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โครงการฝากประวัติ

เลขาธิการอาเซียน ชี้อุดมศึกษาไทยต้องเร่งพัฒนาบุคคล

ทปอ. ประชุมเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

สร้างอาชีพอิสระ ครั้งที่ 2 

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เตือนอุดมศึกษาไทย 

ต้องเร่งพัฒนานิสิตนักศึกษาพร้อมแข่งขันกับคน 600 ล้านคน ย้ำผู้บริหาร 

ด้านการศึกษาต้องผลักดันการผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่าง 

จริงจัง ในการแสดงปาฐกถาพิเศษในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี  

2554 เร่ือง “การเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” จัดโดยมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 14 

มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวว่าปัจจุบันการแข่งขันในเวทีโลกนั้น 

สูงมาก การศึกษาเป็นหัวข้อหนึ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะ 

จะเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน เพราะถ้าคน 

ในประเทศสมาชิกคิดว่าตัวเองยังเป็นเชื้อชาติของตนเอง อาเซียนก็เกิด 

ไม่ได้  เราต้องคิดถึงอัตลักษณ์อาเซียน  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้ 

เตรียมแข่งขันกับอีก 600 ล้านคน ในตลาดอาเซียน

 ประธานที่ประชุม 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย  

เผยปรับเวลาเปิดภาค 

เ รียน-เปิดสอนภาษา 

ต่างประเทศในกลุ่ ม 

อาเซียนสร้ างความ 

พร้อมการอุดมศึกษา 

สู่ประชาคมอาเซียน 

ในการประชุมวิชาการ  

ประจำปี 2554 เรื่อง  

“ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม 

 ง านแนะแนวจัดหางานและทุน 

การศึกษา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานเขต 

พื้นที่ 9 จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำ 

สร้างอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษา จำนวน  

8 อาชีพ  (ฝึกอบรมและปฏิบัติ) รวมทั้งมี 

บริษัทมารับสมัครงาน ทั้งงาน Part-time, 

Full-time ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา  

08.30-16.30 น.  อาคารศิลาบาตร ชั้นล่าง

 นักศึกษาที่สนใจติดต่อลงชื่อสมัคร 

สำหรับนักศึกษา 6 ก.พ.นี้  งานแนะแนวจัดหางานและทุนการ 

ศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ 

ฝากประวัติการสมัครงาน ทั้งงาน Part-time, 

Full-time  สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 

และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถาม 

รายละเอียดและฝากประวัติการสมัครงาน  

ได้ท่ีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 09.00-16.00 น. หรือโทร. 0-2310-8126 

การสมัครงาน

 รามฯ2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมฟื้นฟูโรงเรียน 

ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการ “รามคำแหง 

ร่วมใจฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยน้ำท่วม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยาเขต นายปรารภ ลีลาศเจริญ ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา  

รามฯ2 ร่วมฟื้นฟูโรงเรียน
ที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอยุธยา



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

แลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมมือกัน ขณะนี้ประเทศ 

คู่ค้าของอาเซียนต่างสนใจที่จะมาลงทุนในอาเซียน

มูลค่าแต่ละปีสูงมาก เพราะอาเซียนมีประชากรถึง 

600 ล้านคนที่สูงกว่า EU มาก แต่ประชาคมอาเซียน 

จะไม่เกิดขึ้น ถ้าคนในแต่ละประเทศสมาชิกไม่เกิด 

ความรู้สึกเป็นอาเซียนระหว่างกัน  

 เลขาธิการอาเซียน กล่าวต่อไปว่าอาเซียนม ี

ความใฝ่ฝันว่าจะเป็นหน่ึงเดียวในปี 2015 (พ.ศ. 2558) 

แต่ความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกยังสูงมาก 

โดยเฉพาะช่องว่างทางเศรษฐกิจ  สิ่งนี้ท้าทายอาเซียน 

ในการเข้าสู่ประชาคมร่วมกัน  เพราะไม่มีเครื่องมือ 

ใดดีไปกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือให้การ 

ศึกษาแก่พลเมืองของตน  ถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่พร้อม   

ทุนที่จะมาลงในอาเซียนก็อาจจะมีปัญหาได้   ขณะนี้ 

ทุกประเทศต้องฝึกพูดภาษาตลาดเพื่อบอกนักลงทุน 

ว่าเขามาลงทุนแล้วได้กำไรเท่าไรบ้าง  ในถนนธุรกิจ 

ของแต่ประเทศ คนที่จบออกมาต้องสามารถเป็น 

บุคลากรท่ีเช่ือมโยงตลาดในและตลาดนอกประเทศได้   

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นที่หัวใจของ 

อาเซียน  คือ การศึกษานั่นเอง

 ดร.สุรินทร์ กล่าวว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออก- 

เฉียงใต้มีความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม  

ไม่เหมือนประเทศในยุโรปที่มีภูมิหลังเดียวกัน ความ 

แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ทำให้คนในอาเซียนรีรอ 

ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในแต่ละประเทศ  

การเป็นประชาคมของคน 600 ล้านคนจึงต้องลงทุน 

ลงแรงและร่วมมือกันอย่างจริงจังมากซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

 ส่ิงท่ีเลขาธิการอาเซียนอยากเห็นความร่วมมือ 

ในอาเซียน ประการแรก คืออะไรที่ทำได้ให้ทำก่อน  

หลายอย่างท่ีอาจจะมีปัญหา เช่น ตารางเปิดเรียนพร้อมกัน  

ถ้ารอว่าปฏิทินการศึกษาตรงกันก็จะยาก   แต่สิ่งที่เรา 

ต้องการ คือการเรียนรู้ระหว่างกัน  เช่น หลักสูตรนานาชาติ   

อาจปรับเพื่อเกื้อกูลตลาดอาเซียนที่ต้องการเข้ามา 

ศึกษาก่อน ประการที่สอง การเปิดกว้างโดยเฉพาะ 

สาขาวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนให้มีการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

ระหว่างกันมากขึ้น ประการที่สาม รัฐบาลต้องเห็นว่า 

เรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ โดยจัดสรร 

งบประมาณ  จัดบุคลากรให้สนับสนุนการเรียนการ 

สอนสาขาวิชาต่างๆอย่างเพียงพอ ประการท่ีส่ี ในสาขา 

วิชาท่ีอาเซียนให้การรับรองแล้วว่า ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษา 

ในแต่ละประเทศสามารถออกไปหางานทำในประเทศ 

สมาชิกได้นั้น เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกรรม  

การโรงแรม การท่องเที่ยว ฯลฯ รวม 8 สาขานั้น 

คุณภาพต้องเป็นหนึ่งเหมือนกัน  และข้อสำคัญต้อง 

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่าง 

ดีด้วย 

 ดร.สุรินทร์ กล่าวต่อไปว่าวิชั่นของอาเซียนนี้ 

ต้องบอกกล่าวไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนด้วย  

เพราะอนาคตการเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศในภูมิภาค 

เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก  เพราะถ้าเราสามารถชนะใน 

อาเซียนได้เราก็จะสู่สากลได้  ข้อสำคัญเราต้องมีความ 

เป็นเลิศ ต้องเป็นหนึ่ง เพราะเราขายทักษะความรู้ 

ของเรา  ต่อไปการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย 

ทั้ง 8 สาขาวิชานี้ เราไม่ได้ผลิตเพื่อคนในประเทศ 

แต่เราต้องผลิตให้แก่คน 600 ล้านด้วย

 “อนาคตประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ  ประชากรรุ่นใหม่จะน้อยลง  การผลิตสินค้า 

