุนโยบาย

ป้องกันและลดปริมาณการแพร่กระจายของสิ่งเสพติด 

ไปสู่ชุมชน ซ่ึงกิจกรรมออกก�าลังกายเต้นซุมบ้าของ 

ม.รามค�าแหง เป็นกิจกรรมที่ดี ทั้งช่วยให้ประชาชนมี

ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด”

 นายนรา หน่อนารถ หัวหน้า

ฝ่ายปกครองเขตวังทองหลาง น�าประชาชน 

ในชมุชน เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์

และเต้นซมุบ้า เพือ่สขุภาพร่างกายท่ีดี 

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ช่วยให้ห่างไกล-

สิง่เสพติด โดยได้เข้าร่วมกจิกรรมทกุปี 

 “ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับ 

ชมุชนของ ม.รามค�าแหง ส�านกังานเขตวงัทองหลางเข้าร่วม 

อย่างเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมการออกก�าลังกายด้วยการ 

เต้นซุมบ้าของ ม.รามค�าแหง เป็นกจิกรรมท่ีดีต่อชมุชนและ 

ประชาชนทุกคน ท�าให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

มีความสมัพนัธ์เป็นทมี สานสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล

ได้เป็นอย่างดี น�าไปสู่การห่างไกลจากสิ่งเสพติด”

 ร.ต.อ.ธนินท์ศกัด์ิ กลางบุรมัย์ชากร 

รอง สว.ป. สน.หวัหมาก เข้าร่วมกจิกรรม 

กับ ม.รามค�าแหง พร้อมแนะน�าให ้

ออกก�าลังกายแทนการม่ัวสุมเสพ-

สารเสพติด เป็นหน่ึงในโครงการ 

ที ่สน. หวัหมากร่วมมอืกบั ม.รามค�าแหง 

มาตลอด

 “กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต้านส่ิงเสพติด

และเต้นซมุบ้า เป็นกิจกรรมสาธารณะต่อต้านส่ิงเสพติด 

ท่ีมีประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง และ

กิจกรรมนี้เป็นการรวมตัวแสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติด 

ทุกครั้งที่ผมได้ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนในชุมชน  

ก็บอกถึงพิษภัยของส่ิงเสพติดเสมอ พร้อมทั้งแนะน�า 

ให้รวมกลุ่มกันออกก�าลังกาย เล่นกีฬา หรือท�ากิจกรรม 

ที่สร้างประโยชน์ต่อสาธารณชน”

 นายพรศักด์ิ พิทักษ์พูลสิน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานต�ารวจ

(กต.รต.) สถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก 

และกองบงัคับการต�ารวจนครบาล 4 

ประกาศเจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติด 

และเต้นซมุบ้าร่วมกบัประชาชน พร้อมเน้นย�า้ถงึภยัร้าย 

ของส่ิงเสพติด เป็นอนัตรายแก่ตัวผูเ้สพและคนในชุมชน

 “โครงการประกาศเจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติด

และเต้นซมุบ้าของ ม.รามค�าแหง เป็นกิจกรรมขับเคลือ่น

ให้เกดิความปลอดภยัของชมุชน ซ่ึงสิง่เสพติดเป็นเหมือน

บ่อเกิดอันตรายมากมาย ท�าให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ชุมชน 

และทุกฝ่าย ต้องจบัมอืกนัเพือ่ดูแลความปลอดภยั ฝากเตือน

ประชาชน นักศึกษาทุกคน อย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

เพราะผลของมันจะท�าร้ายทุกอย่างรอบข้าง”

 ด้านนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ต่างก็เห็นด้วยกับการประกาศเจตนารมณ์ต้าน

ส่ิงเสพติดและออกก�าลงักายเพือ่สุขภาพทีดี่  แสดงจุดยนื 

ที่แข็งแกร่ง ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด และใช้เวลาว่าง

เพื่อประโยชน์ พร้อมบอกต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปยังเพื่อน

และลูกหลานต่อไป 

 เด็กหญิงปวรวรรณ อารง  

นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง พร้อมเพือ่นร่วมชัน้เรยีน 

ประกาศเจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติด 

และเต้นซุมบ้าร่วมกบัทกุๆคน สัญญา 

จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเด็ดขาด

 “หนูได้ยินประกาศประชาสัมพันธ์จากคุณครู 

และเพื่อนในห้องก็สนใจจะร่วมกิจกรรมนี้ เราจึงเดิน

จากโรงเรียนมาเพื่อร่วมกิจกรรม ไม่ผิดหวังกับสถานที ่

และการเต้นซุมบ้าท่ีสนุกไปกับเสียงเพลง และได้ประกาศ

เจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติดพร้อมกับทุกคน”

