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 ม.รามฯเปิิดหลัักสููตรใหม่ 
“CosChemNat” 

ตอบโจทย์์กระแสูรักสูวย์รักงาม
แบบ Eco Life

 รศ.ดร.มัลลิกา  พิินิจจันทร์ อาจารย์์ประจำหลัักสููตรนิิติศาสูตรมหาบััณฑิิต 
คณะนิิตศิาสูตร์ มหาวิิทย์าลัยั์รามคำแหง ภูมิูใจได้้รบััรางวิลััอาจารย์์ด้เีด่้นิในิโอกาสูวัินิสูถาปนิา
มหาวิิทย์าลััย์รามคำแหง ครบัรอบั 50 ปี พร้อมฝากนัิกศึกษาขย์ันิ อด้ทนิในิการเรีย์นิ แลัะ
ซื่่�อสูัตย์์ สุูจริตในิการสูอบั แลัะที�สูำคัญประกอบัอาชีีพนิักกฎหมาย์ด้้วิย์ควิามซื่่�อสูัตย์์สูุจริต 
ปกป้องคุ้มครองสูังคมให้มีควิามสูงบัสูุขต่อไป 

 มหาวิิทย์าลััย์รามคำแหง จัด้กิจกรรมวัินิพ่อขุนิรามคำแหงมหาราชี ในิวิันิจันิทร์ที� 17 มกราคม 2565 เวิลัา 06.30 นิ. เป็นิต้นิไป ณ บัริเวิณ
ลัานิพระบัรมราชีานิุสูาวิรีย์์พ่อขุนิรามคำแหงมหาราชี (ม.ร.หัวิหมาก) เพ่�อนิ้อมรำลึักถึงพระมหากรุณาธิิคุณของพระมหากษัตริย์าธิิราชี ผูู้้ทรงพระคุณ
อันิย์ิ�งใหญ่ต่อประเทศแลัะปวิงชีนิชีาวิไทย์  แลัะมหาวิิทย์าลััย์รามคำแหงได้้อัญเชีิญพระนิามพ่อขุนิรามคำแหงมหาราชีเป็นิช่ี�อของมหาวิิทย์าลััย์ โด้ย์มี 
พิธิีบัวิงสูรวิงแลัะพิธิีทางศาสูนิา รวิมทั�งมีพิธิีวิางพานิพุ่มถวิาย์ราชีสูักการะพระบัรมราชีานิุสูาวิรีย์์พ่อขุนิรามคำแหงมหาราชีของกระทรวิง สูถาบัันิการศึกษา 
แลัะหนิ่วิย์งานิต่างๆ  

 คณะรัฐมนิตรีมีมติให้วัินิที� 17 มกราคมของทุกปี เป็นิ“วิันิพ่อขุนิรามคำแหงมหาราชี” ซื่ึ�งเป็นิวิันิสูำคัญทางประวัิติศาสูตร์ โด้ย์เป็นิวัินิรัฐพิธิี 
ตั�งแต่วิันิที� 17 มกราคม 2533 เป็นิต้นิมา เนิ่�องจากพระบัาทสูมเด็้จพระจอมเกลั้าเจ้าอย์ู ่หัวิ ทรงพบัหลัักศิลัาจารึกของพ่อขุนิรามคำแหงมหาราชี 
ที�โคกปราสูาทร้าง จังหวิัด้สูุโขทัย์ เม่�อวิันิที� 17 มกราคม 2376 

      ควิามรักสูวิย์รักงามไม่เคย์ห่างหาย์ไปจากสูังคม บัวิกกับั
เทรนิด้์สูุขภูาพที�กำลัังมาแรง แลัะธิุรกิจเวิชีสูำอางจาก
สูารสูกดั้ธิรรมชีาติกำลังัเติบัโต คณะวิทิย์าศาสูตร์ มหาวิทิย์าลัยั์
รามคำแหง ย์กระด้บััคลัังควิามรู ้เปิด้หลัักสููตรเคมเีคร่�องสูำอาง
แลัะผู้ลัิตภูัณฑิ์ธิรรมชีาติ ผู้ลัิตผูู้้เชีี�ย์วิชีาญด้้านิเวิชีสูำอางจาก
ธิรรมชีาติ เรีย์นิจริง ทำจริง 

ในฉบัับัในฉบัับั

‘รศ.ดร.มัลัลิกา  พินิิจจันทร์’ ภูมูัิใจรบััรางวัลัอาจารย์์ดเีด่น
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การวัิจัย์ดำาเนินงานเบั้�องต้้น 1 การวัิจัย์ดำาเนินงานเบั้�องต้้น 1 

OPR2001OPR2001
พิบัอาจารย์์ผูู้้สอนพิบัอาจารย์์ผูู้้สอน



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๐- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕๒

การวัิจัย์ดำาเนินงานเบั้�องต้้น 1 การวัิจัย์ดำาเนินงานเบั้�องต้้น 1 

  วิันินิี�  คอลััมนิ์ “พบัอาจารย์์ผูู้ ้สูอนิ” จะพาทุกท่านิมาพบักับั 
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.นธิิเิดช่ คห้าทองสัมฤทธิิ� อาจารย์์ประจำภูาควิชิีาสูถติิ 
คณะวิิทย์าศาสูตร์ ผูู้ ้สูอนิวิิชีา OPR2001 การวิิจัย์ด้ำเนิินิงานิเบั่�องต้นิ 1 
หรอ่ที�นิกัศกึษาเรยี์กว่ิาวิิชีา OR1 เป็นิวิิชีาพ่�นิฐานิของนิกัศกึษาสูาขาวิชิีาสูถิติ 
มาเจาะลัึกเนิ่�อหาวิิชีา เคลั็ด้ลัับัการเรีย์นิการสูอนิ รวิมถึงแนิวิข้อสูอบัแลัะ
วิิธิีเขีย์นิคำตอบัแบับัไม่กั�ก 
 ผู้ศ.ดร.นิธิิเดช่ กลั่าวิวิ่าวิิชีา OPR2001 นิอกจากจะเป็นิวิิชีาพ่�นิฐานิ
ของนิกัศกึษาภูาควิิชีาสูถติิแล้ัวิ ย์งัเกี�ย์วิข้องกับักลัุม่วิชิีาวิศิวิกรรมอุตสูาหการ
โด้ย์ตรง โด้ย์ในิวิิชีานิี�มีเนิ่�อหาบันิพ่�นิฐานิการวิิเคราะห์เชีิงปริมาณ ค่อ 
สูามารถบัอกมูลัค่าของการชัี�ง ตวิง วัิด้ หร่อบัอกราคา ซึื่�งในิหนิังสู่อเลั่มนีิ�
ประกอบัไปด้้วิย์ 9 บัทเรยี์นิ มเีนิ่�อหาสูำคญั ได้้แก่ ตัวิแบับักำหนิด้การเชีงิเสู้นิ
แลัะการแก้ปัญหา ปัญหาการขนิสู่ง ปัญหาควิบัคู่แลัะการวิิเคราะห์ควิามไวิ 
ปัญหาการมอบัหมาย์งานิ การวิิเคราะห์ข่าย์งานิ การบัริหารโครงการด้้วิย์
เทคนิิค PERT แลัะ CPM ในิแต่ลัะบัทมีการสูอด้แทรกงานิวิิจัย์ระด้ับัชีาติ
แลัะนิานิาชีาติที�ได้้รับัการย์อมรับัจากฐานิข้อมูลั TCI SCOPUS แลัะ Web 
of science โด้ย์ทุกบัทมีแบับัฝึกหัด้เพ่�อให้นัิกศึกษาได้้ทบัทวินิเนิ่�อหา
หลัังจากเรีย์นิด้้วิย์
 “นัักศึึกษาที่่�เรี่ยนัวิิชานั่� จะได้้นัำควิามรี้้ไปพััฒนัาที่างด้้านัต่่าง ๆ 
ท่ี่�เก่�ยวิข้้อง เช่นั การีนัำควิามรี้้เรี่�องตั่วิแบบกำหนัด้การีเชิงเส้้นั ส้ามารีถ
นัำไปพัฒันัาเป็นัต่วัิแบบแบบหลายวิตั่ถปุรีะส้งค์ ต่วัิแบบการีจัด้ส้รีรีที่รัีพัยากรี 
เพั่�อนัำไปใช้ในัการีปรีะกอบธุุรีกิจ เช่นัการีหาค่ากำไรีส้้งสุ้ด้ภายใต่้เง่�อนัไข้
ต่่าง ๆ หรี่อแม้กรีะทัี่�งการีหาค่าใช้จ่ายที่่�นั้อยที่่�สุ้ด้ในัส้ภาวิการีณ์์ที่่�เรีาไม่
ส้ามารีถควิบคุมได้้ และยังส้ามารีถนัำแนัวิคิด้นั่�ไปต่่อยอด้วิิเครีาะห์ตั่วิแบบ
ที่างคณิ์ต่ศึาส้ต่ร์ีข้ั�นัส้้ง ไม่ว่ิาจะเป็นัการีจัด้เส้้นัที่างการีข้นัส่้งส้นิัค้า การีมอบหมาย
งานัแบบหลายข้ั�นัต่อนั การีต่ัด้ส้ินัใจแบบหลายหลักเกณ์ฑ์์ หรี่อแม้กรีะที่ั�ง
การีหาเส้้นัที่างให้กบัพันักังานั หากพัด้้กนััต่ามต่รีงแล้วิ ต่ำรีาวิชิานั่�เปรีย่บเหมอ่นั
ควิามรี้ ้พั่�นัฐานัท่ี่�จะนัำไปพััฒนัาองค์ควิามร้ี้ใหม่ ๆ ที่่�เกิด้ข้ึ�นัในัปัจจุบันั 
ซึ่ึ�งส้่วินัมากม่จุด้เรีิ�มต่้นัจากควิามรี้้พั่�นัฐานัในัวิิชานั่�
 โด้ยวิิชาการีวิิจัยด้ำเนัินังานัเบ่�องต่้นั จะแบ่งเป็นั 2 เล่ม เล่มน่ั�เป็นั
เนั่�อหาพั่�นัฐานัการีวิิจัยด้ำเนัินังานัเล่มที่่� 1 อาจารีย์จึงได้้เรี่ยบเรี่ยงเน่ั�อหา
ให้ม่การีคำนัวิณ์ที่่�ไม่ซึ่ับซึ่้อนัมากนััก เพั่�อให้ง่ายต่่อนัักศึึกษาที่่�ม่ควิามรี้้ที่าง
คณิ์ต่ศึาส้ต่ร์ีในัข้ั�นัพั่�นัฐานั หรีอ่ผู้้้ที่่�ไม่ได้้ศึกึษาเนั่�อหาด้้านัคณิ์ต่ศึาส้ต่ร์ีโด้ยต่รีง 
ให้ส้ามารีถเรี่ยนัไปพัรี้อมกับนัักศึึกษาส้าข้าวิิชาส้ถิต่ิได้้ ก่อนัเนั้นัเนั่�อหาที่่�
ซึ่บัซ้ึ่อนัมากข้ึ�นัในัเล่มต่่อไป”
 ผู้ศ.ดร.นิธิิเดช่ กลั่าวิต่อวิ่า นิักศึกษาที�ลังทะเบัีย์นิเรีย์นิวิิชีานิี� ควิรมี
ควิามรู้พ่�นิฐานิทางคณิตศาสูตร์มาบั้าง เชี่นิ การแก้สูมการเพ่�อหาค่าต่าง ๆ 
สูมการ 2 ตัวิแปร สูมการ 3 ตัวิแปร โด้ย์การคำนิวิณทกุรปูแบับัในิหนิงัสูอ่เล่ัมนิี� 
จะมีตัวิอย์่างแลัะวิิธีิการแสูด้งให้ดู้เพ่�อให้เข้าใจง่าย์ขึ�นิ นัิกศึกษาที�มีควิามรู้
ระด้ับัพ่�นิฐานิสูามารถเรีย์นิได้้ 