ต่างๆต้องคิดถึงการส่งออกไปต่างประเทศ  จึงขอฝาก 

ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้ฝึกทักษะ 

ภาษาอังกฤษแก่บัณฑิตมากขึ้น  เพราะขณะนี้ไทยยัง

แพ้ประเทศในอาเซียนหลายประเทศ   ต่ำกว่ามาเลเซีย 

และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ไทยยังมีปัญหาเรื่อง 

คอรัปชั่นติดอันดับด้วย ขอฝากให้พิจารณาถึงการ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีค่านิยมที่ถูกต้อง   ความ 

เจริญของประเทศต้องเป็นธรรมและนำไปสู่ความ 

เจริญที่เผื่อแผ่  สังคมของประเทศนั้นจึงจะราบรื่น”  

 ก่อนจบปาฐกถา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  

เลขาธิการอาเซียน ฝากถึงคนไทยทุกคนว่าขอให้คนไทย 

ตระหนักว่า เราเป็นอาเซียนด้วยกันถึงจะมีอำนาจ 

ต่อรองเพิ่มขึ้น  และถ้าคุณภาพคนพร้อมเมื่อมีการ 

แข่งขันกันก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ การผลิตบัณฑิต 

ให้จบไปก่อนตามแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป   

เพราะจากนี้ไปเราไม่ได้แข่งขันในบริบทไทยเท่านั้น 

แต่เราต้องออกไปแข่งขันข้างนอกประเทศด้วย   

 ดังน้ัน มาตรฐานการศึกษาจึงต้องมุ่งท่ีประสิทธิภาพ 

จริงๆ และอยากบอกว่าปัจจุบันนี้ภาคเอกชนได้ตื่นตัว 

ไปก่อนหน้าแล้วน้ี ซ่ึงจะเป็นหน่ึงไม่ได้ ถ้าไม่มีบรรยากาศ 

รอบๆที่ช่วยให้เขาแข่งขันต่อไป คนช่วยคือสถาบัน 

อุดมศึกษาต่างๆนี้เอง ในฐานะผู้ผลิต เป็นกัปตันหรือ 

ศูนย์หน้าให้ภาคเอกชน   ถ้าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

พร้อมออกไปแข่งขัน  เช่ือว่าทุกองคาพยพของสังคมไทย 

จะต้องสนับสนุนอย่างแน่นอน แม้เราจะมีสิ่งท้าทาย 

มากมาย  และส่ิงกดดันจากทุกทิศ   แต่การบริหารจัดการ 

ให้ถูกต้อง ลดคอรัปชั่น เพิ่มประสิทธิภาพในการ 

แข่งขันแล้ว  เชื่อว่าไทยจะสามารถแข่งขันได้ทั้งใน 

อาเซียนและตลาดโลกอย่างแน่นอน

เลขาธิการอาเซียนฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและ 

ทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 (รับจำนวนจำกัดและ 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ม.ร.ส่งเสริมฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

บุคลากรวิทยาเขตบางนา และนักศึกษา ม.ร. ร่วม 

ในงาน  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 

 สำหรับกิจกรรมฟื้นฟูความเสียหายจากภัย 

น้ำท่วม วิทยาเขตบางนา ม.ร. ได้ดำเนินการกิจกรรม 

จำนวน 2 ครั้ง โดยกิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 1 จัดขึ้น 

แล้วเสร็จไปเม่ือวันท่ี 23-26 ธันวาคม 2554 เป็นกิจกรรม 

ซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

และปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชา- 

มหาราช) อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรม 

ครั้งนี้สามารถดำเนินการฟื้นฟูครบถ้วนตามเป้าหมาย  

โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุน 

จากหลายฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า  

นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษา ม.ร. และผู้มีจิตศรัทธา  

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ 

การศึกษาและอุปกรณ์ยังชีพต่างๆ 

 ท้ังน้ี หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมฟ้ืนฟู  นายปรารภ  

ลีลาศเจริญ ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา  

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยส่งมอบพื้นที่ดังกล่าว โดยมี 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา อ.มหาราช เป็นผู้รับ

มอบและนำชมพื้นที่ฟื้นฟู ซึ่งกิจกรรมต่างๆสามารถ 

สร้างความประทับใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ทำให้เด็ก 

นักเรียนมีความสุขที่ได้รับการฟื้นฟูอาคารเรียนและ 

บริเวณโดยรอบให้คืนสู่สภาพปกติและสวยงาม 

เช่นเดิม

  ส่วนกิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 2 กองงานวิทยาเขต 

บางนา ม.ร. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม  

2555 โดยจะไปฟื้นฟูปรับปรุง ซ่อมแซม ทาส ี

อาคารเรียน และปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านหว้า 

(ชมพูวิทยา) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

 มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และ 

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หรือวัสดุอุปกรณ์ 

ต่างๆ หรือสมัครร่วมกิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 2 ได้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรัชนี อิ่มลอย           

งานธุรการ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โทร.089-662-9959

รามฯ 2 ร่วมฟื้นฟูฯ                          (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙  มกราคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

นักศึกษาวิศวะ ม.ร.
ร่วมฟื้นฟูวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

(อ่านต่อหน้า 10)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ร่วมสำรวจโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี  

เพื่อบูรณะซ่อมแซมมหาวิหารแก้ว 100  เมตร ให้คืน 

สู่สภาพปกติ ตามโครงการ “รามคำแหงร่วมฟื้นอุทัย 

ร้อยใจไปด้วยกัน” โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  

(อนันต์ พทฺธณาโณ) เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จังหวัด 

อุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.วรานนท์  คงสง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.ร. ร่วมปรึกษาเกี่ยวกับการบูรณะมหาวิหารแก้ว 

100  เมตร ณ วัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่าหลังจากเหตุการณ์ 

น้ำท่วมผ่านไป มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้เข้ามาฟื้นฟู 

จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงคร้ังแรก 

มีนักศึกษาวิชาทหารเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลทำ 

ความสะอาดและฟื้นฟูวัดท่าซุง ซึ่งวัดท่าซุงมีพื้นที่ 

ใหญ่และมีบริเวณกว้าง โดยใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู 

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2554 และ 

ในครั้งนี้ยังได้มาฟื้นฟูที่โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ เพื่อ 

ซ่อมแซมทำความสะอาด ทาสีอาคารเรียนใหม่ และ 

ช่วยซ่อมแซมในส่วนต่างๆของโรงเรียนบ้านเกาะ 

เทโพที่ถูกน้ำท่วมจนเกิดความเสียหาย

 ส่วนทางด้านวัดท่าซุง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบำรุงมหาวิหารแก้ว  

100 เมตร โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำ 

คณาจารย์และนักศึกษามาตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของมหาวิหารท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย  

พร้อมท้ังจะมีการนำเสนอแนวทางในการบูรณะซ่อมแซม 

ให้กับทางวัดเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังม ี

นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทำความสะอาด และ 

เคล่ือนย้ายกระสอบทรายท่ีมีประมาณกว่า 20,000 ลูก  

นำไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม 

 สำหรับการเยียวยาฟ้ืนฟูบูรณะสถานท่ีของวัด 

ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหงม ี

ความภูมิใจในสิ่งที่นักศึกษาทุกท่านได้มาร่วมทำกัน

ในวันนี้  เพราะสิ่งต่างๆที่เราทำนั้นจะทำให้นักศึกษา 

ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นและได้เห็นความ 

ทุกข์ยากของชาวบ้าน รวมท้ังมีส่วนร่วมในการแก้ไข 

ปัญหาต่างๆ ดังนั้นการที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้

จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

วรานนท์ คงสง คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ม.ร. กล่าวว่าหลังจาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับ 

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ร า ม ค ำ แ ห ง ใ ห้ เ ข้ า ม า 

ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของวัดท่าซุง  

จังหวัดอุทัยธานีนั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่ง 

คณาจารย์เข้ามาดูแลในส่วนของโครงสร้างวิหารแก้ว  

100 เมตร เพื่อตรวจสอบว่าต้องมีการซ่อมแซมใน 

จุดใดบ้าง และจากการตรวจสอบพบว่าโครงสร้าง 

ของอาคารหลังน้ีจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เนื่องจาก 

การก่อสร้างดั้งเดิมไม่มีการวางฐานรากในลักษณะ 

ของเสาเข็ม ซ่ึงหลังจากน้ีทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จะมีการ รวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทาง 

ในการซ่อมแซมบำรุงวัดท่าซุงให้มีความคงทนถาวร

ต่อไป

 ในโอกาสเดียวกัน “ข่าวรามคำแหง”  ได้พูดคุย 

กับตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 

วิศวกรรมโยธา ถึงการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน  

และความรู้สึกท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของนักศึกษาจิตอาสา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  “รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง      

         จะต้องแกร่งต้องกล้าดุจผาหิน

      ต้องคำแหงให้ก้องแคว้นก้องแผ่นดิน 

 สถิตคู่ศิลปินบนถิ่นไทย

     ปลูกมิ่งไม้ฝ้ายคำอมตะ              

 ผูกพันธะแสงเทียนทองส่องยุคสมัย

         จากจารึกหลักที่ ๑ ซึ่งยาวไกล          

 สร้างจารึกหลักใหม่กลางใจเมือง

         จารึกถ้อยจารึกธรรม...รามคำแหง         

 เพื่อศัพท์แสงวรรณศิลป์ได้สืบเนื่อง

         เพื่อให้แสงเพื่อให้ทางสว่างเรือง           

 เพื่อคุณธรรมงามประเทืองประทับกาล

         จารึกไว้เป็นหลักของนักเขียน  

         ได้วนเวียนมาประดับมาขับขาน

         มนุษยศาสตร์..สืบศาสตร์ศิลป์จิตวิญญาณ 

 สร้างตำนานให้โลกรู้...กูคือรามฯ”

 ข้างต้นนี้เป็นถ้อยคำของเจ้าของรางวัล 

วรรณกรรมรามคำแหงปีแรก 

 ประเภทร้อยกรอง กลุ่มนิสิต นักศึกษา 

ประชาชน

 นายจักรินทร์  สร้อยสูงเนิน

 เจ้าของสำนวนกลอน

 “มหาธรรมิกราชาอาศิรวาท”

 “ข่าวรามคำแหง” อยากจะบอกว่า ผู้จัดให้มี 

รางวัลนี้ คือ 

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด คือ

 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ทั่วไป

 ผู้ส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรม คือ

 สื่อมวลชนแขนงต่างๆ

 ก็คงจะเห็นด้วยกับทัศนะอันหนักแน่น 

และคมคายของ จักรินทร์  สร้อยสูงเนิน ที่แสดง 

ไว้ในการประกาศผลการตัดสิน

 รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๔  

ซึ่ง

 คณะมนุษยศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ซึ่ง

 “ข่าวรามคำแหง” ขอบันทึกไว้ด้วยความ 

ชื่นชม

พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ  

(อนันต์   พทฺธณาโณ)    เจ้าอาวาส 

วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี 

กล่าวว่าอาตมารู้สึกดีใจ 

ท่ีทางคณาจารย์และนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยได้เข้ามา 

ให้การช่วยเหลือ ดูแลสังคม 

เก่ียวกับพุทธศาสนา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ช่วยบูรณะและฟื้นฟูวัดมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง  และ 

ครั้งนี้ได้ช่วยเหลือทางด้านมหาวิหารแก้ว 100  เมตร 

ที่มีอาการเคลื่อนไหวในระหว่างที่มีน้ำท่วม โดยได้ 

รับความอนุเคราะห์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เข้ามาดูระบบโครงสร้าง 

เพื่อการซ่อมบำรุงให้มีความคงทนถาวรขึ้น

 “ขอขอบคุณอธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษา 

ทุกคนที่ได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูวัดท่าซุงในครั้งนี้ และหวัง 

เป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความเมตตาจากคณาจารย์และ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป” 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

 ในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

วันที่ 17 มกราคม 2555 และวันครบรอบ 40 ปี 

ของการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2554  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้

แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

โดยมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ครั้งที่ 4 

ประจำปี 2554 ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 28 คน  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ 

นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่สังคม โดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 17 

มกราคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช 

 ส ำ ห รั บ ร า ย ชื่ อ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ ร า ง วั ล 

“เพชรประดับรามฯ” ประจำปี 2554 จำนวน 28 คน 

มีดังนี้

 รางวัลเพชรประดับรามฯ ประเภทบุคคล 

จำนวน 14 คน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ วิชาชีพ จำนวน 

1 คน 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 4 คน  และ 

3) ด้านกีฬา และนันทนาการ จำนวน 9 คน   

 (1) ด้านวิชาการ วิชาชีพ จำนวน 1 คน ได้แก่ 

นางวิจิตรา  จันทร์ศรี  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดศรีสะเกษ เกียรติคุณ ครู 

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคุรุสภา  รางวัลครู 

ดีเด่นภาษาไทยแห่งชาติและรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ 

จารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ. รางวัลชนะเลิศ 

ผูฝึ้กสอนการประกวดโครงงานสร้างนิทานคุณธรรม  

ระดับประถมศึกษา งานมหกรรมการจัดการศึกษา 

ท้องถิ่น

 (2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 4 คน  

ได้แก่ 

  1) นางสาวศจิกาพร ฤทธิสอาด นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ เกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่น 

กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) 

    2)    นายพันธ์กวี  บุญมี  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

เกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวัน 

เยาวชนแห่งชาติ ปี 2554 

          3)  นายวิทวัส  ชูบัว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

เกียรติคุณ รางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นท่ี 5 ประจำปี 2554 

  และ4) นายกฤษณ์พงษ์  แก้วอ่อน นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ เกียรติคุณ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2554 สาขาคุณธรรมและจริยธรรม

  (3) ด้านกีฬา และนันทนาการ จำนวน  

9 คน ได้แก่ 

 1) นายชัยศิลป์ ปลื้มปรีชา นักศึกษาคณะ 

มนุษยศาสตร์ เกียรติคุณ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  

1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศ

ชมรมสโมสรแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 

        2) นายเทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ นักศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ เกียรติคุณ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน   

การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศชมรมสโมสรแห่ง

ประเทศไทย ประจำปี 2553 

 3) นายพิสิฐพงศ์ พิลาชัย นักศึกษาคณะ 

นิติศาสตร์ เกียรติคุณ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  

การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศชมรมสโมสรแห่ง

ประเทศไทย ประจำปี 2553 

        4) นายวิษณุ กล่อมใจ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

เกียรติคุณ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน กีฬายิงปืน 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 38  “จามจุรีเกมส์”

 5) นางสาวสุภมาส วันแก้ว นักศึกษาคณะ 

มนุษยศาสตร์ เกียรติคุณ 1 เหรียญทอง การแข่งขัน 

กีฬายิงปืนอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 

2553

 6) นางสาวปรมาภรณ์ พงษ์เหล่าขำ นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ เกียรติคุณ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  

1 เหรียญทองแดง กีฬายิงปืนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์” 

 7) นางสาววิจิตรา ประพันธ์ศิริ นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ เกียรติคุณ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  

กีฬายิงปืนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์” 

        8) นางสาวอมรรัตน์ ช่วยเพ็ง นักศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ เกียรติคุณ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  

กีฬายิงปืนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 38  “จามจุรีเกมส์” 

 และ9) นางสาวเกศินี บุญเลิศ นักศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ เกียรติคุณ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  

กีฬายิงปืนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 38  “จามจุรีเกมส์”