 นายศุภวัฒน์ อรุณโรจน ์ 

นักเรียนโรงเรียนเทพลีลา เข้าร่วม- 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต้าน- 

ส่ิงเสพติดและเต้นซมุบ้าพร้อมเพือ่นๆ 

เป็นอกีเสียงของเยาวชนทีจ่ะต่อต้าน 

สิ่งเสพติดทุกชนิด

 “ผมเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับเพื่อนในโรงเรียน 

วันนี้ซุมบ้าท�าให้พวกเราสนุกมาก นอกจากสุขภาพที่ด ี

ข้ึนแล้ว เรายังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เต้นกัน

หลายๆคน มีความเพลิดเพลินและจะใช้การเต้นซุมบ้า

เป็นการออกก�าลังกายในวันถัดไป”

 นางสาววราพร ภูศรีนวล  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอ่ยว่าตนเป็น 

คนรกัสขุภาพ ออกก�าลงักายเป็นประจ�า

อยูแ่ล้ว และไม่เคยยุง่เกีย่วกบัสิง่เสพติด 

ยินดีเป็นอีกหน่ึงเสียงท่ีแสดงพลัง 

ต่อต้านสิ่งเสพติดกับ ม.รามค�าแหง

 “วันน้ี ม.รามค�าแหง มีกิจกรรมดีๆ จึงเข้าร่วม 

อย่างไม่ลังเล เป็นการออกก�าลังกายที่สนุก และได้ร่วม 

ประกาศเจตนารมณ์ต้านสิง่เสพติด ซึง่เป็นสิง่ทีมี่ประโยชน์

และได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนหลายๆคน”

 นายฐิติวัฒน์ ไมตรีจิตต ์ 

นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ เข้าร่วมกจิกรรม 

ประกาศเจตนารมณ์ต้านส่ิงเสพติดและ 

เต้นซุมบ้า เพราะเป็นคนชอบออกก�าลงักาย 

และการเต้นซุมบ้ากท็�าให้รูสึ้กสนกุกว่า

การออกก�าลังกายแบบปกติ

 “ผมเต้นแอโรบิกเป็นประจ�าทกุเย็น วนัน้ีได้เข้าร่วม 

กจิกรรมของ ม.รามค�าแหง ได้เต้นซุมบ้าท่ีมีจงัหวะไปกบั 

เสียงเพลงและท่าเต้นท่ีหลากหลาย ถงึแม้คนเข้าร่วมงาน

จะมากนับพนัคน กย็งัสนุกและเพลนิไปกับการเต้น ทุกคน- 

ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านส่ิงเสพติด ผมกเ็ป็นอกีคน

ที่จะต่อต้านด้วยเช่นกัน”

  นางสาวปิยาพัชร สุขสงวน 

 เข้าร่วมกจิกรรมประกาศเจตนารมณ์

ต้านส่ิงเสพติดและเต้นซุมบ้า โดย

ได้รบัข่าวสารจากชมุชน เหน็ถงึความ 

ส�าคัญของการต่อต้านส่ิงเสพติด 

 และยินดีเป็นอกีหนึง่แรงท่ีจะปกป้อง

ลกูหลานให้ปลอดภยัจากส่ิงเสพติด

 “ม.รามค�าแหง จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนบ่อยครั้ง 

กิจกรรมนีก้เ็ป็นอกีกิจกรรมท่ีมีประโยชน์มากๆ ได้ช่วยกนั 

ดูแลลกูหลาน เป็นเหมอืนการประสานพลงัให้แข็งแกร่ง 

เป็นชุมชนที่แข็งแรง ซึ่งส่วนตัวก็ได้บอกลูกอยู่เสมอว่า

สิ่งเสพติดไม่ใช่สิ่งที่ดี ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว”