 “อาจารีย์อยากให้นัักศึึกษานัำปัญหาที่่�เกิด้ข้ึ�นัรีอบ ๆ ต่ัวิมาแปลง
เป็นัส้มการีที่างคณ์ิต่ศึาส้ต่รี์ เช่นั ปัญหาการีเล่อกเส้้นัที่างในัการีเดิ้นัที่าง
ไปยังส้ถานัที่่�ต่่าง ๆ ส้ามารีถแปลงเป็นัส้มการีที่างคณ์ติ่ศึาส้ต่ร์ีและใช้ควิามรี้้
พั่�นัฐานัที่างคณ์ิต่ศึาส้ต่รี์ในัหนัังส้่อเล่มนั่�มาช่วิยแก้ปัญหา ซึ่ึ�งม่ต่ัวิแปรี
เรี่�องเวิลา ค่าใช้จ่าย รีถโด้ยส้ารี รีะยะที่าง ควิามเส่้�ยง มาคำนัวิณ์และ
แก้ปัญหาได้้ หากเคยแก้ปัญหาด้้วิยการีคิด้เพัย่งอย่างเด้ย่วิ การีแก้ปัญหาด้้วิย
ส้มการีที่างคณ์ติ่ศึาส้ต่ร์ีจะฝึึกให้เรีาลองเข่้ยนั และคิด้อย่างเป็นัรีะบบมากยิ�งขึ้�นั 
นัอกเหน่ัอจากการีนัำควิามรี้้ที่่�ได้้ไปต่่อยอด้กับส้ายอาช่พัโด้ยต่รีง และในั
หนัังส้่อเล่มนั่�ม่หัวิข้้อที่บที่วินังานัวิิจัยที่่�เก่�ยวิข้้องกับปรีะเด้็นัต่่าง ๆ ซึ่ึ�งแส้ด้ง
ให้เห็นัถึงควิามก้าวิหนั้าและองค์ควิามรี้้ซึ่ึ�งเป็นัส้่วินัข้ยายจากควิามรี้้พั่�นัฐานั 
เป็นัควิามรี้้เพัิ�มเต่ิมให้นัักศึึกษาได้้เห็นัควิามก้าวิหนั้าข้องงานัวิิจัยด้้านัส้ถิต่ิ 
และเพั่�อเพัิ�มองค์ควิามรี้้ ที่่�จะเป็นัปรีะโยชนั์ต่่อนัักศึึกษาในัอนัาคต่”
 ผู้ศ.ดร.นธิิเิดช่ ย์งัได้้แนิะนิำว่ิา นิอกเหนิอ่จากการอ่านิหนัิงสูอ่เล่ัมนิี�
เพีย์งอย์่างเด้ีย์วิ อย์ากให้นิักศึกษาทำแบับัฝึกหัด้ทั�งในิตำราแลัะนิอกตำรา 
รวิมถงึศกึษาวิธิิกีารคำนิวิณแบับัต่าง ๆ เปรีย์บัเทีย์บักับัวิธีิิคำนิวิณที�แสูด้งเป็นิ
ตัวิอย์่างไวิ้ในิหนิังสู่อ แลั้วินิำมาเปรีย์บัเทีย์บักันิวิ่าได้้คำตอบัแบับัเดี้ย์วิกันิ
หรอ่ไม่ หรอ่นิำโจทย์์นิอกตำรามาคำนิวิณโด้ย์ใช้ีวิธิิกีารจากในิหนิงัสูอ่ เพ่�อหา
คำตอบัที�ถูกต้อง รัด้กุม แลัะเข้าใจง่าย์ รวิมไปถึงการใชี้โปรแกรมสูำเร็จรูป
ในิการตรวิจสูอบัคำตอบัได้้ด้้วิย์ 
 สูำหรบััข้อสูอบัวิชิีานิี� จะเป็นิข้อเขยี์นิเป็นิสู่วินิใหญ่ เน้ินิที�การแก้ปัญหา
ด้้วิย์วิิธิีต่าง ๆ เชี่นิ การแก้ปัญหากำหนิด้การเชีิงเสู้นิด้้วิย์วิิธิีกราฟ หร่อ 
วิิธิ ีsimplex แลัะการแก้ปัญหาการขนิสู่ง ด้้วิย์วิธีิิบันัิได้หนิิ แลัะวิธีิิโมได้ แลัะ
การมอบัหมาย์งานิด้้วิย์วิิธิีฮัังกาเรีย์นิ สู่วินิวิิธิีการตอบัข้อสูอบั นิักศึกษาควิร
แสูด้งวิธิิกีารคำนิวิณจากหลัาย์วิธีิิ โด้ย์จะต้องได้้คำตอบัที�ตรงกนัิ ที�สูำคญัในิ
ข้อสูอบัเร่�องปัญหาการขนิสู่ง ควิรแสูด้งวิธิิแีบับับันัิได้หนิิแลัะวิธิิโีมได้ให้ครบั 
แลัะต้องมีคำตอบัที�ตรงกันิ วิิธิีการออกข้อสูอบัของอาจารย์์ในิ 1 โจทย์์ จะมี 
2 ข้อ แลัะทั�ง 2 ข้อจะได้้คำตอบัเท่ากันิ
 “ฝึากถึงนัักศึึกษาทีุ่กคนัที่่�ต่้องเร่ียนัเก่�ยวิข้้องกับวิิชาการีวิิเครีาะห์
เชงิปรีมิาณ์ การีจัด้การีด้ำเนันิังานั การีวิจิยัด้ำเนันิังานั ส้ามารีถนัำต่ำรีาเล่มนั่�
ไปศึึกษาปรีะกอบการีที่ำโจที่ย์แก้ปัญหาได้้ นัักศึึกษาอาจจะได้้พับกับการี
แก้โจที่ย์ปัญหาด้้วิยวิิธุ่การีที่่�ง่ายกวิ่า ลด้ข้ั�นัต่อนัที่่�ซัึ่บซึ่้อนัออกไป หรี่อนัำ
ควิามร้ี้จากหนัังส้่อเล่มน่ั�ไปต่รีวิจคำต่อบก็ได้้เช่นักันั อ่กอย่างค่ออยากให้
นัักศึึกษานัำโจที่ย์ในัการีเรี่ยนั ไปลองหาคำต่อบในัโปรีแกรีมส้ำเรี็จรี้ปต่่าง ๆ 
เพั่�อควิามที่ันัส้มัยและควิามรีวิด้เรี็วิในัการีที่ำงานั”
 นิักศึกษาสูามารถซื่่�อตำราวิิชีาการวิิจัย์ด้ำเนิินิงานิเบั่�องต้นิ 1 หร่อ 
OPR2001 ได้้ที�สูำนิักพิมพ์ ม.รามคำแหง ชีั�นิ 3 หร่อสูั�งซื่่�อออนิไลันิ์ที�
www.rupress.ru.ac.th แลัะด้วูิดิ้โีอบัรรย์าย์ได้้ทาง Course on demand 