 รางวัลเพชรประดับรามฯ ประเภททีม มีเฉพาะ 

ด้านวิชาการ วิชาชีพ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

 1) นายณัฐพงศ์ ไข่เงิน 2) นายกำพล ชาวกัณหา  

3) นายภาสวิชญ์  บัณฑิตทัศนานนท์ นักศึกษาคณะ 

นิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดปราจีนบุรี เกียรติคุณ  

รางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดี 

ผู้พิพากษาภาค 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จากสำนักงาน 

อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2

 4) นางสาวณัฐณิชา มาศเวช 5) นายสมยศ  

ทองรักษ์ 6) นางสาวจารุวรรณ  อุประ 7) นางสาว 

รัตติยา ลวนคำ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เกียรติคุณ  

รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ การแข่งขันงานแกะสลักผัก  

ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 13 ใน 

หัวข้อ “84 พรรษา เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” จากการ 

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมแกรนด์  

เมอร์เคียว ฟอร์จูน 8) นายวิศรุต เสือคุ่ย 9) นายนริศ   

แก้วกำเนิดพงษ์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เกียรติคุณ  

รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดอาหารไทย “เทิดไท้องค์ 

ราชินี  อาหารไทยก้องไกลท่ัวโลก”  จากมูลนิธิชัยพัฒนา

 10) นายสาริน อุดมแก้วกาญจนา 11) นายอาทิตย์    

เจริญผล 12) นายชัยศรีศักดิ์  ศรีสันติสุข นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมายภาษีอากร อุดมศึกษา ในงาน 

น้อมรำลึกวันรพี  จากศาลภาษีอากรกลาง 

 13) นายศักดิ์ดา แสนศิริ และ14) นายอนิวัฒน์   

ขอบเพชร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดขอนแก่น เกียรติคุณ ชนะเลิศระดับภาค การแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

จากสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำภาค 4        

ม.ร.มอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ”
 ครั้งที่ 4 แก่นักศึกษา 28 คน



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙  มกราคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10)

 RU JOB MATCHING เป็นโปรแกรมจัดหางาน online  ที่สำนักสหกิจ 

ศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสถาบันคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้น เพื่อเปิดโอกาส 

ให้สถานประกอบการกับนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้พบกันบน 

เครือข่าย internet โดยโปรแกรมนี้นักศึกษาที่ต้องการหางานทำสามารถเลือก 

สมัครงานได้ทั้งงานประจำ งานชั่วคราว และการฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ในขณะ 

เดียวกันสถานประกอบการที่ต้องการจะรับนักศึกษาและบัณฑิตไปทำงานหรือ

ฝึกอาชีพสหกิจศึกษาก็สามารถเข้าไปเลือกรับหรือแจ้งความต้องการไว้ได้ 

 สถานประกอบการหาคนทำงาน ฝึกงานหรือฝึกอาชีพสหกิจศึกษา

      สถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงไปทำงานประจำ งานชั่วคราว ฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา สามารถ 

เข้าไปในเว็บไซต์ RU JOB MATCHING ของมหาวิทยาลัยและสมัครเป็น 

สมาชิกโดยบันทึกข้อมูลต่างๆของสถานประกอบการน้ันๆ ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ี 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพตรวจสอบเพ่ือป้องกันการหลอกลวงนักศึกษา 

ไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมแล้ว จะรับลงทะเบียนให้เป็นสมาชิกโดยมอบ 

password ให้จึงจะสามารถเข้าไปในระบบได้  จากน้ันสถานประกอบการจะบันทึก 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการจ้าง เช่น ประเภทของงานประจำ 

หรืองานชั่วคราว ฝึกงานหรือฝึกอาชีพสหกิจศึกษา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

เงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น เมื่อสถานประกอบการบันทึกข้อมูล 

เรียบร้อยแล้ว หากมีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนหางานทำ ต้องการฝึกงานหรือต้อง 

การฝึกอาชีพสหกิจศึกษาไว้ ก็จะปรากฏรายช่ือนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีมีคุณสมบัติ 

และความต้องการตรงกันบนหน้าจอให้สถานประกอบการเลือกเข้าไปดูรายละเอียด 

เพ่ิมเติมสำหรับนักศึกษารายน้ัน และถ้าสถานประกอบการสนใจนักศึกษารายใด 

ก็สามารถนัดหมายให้ไปสัมภาษณ์หรือคัดเลือกได้ผ่านโปรแกรมนี้ และเมื่อ 

สถานประกอบการรับนักศึกษาหรือบัณฑิตเข้าทำงานจะประกาศผลการคัดเลือก 

และนัดหมายให้นักศึกษาหรือบัณฑิตให้ไปรายงานตัวเข้าทำงาน เมื่อรายงานตัว 

เข้าทำงานแล้วจะแจ้งผ่านโปรแกรมนี้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม 

ประเมินผลการหางานของนักศึกษาและบัณฑิตต่อไป

 กรณีที่ไม่มีนักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบ

การต้องการ ก็จะฝากข้อมูลให้นักศึกษาหรือบัณฑิตสามารถเข้าไปดูและเลือก 

สมัครงานได้

       

         .

     

     

     

     

 สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต

 นักศึกษาและบัณฑิตท่ีต้องการหางานทำ ฝึกงานหรือฝึกอาชีพสหกิจศึกษา  

สามารถเข้าไปในโปรแกรมและลงทะเบียนเป็นสมาชิก หลังจากได้ password แล้ว 

สามารถเปิดเข้าไปในโปรแกรม เพ่ือกรอกใบสมัครและข้อมูลแนะนำตัว ตำแหน่งงาน  

เงินเดือนท่ีต้องการฯ หากมีตำแหน่งงานและรายละเอียดอ่ืนๆตรงตามความต้องการ 

ของตน โปรแกรมก็จะปรากฏช่ือสถานประกอบการท่ีมีความต้องการจ้างงาน ฝึกงาน 

หรือฝึกอาชีพสหกิจศึกษาบนหน้าจอ หลังจากนั้นนักศึกษาและบัณฑิตสามารถ 

เข้าไปดูรายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งงานต่างๆได้  ซ่ึงถ้านักศึกษาหรือบัณฑิตสนใจ 

สถานประกอบการใดสามารถสมัครและนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์หรือคัดเลือก 

ซึ่งจะดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีของสถานประกอบการดังกล่าวข้างต้นต่อไป

 กรณียังไม่มีตำแหน่งงานตรงตามความต้องการ  ก็จะฝากใบสมัครและประวัติไว้

     

 

     

     

     

     



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10)

 บัณฑิตศึกษาร่วมกับสาขาวิชากฎหมาย 

ภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ทิศทางและปัญหาภาษี 

ปี 2555 และการเตรียมการสำหรับ ASEAN Economic  

Community (AEC)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นประธาน มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

และประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย รับฟังจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 2310 

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ม.ร.