  นางวัชรี แย้มละม้าย ชุมชน-

หมู่บ้านกิตินิเวศน์ รามค�าแหง 68 

เข้าร่วมกจิกรรมประกาศเจตนารมณ์

ต้านสิ่งเสพติด เป็นครั้งที่ 4 แล้ว 

ชื่นชมการออกก�าลังกายด้วยการ

เต้นซุมบ้า รู้สึกสดชื่นและเป็นการ

ออกก�าลังกายที่สนุกจริงๆ

 “นอกจากการรณรงค์ในชมุชนแล้ว การได้ลงมือปฏบัิติ 

แบบน้ีกเ็ป็นอกีตัวอย่างให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

การออกก�าลังกายเป็นสิ่งท่ีดีกว่าการเสพสิ่งเสพติด  

ช่วยลดปัญหาต่างๆได้ดี และยงัป้องกนัชมุชนให้ปลอดภยั

จากสิ่งเสพติดด้วย” 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

ถาม 1. ถ้าเรียนทุกวิชาตามหลักสูตรครบหมดแล้ว 

แต่หน่วยกิตเกินจากหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ สามารถ 

แจ้งจบการศึกษาได้หรือไม่ และจะมีปัญหาหรือไม่

           2. ถ้าลงวิชาเพื่อไว้กันสอบตก ปรากฏว่า

ผ่านแต่ได้เกรด D และเกนิหน่วยกติสะสมตามเกณฑ์

แล้วเกรดที่ได้ท�าให้ฉุดเกรดแบบนี้สามารถเอาวิชา

ที่เกินออกได้หรือไม่

 3. ถ้าต้องการรีเกรดต้องลงทะเบียนใหม่

ในเทอมถดัไปเท่านัน้ใช่ไหม จะลงในเทอมอืน่หรอื

ฤดูร้อนได้หรือไม่ แล้วจ�าเป็นต้องลงรีเกรดใหม ่

ในปีการศึกษานั้นไหม

 4. ถ้าลงทะเบียนขอจบ 30 หน่วยกิตแล้ว 

จะลงวชิาท่ีเคยสอบผ่านได้เกรด D หรือ D+ เพิม่อกี 

ได้หรือไม่

ตอบ 1. เม่ือนักศึกษาตรวจสอบแล้วว่าสอบผ่าน 

ครบหลักสูตรให้นักศึกษาไปท�าเรื่องจบการศึกษา 

ทีค่ณะของนกัศึกษา ถ้ามวีชิาทีไ่ม่ใช่วชิาในหลกัสตูร

กไ็ม่มผีลอะไรกบัการท�าเรือ่งจบหลกัสตูร สามารถ

ท�าเรื่องได้ตามปกติ

 2. กระบวนวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบผ่าน

ไม่ว่าจะได้เกรดใดก็ตามไม่สามารถท�าเรื่องยกเลิก

กระบวนวิชานั้นได้ ผลการสอบจะต้องน�าไปรวม

เพื่อคิดเกรดเฉลี่ยด้วยเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา

 3. การรเีกรดถ้ากระบวนวชิาใดทีนั่กศึกษา 

สอบได้เกรด D หรือ D+ และมีความประสงค ์

จะสอบใหม่ในวชิาดังกล่าวให้นกัศึกษาลงทะเบยีนเรยีน 

ในภาค 1, 2 หรือฤดูร้อน โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นใน 

ปีการศึกษาใดเม่ือผลสอบใหม่นักศึกษาได้เกรด 

ที่สอบผ่าน จึงจะเป็นการรีเกรด

 4. ในการลงทะเบยีนภาคปกติและกากบาท 

ขอจบด้วย นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกนิ 30 หน่วยกติ 

ดังน้ัน วชิาทีนั่กศึกษาจะลงเพือ่รเีกรดจะต้องเป็นวชิา

ที่อยู่ใน 30 หน่วยกิต ไม่ใช่ลง 30 หน่วยกิตแล้ว

และสามารถลงเพิม่วชิาทีจ่ะรเีกรดแยกต่างหากอกี

ถาม 1. อยากทราบว่าถ้าเราเคยรีเกรดไปแล้ว

แต่เรายังได้เกรด D อยู่ เราสามารถลงอีกได้หรือไม่

 2. หากครบ 8 ปี แล้วไม่จบการศึกษาเม่ือสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธ์ิเทียบโอนแล้ววิชา 

ท่ีได้ D กบั D+ ได้ท�าโอนมาด้วยและยังสามารถน�าวชิา

ที่โอนมาที่ได้ D, D+ มาลงทะเบียนใหม่เพื่อรีเกรด

ได้หรือไม่

ตอบ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่า 

ด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 16.5.8 

นกัศึกษามีสทิธ์ิปรบัอกัษรระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชา 