OPR2001OPR2001

OPR2001OPR2001

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


ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๐- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๓

 รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา พิินิจจันทร์ กลั่าวิถึงควิาม
ภููมิใจในิการเขีย์นิตำราแลัะผู้ลังานิทางวิิชีาการวิ่า จากการทำงานิ
ในิตำแหน่ิงนัิกวิชิีาการ สัูงกดั้คณะนิติศิาสูตร์ มหาวิทิย์าลัยั์รามคำแหง
ตลัอด้ระย์ะเวิลัา 48 ปีที�ผู้่านิมา การได้้เขีย์นิตำราวิิชีากฎหมาย์
ระหว่ิางประเทศว่ิาด้้วิย์ทะเลั (The International Law of The Sea)
เป็นิเลั่มแรกของชีีวิิตการเป็นิอาจารย์์เม่�อปี พ.ศ.2525 นัิบัเป็นิการ
เผู้ย์แพร่ควิามรู้ด้้านิกฎหมาย์ทะเลั ประโย์ชีนิ์ชีาติทางทะเลัให้กับั
สูังคมไทย์ ในิฐานิะที�เรีย์นิในิระด้ับัปริญญาเอกแลัะทำดุ้ษฎีนิิพนิธิ์
ในิด้้านินีิ�โด้ย์ตรง นิอกจากนิี�ย์ังได้้เขีย์นิตำรา กฎหมาย์พาณิชีย์์นิาวีิ
กฎหมาย์ระหวิ่างประเทศแผู้นิกคด้ีอาญาแลัะคด้ีบัุคคลั แลัะหลััก
กฎหมาย์เอกชีนิ ด้้วิย์
 “ข้อบพัรีะคุณ์บิด้าค่อ นายวชิิระ พิินิจจันทร์ และมารีด้าค่อ 
นางบุุญทรง พิินิจจันทร ์ที่่�ได้้อบรีมส้ั�งส้อนับุต่รีธุิด้าที่ั�ง 8 คนั ในัการี
เร่ียนัหนัังส้่อและที่ำงานัโด้ยให้ยึด้หลัก ขยัน อ่ดทน และซื่่�อ่สััต่ย์ 
ซึ่ึ�งลก้และหลานัที่กุคนัได้้ปฏิบิตั่อิย่างเต่ม็ใจและเคร่ีงครัีด้ที่ั�งในัการีที่ำงานั
และการีใช้ช่วิิต่เส้มอมา”

 รศ.ดร.มัลลิกา กลั่าวิต่อไปวิ่า ในิอด้ีตนัิกศึกษาที�เล่ัอกเรีย์นิ
คณะนิิติศาสูตร์จะมุ่งไปเป็นิผูู้้พิพากษาหร่ออัย์การเสีูย์เป็นิสู่วินิใหญ่
อาชีพีอาจารย์์ไม่ค่อย์จะนิกึถึงกันิ เพราะการปลูักฝังแนิวิคดิ้แลัะการศกึษา
ถูกจำกัด้ไวิ้ แต่ในิปัจจุบัันิการศึกษากฎหมาย์ไม่ได้้เฉพาะเจาะจง
เฉพาะผูู้้มีสูิทธิิสูอบั TCAS (Thai University Central Admission
System) ได้้เท่านิั�นิ แต่ทุกคนิทุกวัิย์สูามารถศึกษากฎหมาย์ได้้
โด้ย์การเรยี์นิ อ่านิ หรอ่ฟังจากหลัากหลัาย์ช่ีองทาง จงึทำให้การศกึษา

     กฎหมาย์ในิประเทศไทย์ได้้
     ปรบััเปลัี�ย์นิไปมาก ทำให้กฎหมาย์
     เป็นิศาสูตร์ที�ทุกคนิสูามารถ
     เรยี์นิรูเ้ข้าใจแลัะนิำไปใช้ีในิชีวีิติ
     ประจำวิันิได้้
           ด้งันิั�นิ คณะนิิตศิาสูตร์ของ
     ทกุมหาวิทิย์าลัยั์ในิประเทศไทย์
     จงึต้องมกีารปรบััปรุงหลักัสูตูร
     ทุกๆ 5 ปี เพ่�อให้ทันิกับัสูังคม
     ที�เปลีั�ย์นิไปอย์่างรวิด้เร็วิมาก 
     อาจารย์์แลัะนัิกศกึษากฎหมาย์
     จงึไม่สูามารถที�จะอย์ูกั่บักฎหมาย์ 
4 มุมเม่อง ค่อ กฎหมาย์อาญา กฎหมาย์แพ่ง กฎหมาย์วิิธิีพิจารณา
ควิามแพ่ง แลัะกฎหมาย์วิิธิีพิจารณาควิามอาญาเหม่อนิในิอดี้ต
อีกต่อไป สู่งผู้ลัให้บััณฑิิตคณะนิิติศาสูตร์ไปรับัใชี้สูังคมได้้ตรงกับั
ควิามต้องการของประเทศมากกวิ่าในิอด้ีตอย์่างมาก
 “ข้อฝึากนัักศึึกษาด้้านักฎหมายทุี่กคนั ให้ม่ควิามข้ยันัและ
อด้ที่นั ในัการีเรี่ยนั นัอกจากนัั�นั ก็จะเป็นัเรี่�องควิามซ่ึ่�อส้ัต่ย์ สุ้จรีิต่
ในัการีส้อบ ซึ่ึ�งจะนัำพัาเข้าไปส้้ก่ารีเป็นัคนัด้ ่คนัซ่ึ่�อส้ตั่ย์ข้องสั้งคมไที่ย
ในัอนัาคต่เม่�อเข้าไปปรีะกอบอาช่พันัักกฎหมายที่่�จะต่้องม่หนั้าท่ี่�
ปกป้องคุ้มครีองส้ังคมให้ม่ควิามส้งบสุ้ข้ต่่อไป”

รศ.ดร.มััลลิกา พิินิิจจันิทร์รศ.ดร.มััลลิกา พิินิิจจันิทร์
ภููมิิใจรัับรัางวััลอาจารัย์์ดีีเดี่นภููมิิใจรัับรัางวััลอาจารัย์์ดีีเดี่น

ฝากนักศึึกษา “ซื่่�อสััตย์์สุัจรัิตฝากนักศึึกษา “ซื่่�อสััตย์์สุัจรัิต

ในการัทำำาหน้าทำี�นักกฎหมิาย์”ในการัทำำาหน้าทำี�นักกฎหมิาย์”

(ต่่อ่จากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๐- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕๔

ครบัครันิด้้วิย์เทคโนิโลัยี์ทันิสูมัย์ สูู่การย์กระด้ับัควิามงามแบับั 
Eco Life
 หลักัสูตูรนิี�รบัันิกัศกึษาใหม่ ในิระบับั TCAS 65 ทกุรอบั สูำหรับั
รอบัที� 2 Quota รบััสูมคัรระหว่ิางวัินิที� 14 ก.พ. – 31 ม.ีค. 2565 แลัะ
รอบั Admission 2 - 10 พ.ค. 2565
 ศาสตราจารย์ ดร.อภิชิ่าต สขุสำราญ
ประธิานิหลัักสููตรเคมีเคร่�องสูำอางแลัะ
ผู้ลัิตภูัณฑิ์ธิรรมชีาติ คณะวิิทย์าศาสูตร์ 
เปิด้เผู้ย์ว่ิา จากค่านิยิ์มแลัะพฤติกรรมเป็นิมิตร
กับัสูิ�งแวิด้ลั้อมที�ได้้รับัการปลัูกฝังมาอย์่าง
ย์าวินิานิ ทั�วิโลักต่างให ้ควิามสูำคัญกับั 
Eco Life สู่งผู้ลัให้เกิด้กระแสูนิิย์มสูนิใจ
สูขุภูาพแลัะควิามปลัอด้ภูยั์ หนัิมาใช้ีผู้ลัติภูณัฑ์ิที�ผู้ลิัตจากธิรรมชีาติ
มากขึ�นิ รวิมถึงเคร่�องสูำอางแลัะผู้ลัติภูณัฑ์ิเสูริมควิามงามที�มสีูรรพคณุ
บัำรุงผู้ิวิ ใบัหนิ้า เลั็บัเสู้นิผู้ม แลัะสูุขภูาพ พร้อมทั�งผู้ลิัตภัูณฑิ์ดู้แลั
รักษาอนิามัย์ในิชี่องปาก ผู้ลัิตภูัณฑิ์ตกแต่งใบัหนิ้า เคร่�องหอม 
นิ�ำหอม แลัะเคร่�องประทินิผู้ิวิต่างๆ ด้้วิย์