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

เร่ืองภาษีศุลกากรถือเป็น 

ปัจจัยหลักในการกำหนด 

ทิศทางของการรวมตัว 

เป็นประชาคมอาเซียน  

ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้

จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ทุกคน และอยากให้เก็บเกี่ยวความรู้ในการสัมมนา

ให้มากที่สุด เพราะว่าในโลกเรามีระบบภาษีอากรที่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นยุโรป เอเชีย ลาตินอเมริกา 

หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลไกด้านภาษีศุลกากรถือว่า 

เป็นกลไกที่จะช่วยในการสร้างความเสมอภาคให้ 

เกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ 

 ดังนั้น ภาษีอากรจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการปกป้องประเทศของตนเอง 

และทำให้เกิดความไม่เสมอภาคขึ้น เพราะกระแส 

ความคิดหลักท่ีมีอยู่คือความคิดท่ีค่อนไปทางเสรีนิยม  

และต้องการทำให้กำแพงภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ 

มีช่องว่างให้น้อยลงหรือยกเลิกไป จุดนี้นักวิชาการ 

หลายท่านจึงหันมาสนใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจใน 

ประเทศของตนเพราะเรื่องภาษีอากรเป็นปัจจัยที่เป็น 

รูปธรรมที่สุด การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นการรับทราบ 

ข้อมูลใหม่และการเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ในการแข่งขันของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก 

ได้ด้วย

 จากนั้น อาจารย์สุเทพ 

พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการ 

สำนักมาตรฐานการสอบ 

บัญชีภาษีอากร กล่าวถึง  

“ทิศทางภาษีสรรพากร 

ปี 2554” ว่าผลการจัดเก็บ 

ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ  

2554 และประมาณการจัดเก็บปีงบประมาณ 2555 น้ัน  

รัฐบาลมีการใช้จ่ายมากขึ้น ภารกิจการจัดเก็บมากขึ้น  

งบประมาณมีจำกัด และมาตรการภาษีสนองนโยบาย 

รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลยังมีความท้าทายในการบริหารงาน 

จากผลกระทบอุทกภัย โดยคาดการณ์ว่า ปี 2555 ภาษี 

สรรพากรสูญเสีย ประมาณ 40,000 ล้านบาท และ 

มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  

คือ 1) ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีบริจาคช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านส่วนราชการหรือเอกชนที่เป็น 

ตัวแทนรับมอบความช่วยเหลือ สามารถหักค่าใช้จ่าย 

ทางภาษไีด้ 1.5 เท่า และได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สำหรับส่ิงของท่ีได้รับบริจาค 2) ผู้เสียภาษีท่ีได้รับความ 

เดือดร้อนและได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการยกเว้น 

ภาษีสำหรับเงินได้ท่ีได้รับการช่วยเหลือ และกรณีค่าสินไหม 

ทดแทนท่ีเกินมูลค่าให้ได้รับการยกเว้นภาษี และ3) ขยายเวลา 

การยื่นแบบเสียภาษีทุกประเภท ในเบื้องต้นขยายให้ 

จนถึงเดือนธันวาคม 

 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี: 

ระยะสั้น 1) จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะมีธุรกิจที่ได้รับ 

ประโยชน์จากเหตุการณ์ ดังนี้ ธุรกิจค้าวัสดุอุปกรณ์ 

ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 

ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจเก่ียวกับยารักษาโรค ธุรกิจอู่ซ่อม 

รถยนต์ ซ่ึงจะมีการติดตามจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง  

2) งบประมาณการฟื้นฟู : จะมีการติดตามจัดเก็บภาษี 

ผู้รับงานทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วน

ถูกต้อง และ3) ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ: ส่งเจ้าหน้าท่ี 

ไปดูแลช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีและเยียวยาต่อไป 

 ส่วนระยะยาว จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ  

คือ การกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ Supply Chain 

สำรวจและติดตามธุรกรรมใหม่  ติดตามธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 

ในการเสียภาษี ธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเสียภาษี 

ไม่ถูกต้อง ผู้ประกอบการท่ีมีเจตนาในการหลีกเล่ียงภาษี  

บูรณาการฐานข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี 

แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และผู้ประกอบการ

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

 ขณะท่ีอาจารย์ประภาศ คงเอียด  

ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง  

กล่าวถึง “ปัญหาภาษีเก่ียวกับ 

การนำเข้า-ส่งออกสินค้า 

และบริการในกลุ่มประเทศ  

AEC” ว่า ในแต่ละประเทศ 

อาเซียนมีกฎหมายภายใน 

ประเทศที่แตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนของศุลกากร 

น่าจะปรับตัวได้เร็วที่สุดเพราะอาเซียนอยู่ภายใต้กรอบ 

ของอาฟต้า ซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรม 

จัดเก็บภาษีอ่ืนๆต้องมีการปรับตัวมากกว่ากรมศุลกากร 

ท่ีมีความคุ้นเคยกับการทำงานท่ีเก่ียวข้องการนำเข้าและ 

ส่งออก ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนของประเทศที่สินค้าหรือ 

บริการนั้นเกิดขึ้น ในส่วนของ Domestic Law  

ท้ายท่ีสุดต้องมาอยู่ภายใต้ Directives ซ่ึงมีส่วนสำคัญ  

คือ อาจจะมีการรวมกันกล่าวถึงข้อตกลงในการยกเว้น 

ภาษีบางประเภทในประเทศอาเซียน 

 “ในอนาคตถ้ามีการนำเข้าสินค้าในประเทศ 

อาเซียนจะต้องมีขั้นตอนเปลี่ยนไป ยังคงมีการเก็บ 

ภาษีท่ีด่านศุลกากรหรือไม่                         หรือจะให้กรมสรรพสามิต 

เข้ามาทำหน้าที่แทนโดยไม่ต้องให้กรมศุลกากรเก็บ

ภาษีแทน ซึ่งในส่วนของ VAT ภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

คือ ศุลกากร ถ้ามีภาษีสรรพสามิต ก็ต้องเก็บภาษี 

สรรพสามิตตอนนำเข้า รวมถึง VAT ด้วย ซ่ึงต่อไปน้ัน 

ยังจะมีการเก็บ VAT ที่ขั้นตอนนำเข้าอยู่หรือไม่  

ถ้าไม่เก็บจะใช้วิธีอย่างไร       ยกเว้นหรือจะใช้อัตราศูนย์ 

ซึ่งต้องพิจารณาหรือจะมีการกำหนดกฎหมายใหม่ 

ขึ้นมาต่อไป ดังนั้น ควรที่จะเรียนรู้แนวทางที่เคย 

เกิดข้ึนกับประเทศใน EU หรือจะมีการแก้ไขปรับปรุง 

จากประเทศที่เคยเกิดปัญหามาก่อน ซึ่งควรจะมีการ 

เตรียมตัวการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าเสียก่อนที่จะ 

เข้าสู่การเป็น AEC”

ท้ายท่ีสุด อาจารย์ศิริพงษ์  

ศุภกิจจานุสรณ์ หุ้นส่วนกลุ่ม  

บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  

คูเปอร์สฯ กล่าวถึง “ปัญหา 

ภาษีกิจการส่งเสริมการ 

ลงทุน” ว่าการส่งเสริมการ 

ลงทุนของประเทศไทย 

ที่ควรใช้ 1) การใช้ Investor Score Card เพื่อกำหนด 

ดัชนีชี้วัด Cost-Benefit Analysis and Knowledge  

Management คือควรปรับเปล่ียนวิธีการให้การส่งเสริม 

การลงทุนท่ีเน้นเชิงปริมาณให้เป็นการลงทุนท่ีเน้นคุณภาพ:  

เพ่ือการนำประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจท่ีเติบโตบนฐาน 

แห่งความรู้ (Knowledge Economy) อย่างยั่งยืนเป็น 

โครงการที่สร้างผลตอบแทนกลับคืนต่อประโยชน์ของ 

ประเทศท่ีสูงสุด: มูลค่าของผลตอบแทนท่ีประเทศไทย 

จะได้รับควรสูงกว่าต้นทุนที่ประเทศต้องเสียไปใน 

รูปของสิทธิประโยชน์ท่ีให้แก่นักลงทุน (โดยให้มีการ 

ทำงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร  

กรมศุลกากร รวมท้ัง ผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้อง)  

และการบริหารจัดการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการเท่าทัน 

ที่จะรู้ถึงความต้องการของนักลงทุน: มีการแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยราชการทั้งหลาย 

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ในด้านสำคัญหลักๆ เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ๆ 

ชี้ทิศทาง-ปัญหาภาษีปี 2555

‘ ไทย’ เตรียมตัวสู่การเป็น AEC



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

 