ท่ีได้ผลการสอบต�า่กว่าอกัษรระดับคะแนน C ทัง้น้ี กองบรรณาธิการ

ให้นับกระบวนวิชาท่ีสอบได้อักษรระดับคะแนน

สูงสุดเพียงครั้งเดียว หากกระบวนวิชานั้นมีอักษร

ระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นับอักษรระดับคะแนน

ครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม จากข้อบังคับไม่มี

การจ�ากัดครั้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรีเกรด 

ตราบใดที่วิชาดังกล่าวยังสอบได้เกรดที่ต�่ากว่า C คือ 

D หรือ D+

      2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16.5.6 

นักศึกษาที่เทียบโอนเป็นรายกระบวนวิชาได้แก่ 

นักศึกษา Pre-degree นักศึกษาหมดสถานภาพ

นักศึกษาปรญิญาท่ี 2 และนักศึกษาเทียบโอนสองสถาบนั 

สามารถเลอืกกระบวนวชิาท่ีได้เกรดต�า่กว่า C มาเทียบโอนได้ 

และสามารถน�าวิชาท่ี เทียบโอนแล้วน้ันมาขอ  

รีเกรดได้

 จากข้อบังคับดังกล่าวเม่ือนักศึกษาเป็น

นักศึกษาท่ีหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาและ 

ใช้สิทธ์ิเทียบโอน เม่ือโอนเกรดท่ีสอบได้เกรด D หรอื 

D+ นกัศึกษาจึงมสิีทธ์ิน�าวชิาดังกล่าวมาลงทะเบียนใหม่

เพื่อรีเกรดได้

 นายอับบาส  สมัครกุล   

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  ตัวแทน- 

จากทีม S7ENTH STUDIO รางวลัชมเชย 

เรื่อง “viral antidrug” กล่าวว่า

กจิกรรมประกวดคลปิวดีิโอต้านภยั

ส่ิงเสพติด  เป็นกจิกรรมท่ีดี  เด็กรามฯ 

มีไอเดียเจ๋งๆ มากมาย  รอแค่โอกาสได้แสดงศักยภาพ  

หากในอนาคตมีกิจกรรมดีๆ  แบบนี้อีก  จะเข้าร่วมด้วย 

อย่างแน่นอน  หวังให้สังคมเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ   

ถงึผลกระทบต่อคนรอบข้างท่ีมาจากส่ิงเสพติดทุกรปูแบบ  

พร้อมชี้ให้เห็นความส�าคัญเพื่อร ่วมกันรณรงค  ์

ด้วยวิธีง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเองและคนใกล้ตัว

 นางสาวอัสม่า เจ๊ะด๊ิ   

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ตัวแทน- 

จากทีมเด็กรามยามเยน็  รางวลัชมเชย 

เร่ือง “No Drugs” กล่าวว่ากิจกรรมน้ี 

เป็นครัง้แรกทีไ่ด้ส่งคลปิวดีิโอประกวด  

โดยเปรียบเทียบให้สังคมเห็น

ความแตกต่างระหว่างการท�าดี  ประพฤติตนในหลกั-

ศีลธรรมอันดี  ก็จะได้ดี  แต่ถ้ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด   

ชวีติจะด่ิงลงเหว  และหลงัจากทีไ่ด้เหน็ผลงานของทมีอืน่ 

ได้รับค�าแนะน�าจากคณะกรรมการ  ท�าให้รู้จุดที่ควร- 

ปรบัปรงุและพฒันาให้ดีขึน้  หลังจากนีต้ั้งใจจะมีส่วน 

รณรงค์ต้านส่ิงเสพติด  โดยใช้ช่องทางส่ือโซเชยีลมีเดีย 

เพื่อเข้าถึงวัยรุ่น

 นายอนันต์ สมาน   

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  ตัวแทน- 

จากทีม ST.RU. รางวลัชมเชย เรือ่ง 

“ค�าสารภาพ”  กล่าวว่า “หลายครั้ง 

ท่ีสิง่เสพติดเป็นท่ีพึง่ให้กบัหลายคน 

เรามีความรักให้แก่กันและกันในสถานะของคน 

ทีม่องพลาด  จนวนัหนึง่สิง่เสพติดท่ีไม่เคยให้คณุประโยชน์-

กับใคร  ก็หันกลับมาท�าร้ายเรา”  แนวคิดดังกล่าวคือ 

ส่ิงท่ีผมอยากถ่ายทอดให้กับสังคมผ่านคลิปวิดีโอ  

ให้มองใหม่  และเริ่มต้นใหม่กับส่ิงท่ีดีกว่า  ขอบคุณ

โครงการฯทีมี่กจิกรรมดีๆ ให้นักเรยีน นกัศึกษาได้เกบ็เกีย่ว 

ประสบการณ์  รางวลัชมเชยทีไ่ด้รบัจะเป็นแรงบันดาลใจ 

ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

 นางสาววรินทร  ส่งทวีผล 

นกัเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัย- 

รามค�าแหง  ตัวแทนจากทีม Twinkle 

Brighter  รางวลัชมเชย เรือ่ง “ความรูส้กึ

ของการสูญเสีย”  กล่าวว่าครั้งนี้

เป็นครั้งแรกที่ได้ท�าคลิปประกวด  

ทุกคนช่วยกันคิดและปรับแก้จนเป็นคลิปวิดีโอ 

ที่สมบูรณ์  ถ่ายทอดความรู้สึกสูญเสียที่ถูกสิ่งเสพติด

พรากคนที่รักไป  ระหว่างถ่ายท�า ทุกคนตระหนักถึง 

พษิภยัสิง่เสพติดมากขึน้  หากมหาวทิยาลยัจดัโครงการ

แบบน้ีอกี  จะน�าค�าแนะน�าจากคณะกรรมการมาปรบัใช้  

พัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น  แล้วกลับมาร่วมประกวดอีกครั้ง