 ขณะเด้ยี์วิกนัิแหล่ังฐานิการผู้ลัติภูาย์ในิประเทศกลับััไม่เพีย์งพอ 
เนิ่�องจากขาด้บัุคลัากรที�มีควิามพร้อมในิด้้านิควิามรู้ ควิามเข้าใจ
เกี�ย์วิกับัการผู้ลัติเคร่�องสูำอางแลัะผู้ลัติภูณัฑ์ิเสูริมควิามงามประเภูท 
Natural Products ทำให้เกดิ้ข้อจำกดั้ในิการผู้ลัติ คณะวิิทย์าศาสูตร์ 
มหาวิิทย์าลััย์รามคำแหงเล็ังเห็นิควิามสูำคัญแลัะควิามต้องการใชี้
ผู้ลัิตภูัณฑิ์จากสูารสูกัด้ธิรรมชีาติมากขึ�นิ จึงเด้ินิหนิ้าเปิด้หลัักสููตร
เคมเีคร่�องสูำอางแลัะผู้ลิัตภูณัฑ์ิธิรรมชีาต ิ(Cosmetic Chemistry 
and Natural Products) หร่อ “CosChemNat” เพ่�อสูร้าง
ผูู้้เชีี�ย์วิชีาญด้้านิเคร่�องสูำอางที�ผู้ลัิตจากวิัตถุด้ิบัที�ได้้จากธิรรมชีาติ
 การเรีย์นิการสูอนิของหลัักสููตร จะมุ่งเนิ้นิการวิิเคราะห์
สู่วินิประกอบัทางเคมีในิวิัตถุด้ิบัจากธิรรมชีาติ เพ่�อผู้ลัิตเวิชีสูำอาง
สูกัด้จากสูมุนิไพร การศึกษาเกี�ย์วิกับัประเภูทแลัะรูปแบับัของ

ผู้ลัิตภัูณฑิ์เคร่�องสูำอาง การตั�งตำรับัเคร่�องสูำอางสูำหรับั
ผู้วิิหนัิง เสู้นิผู้ม เลับ็ั ช่ีองปาก พร้อมทั�งกลัุม่ผู้ลัติภัูณฑ์ิตกแต่งใบัหน้ิา 
แลัะเคร่�องหอม

 นิ�ำหอมต่างๆ หลัักการตลัาด้สูำหรับัธิุรกิจเคร่�องสูำอาง 
การเป็นิผูู้้ประกอบัการ กฎหมาย์แลัะระเบัีย์บัที�เกี�ย์วิข้องกับัเคร่�อง
สูำอาง หลัักเกณฑิ์แลัะวิิธิีการที�ด้ีในิการผู้ลิัตตามมาตรฐานิต่างๆ
เช่ีนิ GMP ISO เป็นิต้นิ นิอกจากนิี� นิกัศกึษาจะได้้ลังมอ่ผู้ลัติเวิชีสูำอาง
จากธิรรมชีาติด้้วิย์ตนิเอง พร้อมฝึกประสูบัการณ์วิิชีาชีีพกับับัริษัท
หร่อองค์กรเคร่�องสูำอางแลัะผู้ลัิตภูัณฑิ์ธิรรมชีาติชีั�นินิำ

 หลัักสููตรเคมีเคร่�องสูำอางแลัะผู้ลิัตภูัณฑิ์ธิรรมชีาติ คณะ
วิิทย์าศาสูตร์ มหาวิิทย์าลััย์รามคำแหงเปิด้รับัสูมัครนิักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565 ในิระบับัTCAS 65 ทุกรอบั สูำหรับัรอบัที� 2
Quota รบััสูมคัรวินัิที� 14 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565 แลัะรอบั Admission
2 - 10 พ.ค. 2565 ติด้ตามข่าวิสูารเพิ�มเติมได้้ที� http://www.
chem.sci.ru.ac.th หร่อ Facebook : เคมีเคร่�องสูำอางแลัะ
ผู้ลัิตภัูณฑิ์ธิรรมชีาติ ม.รามคำแหง โทรศัพท์ : 02-310-8000 ต่อ 
2732 หร่อ 2728แลัะ 082-687-2370

      ม.รามฯเปิิดหลัักสููตรใหม่ม.รามฯเปิิดหลัักสููตรใหม่  

““CosChemNatCosChemNat””
ตอบโจทย์์กระแสูรักสูวย์รักงามตอบโจทย์์กระแสูรักสูวย์รักงาม

    แบบ    แบบ  Eco LifeEco Life
(ต่่อ่จากหน้า 1)



ปญัหานกัศกึษาปญัหานกัศกึษา
ตอบตอบ

ถาม:  สูนิใจสูาขาจิตวิิทย์า แลัะราย์ลัะเอีย์ด้
การเรยี์นิของสูาขาจติวิทิย์า ซึื่�งเคย์เรยี์นิจบัปรญิญาตรี
จากม.รามฯ สูาขาการจัด้การทั�วิไปมาแลั้วิหนิึ�งใบั 
ปัจจุบัันิทำงานิด้้านิ HR จะสูามารถลังเรีย์นิสูาขานิี�
แลัะเทีย์บัโอนิได้้หร่อไม่ 

ตอบ:   คณะศกึษาศาสูตร์ ภูาควิชิีาจิตวิทิย์า สูาขา
จิตวิิทย์า เปิด้สูอนิ 2 สูาขาวิิชีาเอก ด้ังนิี�
     1. เอกจิตวิิทย์าการปรึกษา 
 จิตวิิทย์าการปรึกษา ศึกษากระบัวินิการ
ให้ควิามชี่วิย์เหลั่อบัุคคลัเพ่�อการด้ำเนิินิชีีวิิตที�มี
ประสูิทธิิภูาพ
        บััณฑิิตสูามารถ ประกอบัอาชีีพ
 นิักจิตวิิทย์าการปรึกษาในิหนิ่วิย์งานิต่างๆ 
เช่ีนิ สูถาบันัิการศกึษา หน่ิวิย์งานิภูาครฐั เอกชีนิ แลัะ
วิิทย์ากรฝึกอบัรม
     2. เอกจิตวิิทย์าอุตสูาหกรรมแลัะองค์การ
 จิตวิิทย์าอุตสูาหกรรมแลัะองค์การ ศึกษา
หลักัการจิตวิทิย์าที�นิำไปประย์กุต์ใช้ีกบััการปฏิบิัติังานิ
ในิขอบัข่าย์ทางธิุรกิจอุตสูาหกรรมแลัะองค์การ
 บััณฑิิตสูามารถประกอบัอาชีีพ
- ผูู้้เชีี�ย์วิชีาญด้้านิจิตวิิทย์าอุตสูาหกรรมแลัะองค์การ
- เจ้าหนิ้าที�ด้้านิการบัริหารทรัพย์ากรมนิุษย์์
- เจ้าหน้ิาที�ด้้านิการพฒันิาแลัะอบัรมบัคุลัากร
- นิักออกแบับัแลัะการประเมินิผู้ลับัุคคลัแลัะ
องค์การ
- นิักพัฒนิาองค์การ
- วิิทย์ากร
- เจ้าหนิ้าที�ฝ่าย์วิิจัย์ทางด้้านิการตลัาด้
 ผูู้้สูนิใจสูมัครเรีย์นิคณะศึกษาศาสูตร์ สูาขา
จิตวิิทย์านิั�นิ สูามารถขอใชี้สูิทธิิเทีย์บัโอนิหนิ่วิย์กิตได้้ 
สูอบัถามราย์ลัะเอีย์ด้เพิ�มเติมได้้ที� ภูาควิิชีาจิตวิิทย์า 
โทรศัพท์ 02-310-8317

ถาม:    ผู้มเป็นินัิกศึกษาสู่วินิกลัาง อย์ากขอทราบั
ราย์ลัะเอีย์ด้การขอโอนิย์้าย์ไปเรีย์นิที�ม.รามฯ สูาขา
ต่างจังหวิัด้จะต้องด้ำเนิินิการอย์่างไรบั้าง ย่์�นิเร่�อง
ที�ใด้ มีเอกสูารแลัะค่าใชี้จ่าย์เท่าใด้  

ตอบ:   หลัักเกณฑิ์การขอโอนิย์้าย์ระบับัการเรีย์นิ
การสูอนิ ทั�งจากสู่วินิกลัางไปภููมภิูาค แลัะสู่วินิภููมภิูาค
มาสู่วินิกลัาง มหาวิิทย์าลััย์ฯได้้กำหนิด้ไวิ้ ด้ังนิี�
 1. เป็นิผูู้ ้ที�มีสูถานิภูาพการเป็นินัิกศึกษา
ไม่น้ิอย์กว่ิา 2 ภูาคการศึกษาปกต ิแลัะปัจจบัุันิย์งัคงมี
สูถานิภูาพการเป็นินิักศึกษาอย์ู่
 2. นิักศึกษาจากสู่วินิกลัางที�ประสูงค์จะขอ
โอนิย์้าย์ฯ ไปสู่วินิภููมิภูาค ต้องเป็นิผูู้้ที�ศึกษาอย์ู่ในิ   
4 สูาขาวิิชีา ค่อ สูาขานิิติศาสูตร์ สูาขาการบัริหาร
ทั�วิไปหร่อสูาขาการจัด้การ สูาขาการสู่�อสูารมวิลัชีนิ 