 1. รับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม

 อาหารเช้า สำคัญมากเพราะช่วงเช้าร่างกาย 

ขาดน้ำตาล ถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเกิดภาวะ 

ขาดน้ำตาลซึ่งจะมีผลทำให้ความคิดตื้อตันไม่ 

ปลอดโปร่ง วิตกกังวล ใจสั่น อ่อนเพลีย หงุดหงิด 

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนกุมภาพันธ์ 2555
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ  / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น.
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี  

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

20.30 - 21.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว
รายการจารึกไทย + SPOT+

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

+ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00 - 08.03 น. เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30 - 10.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ IT CORNER

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการประพาสต้นบนดอย รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

มุมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

    สมคิด   ชูฤทธิ์       สำนักกีฬา

หลัก 8 ประการของการดูแลสุขภาพ

โมโหง่าย มื้อเช้ารับประทานได้เช้าที่สุดยิ่งดี (ระหว่าง 

เวลา 06.00-07.00 น.) เพราะท้องว่างมานาน หาก 

ยังไม่มีอาหารให้ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำข้าวอุ่นๆก่อน 

ควรทานข้าวต้มร้อนๆ จะช่วยให้ง่ายต่อการขับถ่าย

อุจจาระ

 อาหารมื้อกลางวัน ควรเป็นอาหารหนัก เช่น  

ข้าวสวย พร้อมกับข้าวครบ 5 หมู่ เพราะร่างกาย 

ต้องใช้พลังงานมาก และควรรับประทานให้เพียงพอ 

แก่ความต้องการของร่างกาย

 2. ขับถ่าย  อุจจาระ  ปัสสาวะ  สม่ำเสมอทุกวัน

 3. ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาล เช่น  

หน้าหนาวก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆ สวมหมวก ถุงมือ  ถุงเท้า  

ขณะนอนตอนกลางคืนควรห่มผ้าปิดถึงอก

 4. ออกกำลังกาย          ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง 

ทุกวัน

 5. รักษาความสะอาดของสถานที่พักอาศัย 

เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดี อากาศดี

 6. รักษาอารมณ์ให้ปลอดโปร่ง แจ่มใสตลอด 

ทั้งวัน และอย่าลืมนั่งสมาธิทุกวัน

 7. พักผ่อนให้เพียงพอ เหมาะสมกับเพศ  

และวัย ไม่ควรนอนดึกเกิน 22.00 น. ติดต่อกัน 

หลายวัน

 8. มีท่าทางและอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสม 

ในการทำงานในชีวิตประจำวัน

       ข้อมูลจาก www.Kalyanamitra.org



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

  คนกรุงเทพฯ ประเมินการทำงานของกรุงเทพ- 

มหานครช่วงแก้ไขปัญหาวิกฤติอุทกภัย และความ 

เป็นผู้นำของผู้ว่าฯ ต่ำกว่ามาตรฐาน 

  ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สำรวจ “ผลการทำงานของผู้ว่าฯ กทม.ช่วงวิกฤติ 

อุทกภัยในกรุงเทพฯ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  

2554” เก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

จำนวน 7,950 คน  ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค. 2554 

  ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 

ต่อความสามารถของกรุงเทพมหานครในการ 

ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาวิกฤติอุทกภัย และการให้ 

ความช่วยเหลือ ว่าอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน 

(ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 5) ทั้งใน 

ด้านความสามารถในการระบายน้ำของหน่วยงาน 

ในกทม.  (ค่าเฉลี่ย 2.78)  ความสามารถในการ 

ประสานงานกับ ศปภ. (ค่าเฉลี่ย 2.72) ความ 

สามารถในการทำงานร่วมกับกรมชลประทาน 

(ค่าเฉลี่ย  2.76)  และความสามารถในการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่เขตฯ (ค่าเฉลี่ย 2.88) 

  สำหรับความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ 

และบริการของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในระดับ 

ต่ำกว่ามาตรฐาน (ค่าเฉล่ียต่ำกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 5) 

ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลแก่ 

ประชาชน (ค่าเฉล่ีย 2.87) การประสานงานระหว่าง 

เจ้าหน้าท่ีกทม.กับประชาชน (ค่าเฉล่ีย 2.85) การดูแล  

และแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัย (ค่าเฉล่ีย 2.97)   

ความเป็นผู้นำของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (ค่าเฉล่ีย  

2.88) ความพึ่งพาและเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงาน 

ของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (ค่าเฉลี่ย 2.86)  

  ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์และบริการที่ได ้

ระดับมาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ 

สำรวจ (ค่าเฉล่ีย 3.00 และสูงกว่า)  ได้แก่ การบริการ 

พาหนะในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) และคุณภาพ 

ของศูนย์พักพิงที่เขตฯ จัดให้ (ค่าเฉลี่ย 3.02)

โพลรามฯ ชี้กทม.
สอบตกแก้ปัญหาน้ำท่วม

 ด้วย คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์  

มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา  

MB 425 และ SECTION 03 ของกระบวนวิชา EN 203 

ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 

นี้ได้

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

MB 425 และ SECTION 03  ของกระบวนวิชา EN 203 

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2554 นี้

 ฉะน้ัน ให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา  

MB 425 ไปสับเปล่ียนเป็นกระบวนวิชาอ่ืนได้ ก่อนการสอบ 

ของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปล่ียนน้ัน หรือไปติดต่อขอเงิน 

ค่าหน่วยกิตคืนได้ ท่ีฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน  

(สวป. ชั้น 1) ภายในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555  

หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง 

ได้ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน     พร้อมทั้งนำ 

ใบเสร็จรับเงินไปด้วย

 ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวน 

วิชา CS276, CS286, EC416 และ IT422 ที่ประกาศ 

เปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 2  ปีการศึกษา 2554 นี้ได้

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าว ในภาค 2 ปีการศึกษา 2554 นี้

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 5)

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 6)

ทปอ. ประชุมฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ของท่ีประชุม 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ศ.ดร.สมคิด   

เลิศไพฑูรย์ ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  

ประชาคมอาเซียนกับอุดมศึกษา เป็นเร่ืองสำคัญอย่างย่ิง  

เพราะสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่ให้ความรู้และ 

พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ออกไปสู่สังคมอย่าง 

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตบุคลากรให้มีความ 

พร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัย 

ต้องเร่งปรับตัวให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การเปิด 

สอนภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย และเปิดศูนย์ 

อาเซียนศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ รวมท้ังการปรับเปลี่ยน 

เวลาการเปิดภาคเรียนจากเดิมเป็นช่วงระหว่างเดือน  

สิงหาคม-กันยายน เพ่ือให้สอดคล้องกันกับตารางเวลา 

ในประเทศที่จัดการศึกษาส่วนใหญ่ของโลก ทั้งนี้  

มหาวิทยาลัยท่ีมีความพร้อม สามารถเปล่ียนแปลงกำหนด 

การเปิดภาคเรียนได้ทันที และภายในปี 2557 ทุก 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะปรับตารางเวลาเปิด 

เรียนใหม่เหมือนกันทั้งหมด

 “การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมอาเซียน  

ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม และสถาบัน 

อุดมศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ 

ในการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี ร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

นำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง 

เต็มภาคภูมิ”     

  ในขณะเดียวกัน ผศ. 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวถึงการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าขณะน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เตรียมความพร้อม 

ใน 3 ด้าน ได้แก่ คือ 1) ด้านภาษา คือพัฒนาทักษะ 

ทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร  

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

2) ด้านเทคโนโลยี คือการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน 

ช่องทางอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ  

3) ด้านวัฒนธรรม คือ ประเทศสมาชิกมีความแตกต่าง 

ทางด้านวัฒนธรรม ภาษา และการใช้สัญลักษณ์ จึง 

จำเป็นต้องศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 

ได้อย่างสงบสุข

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดหลักสูตร 

นานาชาติ มีนักศึกษาจำนวนกว่า 1,200 คน มาจาก 

75 ประเทศทั่วโลก และมีโครงการความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ รวมทั้งเปิดการเรียนการสอนใน 

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส  

เยอรมัน อินโดนีเซียฯลฯ เพื่อพัฒนาและเตรียม 

ความพร้อมบัณฑิตให้มีคุณภาพเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน ในส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและ 

เอกชนในประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อม เพื่อ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงการประชุมวิชาการ 

คร้ังน้ี  จะช่วยให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ 

เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายทางการศึกษาของ 

แต่ละสถาบันต่อไปได้”  

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 10 เปิดรับ 
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ 
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 
 - เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น.  
และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 - คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  
ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ
 -  ไม่ทำวิทยานิพนธ์
 ผู้สนใจ โทร. 0-2310-8222, 0-2310-
8220 และ 086-771-2442 หรือ WWW. 