ลูก-หลานพ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 3)

 หลักทรัพย ์มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ 

ปัจจุบันจึงใช้บังคับในบริเวณ 1) ห้วงอวกาศ 2) ทวีป 

แอนตาร์กติก และ 3) บรเิวณพืน้ทีใ่ต้ทะเลลกึ ตามแต่ละ-

สนธิสัญญาที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการน�ามาปรับใช้

กับบริเวณอื่นๆ ด้วยนั้น

 โดยองค์ประกอบพื้นฐานอันจะขาดเสียมิได้

ของหลักทรัพย ์มรดกร ่วมกันของมนุษยชาติ

สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 1. การใช้บริเวณน้ันเพื่อ

วตัถปุระสงค์ในทางสันติ 2. การห้ามถอืสทิธิเป็นเจ้าของ 

3. การแบ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากบริเวณนั้น และ  

4. การจัดการร่วมกัน 

 การศกึษาข้อจ�ากดัในทางปฏบิตัขิองหลกัทรพัยม์รดก 

ร่วมกันของมนุษยชาติอาจชี้ให้เห็นได้ว่าการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ใดๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศควร 

ค�านึงถึงความสามารถในการน�าหลักการนั้น  

ไปปรบัใช้ในทางปฏบิติัด้วย แต่อย่างไรกต็าม หลกัการน้ี 

ก็อาจจะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตโดยต้องอาศัย

ความร่วมมือของประเทศพัฒนาแล้วเป็นส�าคัญ

 ท้ายท่ีสุดแล้ว การขยายอ�านาจของรฐัท่ีพฒันาแล้ว 

ออกไปจากเขตอ�านาจของตน โดยผลประโยชน์ที่ได ้

จะตกแก่มวลมนษุยชาติ โดยอาศัยการแบ่งปันผลประโยชน์

ที่เป็นธรรม (Equitable Sharing of Benefits) มิใช่แต่

เพยีงรฐัท่ีมคีวามสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์

เท่านั้น แต่ทว่า นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของหลักการนี ้

กลับยังว่ามีความคลุมเครือ เนื่องจากการที่มิได้ม ี

การให้ค�านิยามท่ีชดัเจน รวมไปถึงรูปแบบและกลไก

การแบ่งปันท่ีเป็นธรรม ท�าให้เกิดปัญหาในการน�า

หลักการนี้ไปปฏิบัติจริง

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 7)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

ภาค1/2560

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ENS 4201 (EN 411)

English in Interviewing 

(ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์)

ภาค 1/2560 

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

   วนัพธุ เวลา 07.30 - 09.20 น. ห้อง SBB 316 

 	อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

 	เอกสารประกอบค�าบรรยาย 

 กระบวนวชิานีย้งัไม่มีต�ารา แต่นักศึกษาสามารถ

ซ้ือเอกสารประกอบค�าบรรยายได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร 

ชัน้ 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี แบบแผนและ 

การเตรียมตัวของผู ้สัมภาษณ์และผู ้ให้สัมภาษณ  ์

ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค�าถามชนิดต่าง ๆ และ

ประโยชน์ของค�าถามชนิดนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์

 4. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างค�าถาม

แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

 5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

หาข้อมูล

 6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การท�าวิจัย

 7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าท�างาน

 8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การสมัครงาน

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

Power Point      

 	เน้ือหาวิชา  ส่วนประกอบส�าคัญต่าง ๆ 

ของการสัมภาษณ์ ลักษณะส�าคัญของกระบวนการ

ส่ือสารระหว่างผู ้สัมภาษณ์และผู ้ถูกสัมภาษณ์  

ลักษณะของค�าถามประเภทต่าง ๆ และประโยชน์

ของค�าถามประเภทน้ัน ๆ ในการสัมภาษณ์ โครงสร้าง-

ของการสัมภาษณ์ การสมัภาษณ์เพือ่หาข้อมลู การสัมภาษณ์- 

เพื่อการท�าวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าท�างาน 

และการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

 	วัน เวลา และสถานที่สอบ   

   สอบวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

   เวลา 14.00 - 16.30 น. 

 	ลกัษณะข้อสอบ 

   ข้อสอบเป็นอัตนัยผสมปรนัย 100 คะแนน 

 	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ   ข้อสอบ 

ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

 Part 1: Choose the correct answer.  

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ

ตอบค�าถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions in 

terms of open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing  

game and bipolar.  Be sure to use each of them 

only once.