แลัะสูาขาการบัริหารรัฐกจิ ในิกรณทีี�ไม่ได้้ศึกษาในิสูาขา
ด้งักล่ัาวิ แต่ประสูงค์จะโอนิย้์าย์ไปภูมูภิูาค ให้นิกัศกึษา
ด้ำเนินิิการย้์าย์คณะหร่อเปลีั�ย์นิสูาขาก่อนิการโอนิย้์าย์ฯ 
ที�หน่ิวิย์บัริการจุด้เดี้ย์วิเบ็ัด้เสูรจ็ (One stop service) 
อาคารกงไกรลัาศ ชีั�นิ 1
      สูำหรับันัิกศึกษาสู่วินิภููมิภูาคสูามารถโอนิย์้าย์ฯ 
เข้าศึกษาที�สู่วินิกลัางได้้ทุกสูาขาวิิชีา หากต้องการ
จะย้์าย์คณะหรอ่เปลัี�ย์นิสูาขาวิชิีา ให้ด้ำเนินิิการโด้ย์ใช้ี
รหัสูประจำตัวิใหม่ภูาย์หลัังการโอนิย์้าย์ฯ แลั้วิ
      3. เฉพาะนัิกศกึษาที�ใช้ีสูทิธิเิทยี์บัโอนิหน่ิวิย์กติไว้ิ
จากสู่วินิกลัาง จะต้องชีำระเงินิค่าเทีย์บัโอนิสู่วินิที�เหล่ัอ 
แลัะค่าธิรรมเนีิย์มเทยี์บัโอนิล่ัาช้ีาให้ครบัถ้วินิก่อนิการ
โอนิย์้าย์ฯ จากสู่วินิกลัางไปสู่วินิภููมิภูาค
      4. ให้ด้ำเนิินิการโอนิย์้าย์ฯ ได้้เพีย์งครั�งเด้ีย์วิ 
หากต้องการย์้าย์กลัับัระบับัเดิ้มจะต้องทำการลัาออก
แลั้วิสูมัครใหม่

      5. ขั�นิตอนิการโอนิย์้าย์ระบับัการเรีย์นิการสูอนิ
 5.1 เอกสูารที� ใชี ้  มีด้ังนิี�  ใบัตรวิจสูอบั
ผู้ลัการศึกษา (Check  grade) บััตรประจำตัวิ
นิักศึกษา พร้อมสูำเนิา 1 ฉบัับั แลัะใบัเสูร็จลัง
ทะเบัีย์นิเรีย์นิภูาคสูุด้ท้าย์  พร้อมค่าธิรรมเนิีย์ม 
จำนิวินิ 600 บัาท (ค่าธิรรมเนีิย์มการโอนิย์้าย์ฯ 
500 บัาท แลัะค่าทำบัตัรประจำตวัินิกัศกึษา 100 บัาท) 
กรณีนิั กศึ กษาขาด้สูถานิภูาพนิักศึ กษา  1 -2 
ภูาคการศึกษา ให้ชีำระค่ารักษาสูถานิภูาพนิักศึกษา
ก่อนิที� กองคลััง สูำนิักงานิอธิิการบัด้ี ชีั�นิ 1 
 5 . 2  ติด้ต่อย์่�นิเร่�องโอนิย์ ้าย์ฯ ที�  ฝ่าย์
ลังทะเบัีย์นิเรีย์นิแลัะจัด้สูอบั อาคาร สูวิป. ชีั�นิ 6
โด้ย์ด้ำเนิินิการตามประกาศการโอนิย์้าย์ระบับัฯ 
ของมหาวิิทย์าลััย์ฯ ภูาย์ในิระย์ะเวิลัาที�กำหนิด้ไวิ้
ในิแต่ลัะปีการศึกษา

ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๐- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๕

ราย์ละเอีย์ดการเรีย์นราย์ละเอีย์ดการเรีย์น
คณะศึกษาศาสต้ร์ สาขาจิต้วัิทย์าคณะศึกษาศาสต้ร์ สาขาจิต้วัิทย์า

หลักเกณฑ์์การขอโอนย์้าย์หลักเกณฑ์์การขอโอนย์้าย์
จากส่วันกลางไปภููมัิภูาค จากส่วันกลางไปภููมัิภูาค 

และส่วันภููมัิภูาคมัาส่วันกลาง และส่วันภููมัิภูาคมัาส่วันกลาง 

      เซื่อร์ไอแซื่ค็ตามชี่�อตอนินิี�กค็อ่ เซื่อร์ไอแซื่ค็ นิวิิตันิ 
ผูู้้มีชี่�อเสูีย์งหลัาย์ด้้านิแต่ที�เป็นิที�รู้จักกันิมากที�สูุด้ก็ค่อ 
ทฤษฎีแรงโนิ้มถ่วิงของโลัก ซื่ึ�งเลั่ากันิวิ่าคิด้ได้้จากนัิ�ง
หร่อนิอนิใต้ต้นิแอปเปิลัก็ไม่รู้ แล้ัวิบังัเอญิเหน็ิลักูแอปเปิลั
ตกลังมา (บัางเร่�องเล่ัากนัิขนิาด้ที�ว่ิาลักูแอปเปิลัตกใสู่หวัิ
ทีเดี้ย์วิ) ซื่ึ�งถ้าเป็นิเราเห็นิผู้ลัไม้หลั่นิจากต้นิก็คงไม่คิด้
อะไร แต่เซื่อร์ไอแซื่็คดั้นิบัรรลัุด้วิงตาเห็นิธิรรมวิ่าที�
แอปเปิลัหลั่นิลังมาสูู่พ่�นิโลักนิี�เป็นิเพราะแรงโนิ้มถ่วิง
ของโลักหร่อ gravity แถมย์ังคิด้สููตรคำนิวิณได้้อีกถึง
ควิามเร็วิที�จะตกถึงพ่�นิ ซื่ึ�งปัจจุบัันิคนิที�เรีย์นิฟิสูิกสู์
ก็ต้องเรีย์นิรู้การคิด้คำนิวิณนิี�ด้้วิย์เทคนิิควิิชีาแคลัคูลััสู 
ซื่ึ�งเซื่อร์ไอแซื่็ค นิิวิตันิแกก็เป็นิคนิคิด้ขึ�นิมาอีกนิั�นิแหลัะ
ทำไมเซื่อร์ไอแซื่็คถึงติด้ด้อย์? เร่�องนิี�ก็ต้องอธิิบัาย์เร่�อง
ติด้ด้อย์ที�วิ่านิี�เสูีย์หนิ่อย์ก่อนิ เพราะเป็นิศัพท์ที�พวิก
นิกัเล่ันิหุน้ิ(หรอ่ถ้ายุ์คนิี�กร็วิมพวิกเกง็กำไรเงินิคริปโตหรอ่
บัิตคอย์นิ์เข้าไปด้้วิย์) เขานิิย์มใชี้กันิ ซื่ึ�งควิามหมาย์ก็ค่อ
ไปซื่่�อหุน้ิ(หรอ่เงินิครปิโต)ที�ราคาหนิึ�งซื่ึ�งสูงูมาก แต่หลังัจาก
ซื่่�อแลั้วิราคามันิมีแต่ลัด้ลัง ไม่กลัับัขึ�นิมาถึงระด้ับัที�เรา
ซ่ื่�อไว้ิอกีเลัย์ เช่ีนิเข้าไปซ่ื่�อหุน้ิหนิึ�งไว้ิตอนิราคา 120 บัาท 
แต่วินัิรุง่ขึ�นิราคามนัิกร่็วิงลังมาเร่�อย์ ๆ จนิอย์ูท่ี� 80 บัาท 
แลั้วิก็วินิเวิีย์นิที�ที�ระด้ับัใกลั้ ๆ 80 บัาทนิั�นิมาเป็นิปีโด้ย์
ไม่มีวิี�แวิวิจะขย์บััเข้าไปใกล้ัราคา 120 บัาทที�เราซ่ื่�อไว้ิอกีเลัย์ 
อย์่างนิี�ก็แปลัวิ่าเรา “ติด้ด้อย์”อย์ู่ที�ราคา 120 บัาท
     ถ้าถามวิ่าเข้าไปซื่่�อทำไมตอนิราคาสููง ก็ต้องเลั่าวิ่า
พวิกนิักเก็งกำไรนิั�นิเขาจะซ่ื่�อเม่�อราคาหุ้นิกำลัังสููงขึ�นิ
เร่�อย์ ๆ เพราะถ้าซื่่�อตอนิราคากำลังัตกกไ็ม่ได้้กำไรสูคิรบัั
เชี่นิซ่ื่�อตอนิราคา 120 ตอนิเชี้าพอตอนิบั่าย์เหลั่อ 115 
ก็ขาด้ทุนิหุ้นิลัะ 5 บัาทเห็นิ ๆ แต่ในิทางกลัับักันิถ้าซื่่�อ
ตอนิเชี้า 120 พอตอนิบั่าย์ขึ�นิเป็นิ 121 บัาท ถ้าขาย์
ก็จะได้้กำไรทันิทีหุ้นิลัะ 1 บัาท ในิเวิลัาแค่ไม่กี�ชีั�วิโมง 
อ้อท่านิผูู้้อ่านิต้องคิด้ตามไปด้้วิย์นิะครับัว่ิาพวิกนัิกเก็งกำไร
บัางคนิเขาซ่ื่�อขาย์กันิทีเป็นิพันิเป็นิหม่�นิหุ้นิ แค่ได้้กำไร
หุ้นิลัะ 1 บัาทก็พอจะเอาไปซื่่�อขนิมแพง ๆ กินิได้้แลั้วิ
พอตดิ้ด้อย์แล้ัวิถ้าราคาตกลังเร่�อย์ ๆ  แบับันิี�นิกัเกง็กำไร
ที�ใจกล้ัา ๆ หน่ิอย์ก็อาจกดั้ฟันิตัด้ใจขาย์ทิ�ง ซึื่�งกจ็ะขาด้ทุนิ
ทนัิท ีแลัะถ้าราคามนัิย์งัร่วิงต่อไปกถ็อ่ว่ิาโชีคดี้ที�ตาย์ก่อนิ..
เอ๊ย์ขาย์ก่อนิ เพราะถ่อไวิ้ต่อจะขาด้ทุนิมากขึ�นิไปอีก 
แต่ก็ไม่ใชี่นิักเลั่นิหุ ้นิทุกคนิจะคิด้อย์่างนิี�โด้ย์เฉพาะ