BL-MBA.RU.AC.TH 
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กองบรรณาธิการ

 
      
ถาม  ดิฉันนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 53 

ขาดการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2554 ตอนนี้ยัง 

สามารถลงทะเบียนได้อีกหรือไม่ และถ้ามีปัญหา 

เก่ียวกับการลงทะเบียน คือไม่พร้อมเก่ียวกับค่าใช้จ่าย  

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการผ่อนชำระหรือไม่ 

ตอบ 1. ภาค 2/2554 หมดเขตการลงทะเบียน 

เรียนแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคถัดไป 

ในภาคฤดูร้อน/2554 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 

2555 ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 1 ม.รามฯ 1 หัวหมาก

 2. มหาวิทยาลัยมีการช่วยเหลือในการ 

ลงทะเบียนเรียนภาคปกติแก่นักศึกษาที่มีเงิน 

ลงทะเบียนไม่พอหรือไม่สามารถนำเงินมาชำระ 

ค่าลงทะเบียนได้ ในวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด   สามารถ 

ผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียนได้ ทั้งนี้  

จะต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้วอย่างน้อย  

1 ภาคเรียนปกติ ติดต่อที่ งานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย โทรศัพท์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8080

ถาม ถ้าผลสอบยังไม่ประกาศ แต่ถึงช่วงกำหนด 

การลงทะเบียนสอบซ่อม และถ้าลงทะเบียนซ่อม 

กันไว้เผื่อสอบตก สอบถามว่า

  1. ถ้าผลสอบประกาศออกมาภายหลัง 

ว่าสอบผ่านได้เกรด P แต่ได้ลงทะเบียนซ่อมไปแล้ว 

จะต้องไปเข้าสอบไหม และถ้าไม่เข้าสอบจะส่งผลอะไร 

กับเกรดเฉลี่ยหรือไม่

  2.  ถ้าสอบผ่านแล้วไปเข้าสอบซ้ำวิชา

ที่ผ่านแล้วได้เกรด G ในเทอมซ่อมจะเปลี่ยนเป็น 

เกรด G ให้หรือไม่ และถือเป็นการรีเกรดใช่หรือไม่ 

ตอบ 1. นักศึกษาสอบผ่านแล้วก็ไม่ต้องเข้า 

สอบอีก และไม่มีผลใดๆกับเกรดเฉล่ีย มหาวิทยาลัย 

จะนำเฉพาะวิชาท่ีสอบผ่านได้เกรด P หรือ G เท่าน้ัน 

ไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด

      2. ไม่เปลี่ยน ถ้านักศึกษาสอบผ่านแล้ว 

ในภาคปกติและเข้าสอบวิชาดังกล่าวซ้ำอีกใน 

เทอมซ่อม ไม่ว่าผลสอบซ่อมจะได้เกรด P หรือ 

G ก็ตาม มหาวิทยาลัยจะยึดผลสอบผ่านครั้งแรก 

ท่ีได้ และไม่ถือเป็นการรีเกรด ซ่ึงการรีเกรดนักศึกษา 

ต้องลงทะเบียนในภาคปกติ 1, 2 และภาคฤดูร้อน 

เท่านั้น

ภาค 2/2554

วัน/เวลา/สถานที่เรียน วันพุธ เวลา 13.30-15.20 น. 

ห้อง SWB 507

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล 

เอกสารประกอบคำบรรยาย   

 กระบวนวิชาน้ียังไม่มีตำรา       แต่นักศึกษาสามารถ 

ซื้อเอกสารประกอบคำบรรยายได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร 

ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์

คำอธิบายกระบวนวิชา            ศึกษาหลักการ      วิธีการ       กลวิธี  

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้ 

สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์

 3. เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจคำถามชนิดต่างๆ  

และประโยชน์ของคำถามชนิดน้ันๆในการสัมภาษณ์ 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างคำถาม 

แบบต่างๆในการสัมภาษณ์

 5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

หาข้อมูล

 6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

การทำวิจัย

 7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าทำงาน

 8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

การสมัครงาน

แนวทางการเรียน  การบรรยายประกอบ  Power  Point

เน้ือหาวิชา  ส่วนประกอบสำคัญต่างๆของการสัมภาษณ์  

ลักษณะสำคัญของกระบวนการสื่อสารระหว่าง 

ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ ลักษณะของคำถาม 

ประเภทต่างๆ และประโยชน์ของคำถามประเภท 

นั้นๆ ในการสัมภาษณ์ โครงสร้างของการสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล การสัมภาษณ์เพื่อการ 

ทำวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าทำงาน และการ 

สัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ  ข้อสอบเป็นอัตนัยผสม 

ปรนัย 100 คะแนน สอบตามตารางสอบใน ม.ร. 30 

รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ   

 ข้อสอบท้ังหมดเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น  

3 part ดังนี้

 Part 1: Choose the correct answer.

 ข้อสอบ part นี้ มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ 

ตอบคำถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน

 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.

 ข้อสอบ Part นี้มี 10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ 

ชุดนี้จะมีคำถามลักษณะต่างๆ 10 ชนิด นักศึกษา 
ต้องตอบว่าคำถามนั้นๆ เป็นชนิดใด เช่น เป็นคำถาม 

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

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing 

game หรือ bipolar

 Part 3: Answer the following questions in 

detail.

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  
ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทย 

สลับได้บ้าง  แต่ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน

       อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7 ขอเชิญนิสิต 

นักศึกษาส่งผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว เรื่องจริง 

ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 

หน่ึงล้านบาท เพ่ือส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงมีโอกาส 

พัฒนาทักษะการทำรายการทีวี โดยให้นิสิตนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี 

รวมทีม 3 คน ส่งใบสมัครและร่างบทโทรทัศน์ผ่าน 

เว็บไซต์ www.thairealtv.com ถ้าผลงานของทีมนิสิต 

นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบจะได้ออกอากาศในรายการ 

เรื่องจริงผ่านจอ ทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 
100,000 บาท พร้อมไปทัศนศึกษาดูงานท่ีสถานีโทรทัศน์ 

ต่างประเทศ

 ทั้งนี้โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7 กำลัง 

เปิดรับสมัคร โดยกำหนดอบรมรุ่นที่ 1 ตอนเปิดบ้าน 

สิงห์...ท้าคนจริง  ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 

(ถนนสามเสน) กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2555, รุ่นที่ 2  ตอนสิงห์คนจริง...เฟ้นคนจริง  ณ ห้อง 
ประชุมวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา วันเสาร์ท่ี  

11 กุมภาพันธ์ 2555, รุ่นที่ 3 ตอนสิงห์คนจริง...