 ข้อสอบ part นีมี้ 10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ 

ชุดนี้จะมีค�าถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษา 

ต้องตอบว่าค�าถามน้ัน ๆ เป็นชนิดใด เช่น เป็นค�าถาม

แบบ open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing 

game หรือ bipolar และในการตอบให้เลือกตอบได้

ค�าตอบละครั้งเดียวเท่านั้น

 Part 3:  Answer the following questions in detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  

หมายเหต ุ       ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาองักฤษ        โดยมี 

ภาษาไทยสลับได้บ้าง ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน  

ถ้าตอบเป็นภาษาไทยล้วน คะแนนของข้อน้ันๆ  

จะถูกหารสองทันที และให้ใช้ปากกาสีน�้าเงินหรือ 

สีด�าตอบเท่าน้ัน ถ้าตอบด้วยดินสอจะไม่ตรวจข้อสอบให้

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

ANT 2078  

FAMILY AND KINSHIPS 

(ครอบครัวและเครือญาติ)

 	แนวสังเขปวชิา วเิคราะห์ครอบครวัในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสงัคม การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ 

อิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษา 

ระบบครอบครวัในประเทศต่าง ๆ ในแง่ชาติพนัธ์ุวทิยา

และประวัติศาสตร์โดยเน้นสังคมไทยและศึกษา

ระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

 	เอกสารการเรยีน ต�ารา AN 278 ครอบครวั 

และเครอืญาติ โดย รศ.ศิริพนัธ์ ถาวรทววีงษ์ (จ�าหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือ)

 	วันเวลาและสถานที่ ติดต ่ออาจารย ์ 

นกัศึกษาสามารถศึกษาบทเรยีนจากวดีิโอค�าบรรยาย

ย้อนหลังในภาค 2/56 จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากไม่มีการบรรยายสดในภาค 1 (วชิานีเ้ปิดบรรยาย

ทุกภาค 2) ส�าหรบันักศึกษาท่ีต้องการสอบถามเพิม่เติม 

หลังจากการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์

แล้ว สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตามเวลานี ้TU 15:30-

17:00 HOB 1204

 	หัวข้อหลัก ครอบครัว การเลือกคู่สมรส 

การสมรส ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ 

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

 	แนวทางการวัดผล

 - ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (นักศึกษาสามารถ

เลือกสอบเพิ่มเติมตามวันเวลาท่ีสะดวกได้ในระบบ 

e-Testing) 

 	วันและเวลาสอบ

 W 18 OCT. 2017 B 

 	ข้อแนะน�า

 - นกัศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหวัข้อหลกัๆ 

และท�าความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ 

 - เนื่องจากอัตราอาจารย์ประจ�าภาควิชา  

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละ

ภาคการศึกษา  ทางภาควชิาฯจึงต้องมีการบรหิารจัดการ

การเปิดสอนและสอบในแต่ละวชิา สลบักนัในแต่ละ- 

ภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นักศึกษา 

จึงควรวางแผนการศกึษาล่วงหน้าตามแผนการบรรยาย 

และสอบดังนี้

 * ภาค 1 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด  (นักศึกษา

สามารถศึกษาได้จากวดีิโอค�าบรรยายย้อนหลงัภาค 2/56) 

 * ภาค 2 เปิดให้สอบและบรรยายสด (วัดผล

ปลายภาคเป็นปรนัย 40 คะแนนและอตันัย 60 คะแนน)

   
 
 

 ด้วย คณะนติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และ 

คณะวทิยาศาสตร์ มีความจ�าเป็นบางประการไม่สามารถ

เปิดสอนกระบวนวชิา JPN4303, LAW4035, PHY4805 

และ THA2104 ทีป่ระกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2560 นี้ได้

 ฉะนั้นถ ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 

ในกระบวนวิชาดังกล่าว สามารถสับเปลี่ยนเป็น 

กระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชา 

ท่ีจะสบัเปลีย่นน้ัน หรอืไปติดต่อขอเงนิค่าหน่วยกติ

คืนได้ ภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่ ที่ฝ่าย- 

ลงทะเบียนเรยีนและจดัสอบ ส�านักบรกิารทางวชิาการ 

และทดสอบประเมินผล (สวป. ชัน้ 6) หากนกัศึกษา 

ผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้ ให้มอบฉนัทะ 

ให้ผู้อ่ืนด�าเนนิการแทน พร้อมท้ังน�าใบเสรจ็รบัเงิน

ไปด้วย

 ดังนัน้ มหาวทิยาลยัจึงให้งดสอนกระบวนวชิา 

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2560

การงดสอนกระบวนวิชา

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน 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

   
 
 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จดัพธีิไหว้ครแูละบายศรสู่ีขวญั ประจ�าปีการศึกษา 2560 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2560 ณ อาคารลายสือไท คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

เพื่อให้นักศึกษาได้ร�าลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ 

รวมทัง้เป็นการสร้างขวญัและก�าลังใจให้กบันกัศึกษา 

โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี 

เป็นจ�านวนมาก

ไหว้ครูวิศวะประจำาปี 2560

ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 

ในตลาดสากล งานวจัิยด้านนวตักรรมด้านสารชวีภาพ

ท่ีมฤีทธิท์างชวีวทิยา มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรท่ีเกีย่วข้อง 

กับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นประโยชน์

ท้ังในด้านยา เครือ่งส�าอาง อาหารเสรมิ สุขภาพอนามัย 

เป็นต้น และงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเคมี 

เน้นเกี่ยวกับ Nano chemistry ซึ่งครอบคลุมถึงด้าน 

Drug Delivery, New Materials, New Catalysts เพื่อ

ใช้ในด้านการแพทย์และการอุตสาหกรรม และด้าน

การพัฒนาตัวเร่งและสารประกอบอื่นๆ ด้วย เพื่อ

น�าไปใช้ในการผลิตและสร้างนวัตกรรมเรื่องการ-

ผลิตวัสดุใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและ

ด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประเทศในด้านการลดการน�าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ

และน�าไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยนืและม่ันคงทางด้าน-

พลังงานต่อไป 

 “ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีมี่ส่วนช่วย

พัฒนาและสนับสนุนทั้งนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย 

คณาจารย์ และบคุลากร ให้พร้อมเข้าสูย่คุไทยแลนด์ 4.0 

ท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติต่อไป”

 ศ.ดร.อภิชาต  สุขส�าราญ อาจารย์ภาควิชาเคมี 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีฯ (ต่อจากหน้า 1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า 

“ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นภาคีของศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านนวัตกรรมทางเคมี และได้รับการสนับสนุนทาง

ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย

มีคณาจารย์ และนักวจิยั รวมท้ังนักศึกษาระดับปรญิญาโท 

และปรญิญาเอกได้รบัการคัดเลอืกให้เข้ารบัทุน จ�านวนกว่า 

30 คน ท�าให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด�าเนินไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

 ด้าน ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่าปัจจุบัน

นักเรียนท่ีสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ลดน้อยลงมาก 

เน่ืองจากมองว่าเป็นคณะท่ีเรยีนยากและมีเส้นทางอาชพี

ค่อนข้างน้อย ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาแนวทาง

การส่งเสรมิและจูงใจนักเรยีน นักศึกษา หนัมาเลอืกเรยีน 

ต่อในคณะวทิยาศาสตร์เพิม่มากขึน้ทัง้ระดับปรญิญาตร ี

และบัณฑิตศึกษา เพือ่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

ของรัฐบาล ที่ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อน�ามาต่อยอดและพัฒนาประเทศต่อไป

 “ขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวตักรรมทางเคมี 

ที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท�าให้เกิดการพัฒนาทั้งผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย คณาจารย์ 

ตลอดจนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีคณุภาพ พร้อมทีจ่ะสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่พฒันา

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

 จากนั้น ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ความเป็นเลศิด้านนวตักรรมทางเคมี และคณะทมีงาน 

ได้เดินทางไปยงับัณฑิตศึกษา ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร์ 

เพือ่พบปะพดูคยุกบัผูว้จิยัท่ีได้รบัทุนจากศูนย์ความเป็นเลศิ

ด้านนวัตกรรมทางเคมีด้วย

บุคลากร ม.ร. หันดูแลสุขภาพฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่า “ความไม่มีโรค 

เป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นค�ากล่าวที่ทุกคน 

เคยได้ยนิมานาน ยิง่สงัคมไทยเข้าสูสั่งคมผูสู้งอาย ุ

การดูแลสุขภาพอย่างมีระบบ ทั้งอาหาร อารมณ์ 

และออกก�าลงักาย เป็นส่ิงทีต้่องปฏบัิติควบคู่กนัไป 

แม้บางครั้งจะมีกระแสฮิตเกี่ยวกับการกินข้ึนมา 

เช่น การกนิอาหารคลนี หรอือืน่ๆ แต่จะกนิอยูอ่ย่างไร

ให้สขุภาพดีนัน้ ทุกคนต้องศึกษาหาความรูใ้ห้หลากหลาย 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยนอกจากจะท�าหน้าที่ให้ความรู้

กับนักศึกษาแล้ว ยังต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่

ของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีให้มีสุขภาพแข็งแรง 

ให้ร่างกายพร้อมท่ีจะท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะเม่ือบคุลากรมีสุขภาพท่ีดีแล้ว ยงัช่วยลดภาระ 

ด้านงบประมาณ และลดค่าใช้จ่ายเรือ่งค่ารกัษาพยาบาล

ให้กบัมหาวิทยาลยัและประเทศชาติในอีกทางหน่ึง

 “ขอขอบคุณส�านักกีฬาท่ีจัดกิจกรรมคร้ังนี ้

ขึ้นมา รวมถึงวิทยากรที่สละเวลามาถ่ายทอด

ประสบการณ์ด้านโภชนาการให้กับบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย เชื่อว่าบุคลากรจะได้รับความรู ้