พวิกที�มเีงนิิถงุเงนิิถงัไม่ได้้กูใ้ครมาเล่ันิหุน้ิ พวิกนิี�มกัจะ
มองในิแง่ด้ว่ีิาทนิรออกีสูกัพกัหุน้ิกจ็ะปรบััตวัิขย์บััขึ�นิ
ด้อย์มาถึงจุด้ที�ซื่่�อเอาไวิ้ได้้ ซื่ึ�งถ้าขาย์ตอนินิั�นิก็จะ
ไม่ขาด้ทุนิแลั้วิ ปัญหามันิอย์ู่ที�วิ่าหุ้นิจำนิวินิไม่นิ้อย์
พอลังด้อย์ไปแลั้วิก็ไม่กลัับัขึ�นิมาอีกเลัย์ แลัะในิที�สูุด้
คนิบันิด้อย์ที�ทนิรออย์ู่ก็จำเป็นิต้องย์อมกลั่นิเลั่อด้
ขาย์ทิ�ง ซื่ึ�งตอนินิั�นิก็จะขาด้ทุนิเย์อะทีเด้ีย์วิ
      ย์้อนิกลัับัมาที�เร่�องของเซื่อร์ไอแซื่็ค นิิวิตันิ ซื่ึ�ง
ควิามเชีี�ย์วิชีาญคณิตศาสูตร์(เกี�ย์วิหร่อเปลั่าไม่รู ้)
ทำให้นิำเงนิิไปลังทนุิซื่่�อหุน้ิบัรษิทั  South Sea หรอ่
แปลัไทย์ได้้วิ่าบัริษัททะเลัใต้ ซื่ึ�งเป็นิบัริษัทร่วิมทุนิ
ระหวิ่างเอกชีนิกับัรัฐบัาลัอังกฤษตั�งขึ�นิตั�งแต่ปี
ค.ศ.1711 โด้ย์มีจุด้มุ่งหมาย์เพ่�อแก้ปัญหานีิ�สูินิของ
รัฐบัาลัอังกฤษ หนิี�สูินินิี�มีที�มาจากการใชี้จ่าย์เพ่�อทำ
สูงครามกับัสูเปนิ แม้อังกฤษจะเป็นิฝ่าย์ชีนิะแต่
รัฐบัาลัก็เป็นิหนิี�สูินิมหาศาลัไม่รู้จะหาเงินิจากไหนิ
มาใชี้หนิี�สูินิของรัฐบัาลัที�วิ่านิี� สู่วินิใหญ่เป็นิการขาย์
พนัิธิบัตัรให้กบััประชีาชีนิหรอ่องค์กร คนิที�ซื่่�อพนัิธิบัตัร
ไปก็เท่ากับัเป็นิเจ้าหนิี�ของรัฐบัาลั แต่พันิธิบััตรนิั�นิ
เม่�อครบักำหนิด้ก็ต้องไถ่ถอนิหร่อก็ค่อรัฐบัาลัต้อง
หาเงนิิไปจ่าย์ให้กับัคนิที�ถอ่พนัิธิบัตัรไว้ินิั�นิเอง ปัญหา
ก็ค่อจะหาเงินิจากที�ไหนิด้ี ซื่ึ�งนิักการเงินิหัวิแหลัม
ฝ่าย์รัฐบัาลัก็คิด้วิ่าไหนิ ๆ ทำสูงครามชีนิะสูเปนิ
มาแลั้วิ ก็นิ่าจะใชี้ประโย์ชีนิ์จากชีัย์ชีนิะให้คุ้มเพราะ
ตามสูญัญาสูงบัศกึนิั�นิ สูเปนิต้องย์อมให้องักฤษเข้าไป
ทำการค้าในิอาณานิคิมอเมรกิาใต้ของสูเปนิได้้(นิี�ค่อ
ที�มาของคำวิ่าทะเลัใต้) ซื่ึ�งเป็นิที�รู ้กันิวิ่าด้ินิแด้นิ
อเมริกาใต้นัิ�นิอุด้มไปด้้วิย์ทองคำมหาศาลั รัฐบัาลั
อังกฤษใชี้วิิธิีการแปลังหนิี�ให้เป็นิทุนิก็ค่อให้นิำ
พนัิธิบัตัรมาแลักเป็นิหุน้ิของบัรษิทั South Sea ที�ตั�ง
ขึ�นิมานิี�ได้้ 
      สิู�งจูงใจให้คนิย์อมเอาพันิธิบััตรรัฐบัาลัมาแลัก
เป็นิหุ้นิก็ค่อการจ่าย์ผู้ลัตอบัแทนิให้ร้อย์ลัะ 6 ต่อปี 
แลัะโอกาสูทำกำไรของบัริษัทที�นิ่าจะสููงมากเพราะ
จะได้้สัูมปทานิผู้กูขาด้การค้าในิอเมรกิาใต้ซื่ึ�งมีทองคำ
มากมาย์อย์่างที�รู้กันิ 
      อ้าวิ....ยั์งเล่ัาไปไม่ถึงไหนิเลัย์หน้ิากระด้าษหมด้
เสูีย์แลั้วิ คงต้องต่ออีกตอนิแลั้วิลัะครับั

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

กอ่งบุรรณาธิการ

ตอนตอน  เซอร์์ ไอแซ็คติดดอยเซอร์์ ไอแซ็คติดดอย



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๐- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕๖
มห

าวิิท
ย์าลััย์รามคำแหง

Ramkhamhaeng unive
rsi

ty กิิจกิรรมคณะวิิทยาศาสตร์กิิจกิรรมคณะวิิทยาศาสตร์

 กลัุม่วิจิยั์ควิามหลัากหลัาย์ทางชีวีิภูาพในิทะเลั
ภูาควิิชีาชีีวิวิิทย์า คณะวิิทย์าศาสูตร์ มหาวิิทย์าลััย์
รามคำแหง ร่วิมกับัสูมาคมวิิทย์าศาสูตร์ทางทะเลั
แห่งประเทศไทย์ ด้ำเนิินิงานิโครงการจัด้ทำคู ่ม่อ
ลัาด้ตระเวินิเชีงิคณุภูาพทางทะเลัสูำหรบััอทุย์านิแห่งชีาติ
ตะรุเตา/พ่�นิที�คุ ้มครองทางทะเลัของประเทศไทย์
(Marine SMART Patrol Manual for the Tarutao
National Park/ Marine Protected Area of Thailand)
ภูาย์ใต้ควิามร่วิมม่อกับัโครงการการจัด้การแลัะการ
อนิรุกัษ์ควิามหลัากหลัาย์ทางชีวีิภูาพของพ่�นิที�คุม้ครอง
ในิอาเซื่ยี์นิ (Biodiversity Conservation and Manage-
ment of Protected Areas in ASEAN (BCAMP)
Project Coordinator) แลัะศูนิย์์อาเซื่ยี์นิว่ิาด้้วิย์ควิาม
หลัากหลัาย์ทางชีวีิภูาพ (ASEAN Centre for Biodiversity)
โด้ย์การสูนิบััสูนุินิของผูู้จ้ดั้การโครงการของประเทศไทย์
(Thailand National Project Manager) แลัะกรม
อทุย์านิแห่งชีาต ิสูตัว์ิป่า แลัะพนัิธ์ุิพช่ี ได้้ร่วิมกบััสูมาคม
กีฬาด้ำนิ�ำแห่งประเทศไทย์ (ATUS) ภูาย์ใต้ CMAS
สูหพันิธิ์โลักใต้นิ�ำ แลัะอุทย์านิแห่งชีาติตะรุเตา จัด้ฝึก
อบัรมหลัักสููตรด้ำนิ�ำลึักสูำหรับัเจ้าหนิ้าที�ลัาด้ตระเวินิ
เชีงิคณุภูาพทางทะเลั (Marine Smart Patrol) เม่�อวินัิที�
25 พฤศจกิาย์นิ - 8 ธัินิวิาคม 2564 ณ อุทย์านิแห่งชีาติ
ตะรุเตา ตำบัลัเกาะตะรุเตา อำเภูอเม่อง จังหวิัด้สูตูลั

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรรมศกัดิ� ยมีนิ อาจารย์์
ประจำภูาควิชิีาชีวีิวิทิย์า คณะวิทิย์าศาสูตร์ มหาวิทิย์าลัยั์
รามคำแหง แลัะนิาย์กสูมาคมวิิทย์าศาสูตร์ทางทะเลั
แห่งประเทศไทย์ ได้้รับัเชีิญให้เป็นิวิิทย์ากรบัรรย์าย์
ในิหวัิข้อ “Phang-Nga Bay Ocean accounts pilot,

 นิกัศกึษาระด้บัับัณัฑิติศกึษา (ปรญิญาโทแลัะ
ปรญิญาเอก) จากกลัุม่วิจิยั์ควิามหลัากหลัาย์ทางชีวีิภูาพ
ในิทะเลั (Marine Biodiversity Research Group :
MBRG) ภูาควิชิีาชีวีิวิทิย์า คณะวิทิย์าศาสูตร์ มหาวิิทย์าลััย์
รามคำแหง ร่วิมกับักลัุ่มนัิกด้ำนิ�ำอาสูาสูมัคร SOS –
Save Our Sea จำนิวินิ 30 คนิ จัด้กจิกรรม “เกบ็ัขย์ะ
ตดั้อวินิแลัะสูมัมนิาวิชิีาการ อนัิด้ามนัิเหนิอ่” เม่�อวินัิที�
24 - 29 พฤศจิกาย์นิ 2564 เพ่�อพฒันิาแหล่ังด้ำนิ�ำลักึใหม่
ย์กระด้ับัการท่องเที�ย์วิเชีิงนิิเวิศบัริเวิณทะเลัอันิด้ามันิ
ตอนิบันิ แลัะเพิ�มราย์ได้้ให้กบััผูู้ป้ระกอบัการท่องเที�ย์วิ
ในิท้องถิ�นิ นิอกจากนิี�ย์ังได้้มีการถ่าย์ทอด้เทคนิิควิิธิี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรรมศักดิ� ยมีนิ อาจารย์์
ประจำภูาควิชิีาชีวีิวิทิย์า คณะวิทิย์าศาสูตร์ มหาวิทิย์าลััย์
รามคำแหง แลัะนิาย์กสูมาคมวิิทย์าศาสูตร์ทางทะเลั
แห่งประเทศไทย์ ได้้รับัเชีิญให้เข้าร่วิมประชีุมคณะ
ทำงานิวิิชีาการเพ่�อเสูนิอแนิวิทางในิการทำประมง
อย์่างยั์�งย์่นิ เม่�อวิันิที� 17 ธัินิวิาคม 2564 ณ บั้านิ
มนิงัคศลิัา กรุงเทพมหานิคร แลัะผู่้านิระบับัการประชีมุ
ทางไกลัออนิไลันิ์ Zoom Cloud Meetings โด้ย์มี
นายอนุช่า บ้รพิช่ัยศรี รองเลัขาธิิการนิาย์กรัฐมนิตรี
ฝ่าย์การเม่อง รักษาการแทนิผูู้้อำนิวิย์การสูำนิักงานิ
บัริหารนิโย์บัาย์ของนิาย์กรฐัมนิตร ีเข้าร่วิมประชีมุด้้วิย์
โด้ย์พิจารณาถึงข้อมูลั แลัะปัญหาอุปสูรรคในิการทำ
ประมงของไทย์ พร้อมกำหนิด้แนิวิทางในิการด้ำเนินิิงานิ
เพ่�อขับัเคลั่�อนิตามนิโย์บัาย์ต่อไป

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรรมศักดิ�  ยีมิน 
อาจารย์์ประจำภูาควิิชีาชีีวิวิิทย์า คณะวิิทย์าศาสูตร์ 
มหาวิิทย์าลััย์รามคำแหงแลัะนิาย์กสูมาคมวิทิย์าศาสูตร์
ทางทะเลัแห่งประเทศไทย์แลัะผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มาฆมาส สุทธิาช่ีพิ หัวิหนิ้าภูาควิิชีาชีีวิวิิทย์า 
เข้าร่วิมการประชุีม 36th Internat ional Coral 
Reef In i t iat ive ( ICRI )  General Meet ing 
ซื่ึ�งประเทศสูหรัฐอเมริกาเป็นิเจ ้าภูาพ เม่�อวิันิที�
13 - 15 ธินัิวิาคม 2564 ด้้วิย์สู่�ออเิลัก็ทรอนิกิส์ูโปรแกรม
Zoom Meeting โด้ย์มีประเด้็นิสูำคัญที�นิำเสูนิอในิ
การประชีุมที�หลัากหลัาย์ เชี่นิ ข้อเสูนิอแนิะเกี�ย์วิกับั
แนิวิปะการังหลัังจากปี 2020 การฟ้�นิฟูแนิวิปะการัง
การจดั้การแนิวิปะการงั Resilience-based Management
แพลัตฟอร์มเร่งการวิิจัย์แลัะการพัฒนิาปะการัง (The
Coral Research & Development Accelerator
Platform : CORDAP) แลัะกองทุนิโลักเพ่�อแนิวิปะการัง

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรรมศักดิ� ยีมนิ อาจารย์์
ประจำภูาควิชิีาชีวีิวิทิย์า คณะวิทิย์าศาสูตร์ มหาวิทิย์าลัยั์
รามคำแหง แลัะนิาย์กสูมาคมวิิทย์าศาสูตร์ทางทะเลั
แห่งประเทศไทย์ เข้าร่วิมการประชีมุ The UN Ocean
Decade Kickoff Conference for Western Pacific
and Its Adjacent Areas ที�ประเทศไทย์ โด้ย์กรม
ทรัพย์ากรทางทะเลัแลัะชีาย์ฝั�ง กระทรวิงทรัพย์ากร
ธิรรมชีาติแลัะสูิ�งแวิด้ลั้อม รับัเป็นิเจ้าภูาพร่วิมกับั
IOC-WESTPAC พร้อมด้้วิย์พันิธิมิตร สูำนิักงานิคณะ
กรรมการแห่งชีาตว่ิิาด้้วิย์การศกึษา วิทิย์าศาสูตร์ แลัะ
วิฒันิธิรรมแห่งสูหประชีาชีาต ิแลัะสูมาคมวิทิย์าศาสูตร์
ทางทะเลัแห่งประเทศไทย์ จัด้ประชีุมเปิด้ตัวิเป็นิ
ภููมิภูาคแรกของโลัก ในิรูปแบับัออนิไลันิ์ ระหวิ่างวิันิที�
25 - 26 พฤศจิกาย์นิ 2564 โด้ย์นิำเสูนิอ ประเด้็นิ
Save Our Corals : a partnership programme
catalyzing knowledge and ocean science
solutions to enhancing coral reef resilience.

โด้ย์มีเจ้าหนิ้าที�จากหนิ่วิย์งานิต่างๆ ของกรมอุทย์านิ
แห่งชีาตฯิ จำนิวินิ 16 คนิ เข้ารบััการฝึกอบัรม ในิหลักัสูตูร
One Star Diver, 2 Star diver, Rescue แลัะการฝึก
ปฏิบิัติัการด้ำนิ�ำลัาด้ตระเวินิ โด้ย์ใช้ีแบับับันัิทึกข้อมลูั/
คู่ม่อปฏิิบััติงานิใต้นิ�ำที�จัด้ทำขึ�นิใหม่ภูาย์ใต้โครงการฯ
ซื่ึ�งจะชี่วิย์ให้เจ้าหนิ้าที�ฝ่าย์ปฏิิบััติการสูามารถทำงานิ
ได้้อย์่างมีประสูิทธิิภูาพมากย์ิ�งขึ�นิ

Thailand” ในิการประชุีม Australia-India Indo-Pacific
Oceans Initiative Partnership (AIIPOIP) Interactive
dialogue on Ocean Accounting: lessons learnt
and opportunities for collaboration เม่�อวิันิที�
14 ธัินิวิาคม 2564 ด้้วิย์สู่�ออิเลั็กทรอนิิกสู์โปรแกรม
Zoom Meeting ซื่ึ�งเป็นิการควิามร่วิมม่อทางทะเลั
ในิบัรเิวิณ Indo-Pacific ซื่ึ�งในิด้้านิต่างๆ เช่ีนิ นิเิวิศวิทิย์า
ทางทะเลั ควิามมั�นิคงทางทะเลั ทรัพย์ากรทางทะเลั
การสูร้างขีด้ควิามสูามารถแลัะการแบั่งปันิทรัพย์ากร
การลัด้แลัะการจัด้การควิามเสูี�ย์งจากภูัย์พิบััติ ควิาม
ร่วิมมอ่ด้้านิวิทิย์าศาสูตร์ เทคโนิโลัยี์ แลัะวิชิีาการ การค้า
การเชี่�อมต่อ แลัะการขนิสู่งทางทะเลั