ทีค่รอบคลมุทกุด้านเกีย่วกบัสขุภาพไปใช้ประโยชน์

เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและสามารถ 

น�าความรู้ไปแนะน�าให้กับเพื่อน ญาติมิตร หรือ

คนรอบตัวได้เป็นอย่างดีด้วย”

   
 
 

 ด้วยมีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์วันเวลาเรียนและ

ห้องบรรยายกระบวนวชิาท่ีได้ลงพมิพ์ในประกาศกระบวนวชิา

ที่เปิดสอนพร้อมกับวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ของ

กระบวนวชิาท่ีเปิดสอนภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขห้องบรรยาย

กระบวนวชิาดงักล่าว  จากทีไ่ด้ประกาศไว้เดิมในประกาศ 

กระบวนวชิาท่ีเปิดสอนพร้อมกบัวนัและเวลาสอบไล่ 

(ม.ร.30) เป็นดังนี้

กระบวนวิชา   LAW4082

เดิม   TH 13.30-15.20 LOB2401  

ใหม ่   เปลี่ยนเป็น TH 13.30-15.20 LOB2201

แก้ไขประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ม.ร.30) 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๑) วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคในโครงการรามค�าแหงรวมใจ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคอสีาน ให้กบัพลตรบุีญญฤทธิ ์วสิมล รองผูอ้�านวยการใหญ่สายงานบรหิาร 

สถานีวทิยโุทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นผูร้บัมอบ เมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2560  ณ สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก 

ช่อง 5 เพื่อให้กองทัพบก น�าไปด�าเนินการจัดสรรและส่งต่อให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไป ซึ่งมี

ทัง้ข้าวสาร น�า้ด่ืม บะหม่ีกึง่ส�าเรจ็รปู ขนมขบเคีย้ว ปลากระป๋อง น�า้ผลไม้ เส้ือผ้า เครือ่งอปุโภค และเรอืไฟเบอร์

 บรรยายพิเศษ คณะส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง โดยกองทุน ศาสตราจารย์คุณหญิง- 

จินตนา ยศสุนทร จัดบรรยายพิเศษเรื่อง  

“จากพลังแห ่ง เจตจ� านงถึงพลังทางสายตา  

ความขัดแย ้ งของการมอง เ ห็นในยุคสมัย”  

บทศึกษาจากภาพยนตร์เรื่อง Triump of the will 

ของ Leni Riefenstahl ในปี 1935 ถึงภาพยนตร์

เรื่อง Dunkirk ของ Christopher Nolan ในปี 2017 

โดยมี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะ- 

ส่ือสารมวลชน เป็นประธานเปิดงาน และมี  

อาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนและ 

นักแปลชื่อดัง เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

2560 ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 

อาคารสุโขทัย

 
ม.ร. ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันวิจัย

สัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ร่วมออกบูธในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  

ปี 2560 “Thailand Research Expo 2017” ในหัวข้อ 

“วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง ม่ังค่ังและย่ังยืน” 

จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยท่ัวประเทศ  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อ�านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ย่ิงยง เมฆลอย  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน 

รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาร่วมงาน เมื่อวันที่ 

23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

กรุงเทพฯ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ  อวยพรทีมนักกีฬาฟุตซอล 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ก่อนเดินทางร่วมการแข่งขัน

กีฬาฟุตซอลนอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลอุดมศึกษา 2017  

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - วันที่ 18 ตุลาคม 2560  

ท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องรับรอง 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ให้กำ�ลังใจนักกีฬ�ฟุตซอล ม.ร.

 
นักศึกษารามฯคว้าเหรียญทองแดงแบดมินตัน

จากกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 21

 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

แสดงความยนิดีกบั นายศภุศกัดิ ์ เชยชุม่ 

นักศึกษาปรญิญาโท โครงการบรหิาร- 

ธุรกจิมหาบณัฑิต M.B.A.Advanced 

Program และหวัหน้าศูนย์ออกก�าลงักาย 

เพือ่สขุภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เป็นนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะท่ีสามารถคว้าเหรียญทองแดงกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ จากการแข่งขันกีฬา-

ผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 21 (21st World Transplant Games) ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560  

ณ เมืองมาละก้า ประเทศสเปน ซ่ึงมีทีมเข้าแข่งขัน 52 ประเทศ และท�าให้ประเทศไทยคว้าเหรียญรางวัลมาได้

อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และ 21 เหรียญทองแดง สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง (ขอบคุณภาพจากเพจ KU Health Fitness Center) 

ม.ร. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภ�คอีส�น