การใหม่สูำหรับัการติด้ตามตรวิจสูอบัแนิวิปะการัง
โด้ย์วิิทย์าศาสูตร์ภูาคพลัเม่อง (Citizen Science)
เป็นิครั�งแรกในิประเทศไทย์ เพ่�อการประเมนิิสูถานิภูาพ
แนิวิปะการงั ซึื่�งสูนัิบัสูนุินิการจัด้การแนิวิปะการงัแลัะ
การติด้ตามตรวิจสูอบัแนิวิปะการังในิระย์ะย์าวิต่อไป
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 มหาวิทิย์าลััย์รามคำแหง สูาขาวิิทย์บัรกิาร
เฉลัิมพระเกีย์รติ จังหวิัด้หนิองบััวิลัำภูู จัด้กิจกรรม
เชีิงสูัญลัักษณ์เนิ่�องในิวัินิต่อต้านิคอร์รัปชัีนิสูากลั
(ประเทศไทย์) ปี 2564 โด้ย์คณะเจ้าหน้ิาที� สูาขาวิิทย์
บัรกิารฯ จงัหวัิด้หนิองบัวัิลัำภู ูร่วิมกจิกรรมภูาย์ใต้แนิวิคดิ้
“Zero Tolerance คนิไทย์ไม่ทนิต่อการทุจริต”
เพ่�อเป็นิการร่วิมแสูด้งพลัังสูร้างเจตนิารมณ์ ในิการ
ต่อต้านิทุจริต เม่�อวัินิที� 29 พฤศจิกาย์นิ 2564
ณ บัรเิวิณหน้ิาห้องสูำนิกังานิธิรุการ อาคารเรยี์นิรวิม
แลัะปฏิิบััติการ

 เจ ้าหนิ้าที� สูาขาวิิทย์บัริการฯ จังหวิัด้
ปราจีนิบัุรี เข้าร่วิมพิธีิถวิาย์ราชีสัูกการะพระบัรม
ราชีานิสุูาวิรย์ี์สูมเด็้จพระเจ้าตากสูนิิมหาราชี เม่�อวินัิที�
28 ธิันิวิาคม 2564 ณ พระบัรมราชีานิุสูาวิรีย์์
สูมเด็้จพระเจ้าตากสูินิมหาราชี วิัด้บัางคาง ตำบัลั
รอบัเม่อง อำเภูอเม่อง จังหวิัด้ปราจีนิบัุรี

 มหาวิทิย์าลัยั์รามคำแหง สูาขาวิทิย์บัรกิาร
เฉลัมิพระเกยี์รต ิจงัหวิดั้สูรุนิิทร์ จดั้กจิกรรมแนิะแนิวิ
การศึกษาต่อระด้บััปรญิญาตร ีเม่�อวินัิที� 15 ธัินิวิาคม
2564 ณ โรงเรีย์นิหนิองขุนิศรีวิิทย์า ตำบัลัแคนิ 
อำเภูอสูนิม จังหวิัด้สูุรินิทร์ เพ่�อแนิะนิำหลัักสููตร
การศึกษาต่อในิระด้ับัอุด้มศึกษาของมหาวิิทย์าลััย์

 มหาวิทิย์าลัยั์รามคำแหง สูาขาวิทิย์บัรกิาร
เฉลัมิพระเกยี์รต ิจงัหวิดั้สูรุนิิทร์ จดั้กจิกรรมแนิะแนิวิ
การศึกษาต่อระด้บััปรญิญาตร ีเม่�อวินัิที� 21 ธัินิวิาคม
2564 ณ โรงเรีย์นิลัำพลัับัพลัาวิิทย์าคาร ตำบัลั
ชีมุพลับัรุ ีอำเภูอชุีมพลับัรุ ีจงัหวิดั้สูรุนิิทร์ เพ่�อแนิะนิำ
หลัักสููตรการศึกษาต่อในิระด้ับัอุด้มศึกษาของ
มหาวิิทย์าลััย์

 มหาวิทิย์าลัยั์รามคำแหง สูาขาวิทิย์บัรกิาร
เฉลัมิพระเกยี์รต ิจงัหวิดั้สูรุนิิทร์ จดั้กจิกรรมแนิะแนิวิ
การศึกษาต่อระดั้บัปริญญาตรี เพ่�อแนิะนิำหลัักสูตูร
การศึกษาต่อในิระด้ับัอุด้มศึกษาของมหาวิิทย์าลััย์ 
เม่�อวิันิที� 22 ธิันิวิาคม 2564 ณ โรงเรีย์นิกระเทีย์ม
วิิทย์า ตำบัลักระเทยี์ม อำเภูอสูงัขะ จงัหวิดั้สูรุนิิทร์

 สูาขาวิิทย์บัริการฯ จังหวิัด้ปราจีนิบัุรี
จัด้กิจกรรมเตรีย์มควิามพร้อมสูอบัออนิไลันิ์
ผู้่านิระบับัการประชีุมออนิไลันิ์ Google Meet
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ� เช่ื�ออาษา ผูู้้ชี่วิย์
อธิิการบัด้ีฝ ่าย์วิิทย์บัริการจังหวิัด้ปราจีนิบัุรี
กลั่าวิให้โอวิาท ให้กำลัังใจ แนิะนิำการเตรีย์ม
ควิามพร้อมในิการสูอบั แลัะมีนายภิาสวิช่ญ์
บัณฑิิตทัศนานนท์ อัย์การผูู้้ชี่วิย์ ศิษย์์เก่าคณะ
นิิติศาสูตร์ เกีย์รตินิิย์มอันิด้ับั 2 เป็นิตัวิอย์่างที�
ประสูบัควิามสูำเร็จ บััณฑิิตจากการสูมัครเรีย์นิ
ระบับั Pre-degree สูาขาวิิทย์บัริการฯ จังหวิัด้
ปราจีนิบัรุ ีร่วิมแลักเปลัี�ย์นิ ประสูบัการณ์การเรยี์นิ
การสูอบั การวิางแผู้นิ แนิวิคิด้ที�ประสูบัควิามสูำเรจ็
การเรีย์นิมหาวิิทย์าลััย์รามคำแหง แลัะชี่วิงท้าย์
มีนายเอกสิทธิิ�  เสนีย ์ศรีส กุล  นัิก วิิชีาการ
โสูตทศันิศกึษาให้คำแนิะนิำการเตรีย์มควิามพร้อม
ในิการเตรีย์มสูอบัออนิไลัน์ิ ภูาคเรยี์นิ 1 ปีการศกึษา
2564 มีการสูอบัถามข้อมูลัระหวิ่างนิักศึกษากับั
วิิทย์ากร เม่�อวิันิที� 20 ธิันิวิาคม 2564

 คณะเจ้าหนิ้าที�สูาขาวิิทย์บัริการฯ จังหวัิด้
หนิองบััวิลัำภูู ได้้ร ่วิมทำบัุญตักบัาตรพระสูงฆ์์
เนิ่�องในิวินัิสูถาปนิา จงัหวิดั้หนิองบััวิลัำภูู ครบัรอบั
28 ปี เม่�อวิันิที� 1 ธิันิวิาคม 2564 ณ ศาลัสูมเด้็จ
พระนิเรศวิรมหาราชี จังหวิัด้หนิองบััวิลัำภูู

 คณะเจ้าหนิ้าที�สูาขาวิิทย์บัริการฯ จังหวิัด้
หนิองบัวัิลัำภู ูร่วิมกจิกรรมจิตอาสูา ทำควิามสูะอาด้
พ่�นิที�ด้้านิหนิ้าทางเข้ามหาวิิทย์าลััย์รามคำแหง
สูาขาฯ เนิ่�องในิวินัิสูถาปนิามหาวิิทย์าลัยั์รามคำแหง
ครบัรอบั 50 ปี เม่�อวิันิที� 8 ธิันิวิาคม 2564

กิจิักิรรมสาขุาวัทิยบรกิิารเฉลิมิพ่ระเกีิยรติิ

สาขาฯ หนองบััวลำำาภูู

กิิจกิรรมเชิิงสััญลัักิษณ์์เนื่่�องในื่วัันื่ต่่อต่้านื่
คอร์รัปชิันื่สัากิลั (ประเทศไทย) ปี 2564

ถวัายราชิสัักิกิาระ จัดกิิจกิรรมแนื่ะแนื่วัฯ

เต่รียมควัามพร้อมสัอบออนื่ไลันื่์

วัันื่สัถาปนื่า จังหวััดหนื่องบัวัลัำาภูู
ครบรอบ 28 ปี

กิิจกิรรมจิต่อาสัา

สาขาฯ สุริินทริ์สาขาฯ ปริาจีีนบัุริี
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