หาคนจริง ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 18  กุมภาพันธ์ 2555, รุ่นที่ 4  

ตอนสิงห์คนจริง...ค้นคนจริง ณ สำนักบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 25  

กุมภาพันธ์ 2555 โดยผู้สมัครทุกทีมจะต้องส่งบท 

โทรทัศน์มาก่อนท่ี thairealtv_singha@hotmail.com  

และเข้ารับการสัมภาษณ์ในแต่ละรุ่นท่ีสมัคร โดยต้องไปให้ 

ครบทั้ง 3 คนในทีม ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaire-

altv.com สอบถามเพิ่มเติมโทร.085-812-9393

เชิญร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว
“สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7”
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โปรแกรม RU JOB ฯ                       (ต่อจากหน้า 5)

นักศึกษาวิศวะฯ                                  (ต่อจากหน้า 3)

นายสุวิจักชน์ รักษานาค 

กล่ าวว่ ารู้สึก เสียใจกับ 

เหตุการณ์อุทกภัยในคร้ังน้ี  

ที่ประชาชนชาวไทยต้อง 

ประสบความเดือดร้อน 

ทั้ ง ข ณ ะ ที่ น้ ำ ท่ ว ม แ ล ะ 

ภายหลังน้ำลด และเมื่อ 

ตนเองมีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือก็ต้ังใจจะทำอย่าง 

เต็มท่ี ทุ่มเทกำลังกายและกำลังสมอง ในการสำรวจ 

และวิเคราะห์ความเสียหายเกี่ยวกับอาคาร โบสถ์และ 

วิหารแก้ว รวมทั้งสถานที่ปลูกสร้างต่างๆภายใน 

วัดท่าซุง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการซ่อมแซม  

บูรณะต่อไป   

นายพัทรพงษ์ เกิดจันทร์  

กล่าวว่าสาขาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ยินดีให้ความช่วยเหลือ 

ประชาชนชาวจั งหวัด 

อุทัยธานีที่ประสบความ 

เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมอย่างเต็มท่ี ท้ังให้ข้อมูล คำปรึกษา 

เก่ียวกับการดูแลบ้านเรือนหลังน้ำลด และวิธีซ่อมแซม 

ในส่วนที่สามารถทำได้เอง รวมทั้งแนะนำอุปกรณ์ที่

ใช้ในการซ่อมบำรุงด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เบื้องต้นได้

 “สิ่งของต่างๆที่เสียหายไปกับภัยพิบัติครั้งนี้  

พวกเราสามารถหากลับมาใหม่ได้ ตราบเท่าที่ชีวิต 

ของเรายังมีอยู่ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

ทุกคน”

นายศิวกร อิ่นแก้ว กล่าว

ว่าตั้งใจนำความรู้ที่เรียน

มาช่วยบูรณะซ่อมแซม 

สถานศึกษาและศาสนสถาน 

ท่ีจังหวัดอุทัยธานีในคร้ังน้ี 

อย่างเต็มที่ เพราะมั่นใจว่า 

จ ะ ช่ ว ย บ ร ร เ ท า ค ว า ม 

เดือดร้อนเบ้ืองต้นได้ ท้ังช่วยทำความสะอาด เก็บกวาด  

เช็ดถูโบราณสถานต่างๆ และสำรวจวิเคราะห์ รวมทั้ง 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการบูรณะต่อไป

นายชัยพฤทธ์ิ ดิษมานพณรงค์  

กล่าวว่า “ตนเองรู้สึกสงสาร 

และเห็นใจผู้ประสบอุทกภัย  

จังหวัดอุทัยธานี เพราะ 

รอยน้ำที่ปรากฏหลังน้ำลด  

แสดงให้เห็นว่ามีน้ำท่วม 

ขังสูง 2-3 เมตร ซึ่งส่งผล 

ให้ศาสนสถาน สถานศึกษา และพื้นที่การเกษตร  

ได้รับความเสียหายอย่างมาก ถึงแม้การเข้ามาช่วยเหลือ 

ฟื้นฟู เยียวยาครั้งนี้ จะเป็นเพียงการบรรเทาความ 

เดือดร้อนเบ้ืองต้น พวกเราชาวรามคำแหงก็จะทำอย่าง 

เต็มความสามารถครับ” 

นางสาวสุพรรษา วงสิน  

กล่าวว่ามหาอุทกภัยคร้ังน้ี  

ทำให้คนไทยได้มีโอกาส 

มองย้อนกลับไปว่าไ ด้  

ทำลายธรรมชาติเร่ืองใด 

บ้างท่ีทำให้ส่ิงแวดล้อม 

เปล่ียนแปลงไปมากมาย  

ท้ังยังช่วยให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคิดหาทางแก้ไข  

และดูแลซึ่งกันและกัน รักสามัคคีกันมากขึ้น ถือเป็น 

สิ่งดีที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้อง 

ท่ีประสบความเดือดร้อนท้ังขณะท่ีน้ำท่วม ช่วยบรรจุ 

ถุงยังชีพ และภายหลังน้ำลดได้ช่วยบรรจุสิ่งของส่ง 

กลับบ้าน รวมท้ังช่วยสำรวจความเสียหายของโครงสร้าง 

พื้นฐาน อาคาร สถานที่ต่างๆภายในวัดท่าซุง จังหวัด 

อุทัยธานี หวังว่าความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  

จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้ผ่านอุทกภัย

ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

นางสาวแรมเดือน  สายสุด  

กล่าวว่า “รู้สึกเข้าใจถึงความ 

เดือดร้อนของผู้ประสบ 

ภัยน้ำท่วม เพราะตนเอง 

เป็นผู้ประสบภัยเช่นกัน 

มีน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร 

แ ต่ เ มื่ อ ม า ถึ ง จั ง ห วั ด 

อุทัยธานี พบร่องรอยภายหลังน้ำลดมีความสูงกว่า  

3 เมตร จึงรู้สึกตกใจและเห็นใจอย่างย่ิง อยากช่วยเหลือ 

ทุกอย่างเท่าท่ีตนเองทำได้ ท้ังช่วยทำความสะอาด ให้คำ 

ปรึกษาเก่ียวกับการดูแล ซ่อมแซมสถานท่ีต่างๆได้ไม่มาก 

ก็น้อย  และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไป”

ประโยชน์ของระบบ RU JOB MATCHING

 1. เป็นช่องทางให้นักศึกษาและสถาน- 

ประกอบการสามารถติดต่อกันได้โดยไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเดินทางไปสมัครงานที่ 

สถานประกอบการโดยตรง

 2. มีข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกงาน 

และตำแหน่งท่ีต้องการ รวมถึงข้อมูลในการวางแผน 

การเรียนและการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้

ได้งานตามที่ตนปรารถนา

 3. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน  รวมทั้งการจัดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา 

และบัณฑิตในการออกสู่ตลาดแรงงาน

 4. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลเก่ียวกับการหางานทำ 

ของนักศึกษา และบัณฑิต ซึ่งเป็นประโยชน์ใน 

การวิจัยประเมินผลการมีงานทำของนักศึกษาและ

บัณฑิต  เพราะโปรแกรมจะมีระบบการรายงานผล

การหางานของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อใช้ในการ 

วิจัยด้วย

 สำหรับนักศึกษา  บัณฑิต และสถานประกอบ

การสามารถเข้าใช้งานได้แล้วผ่านทาง http://www. 

e-regis.ru.ac.th:8080/jobmatching

ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ฯลฯ

 2) การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามความ 

เหมาะสมของผู้ลงทุนเป้าหมาย  ดังนี้ มีการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายนักลงทุนในเชิงลึก เช่น ผู้ประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

(Solar Cell) และอาหารทางการแพทย์ (Medical 

Food) เพื่อทราบถึงความต้องการของนักลงทุนและ 

ชี้ทิศทาง-ปัญหาฯ                           (ต่อจากหน้า 6)

เพ่ือให้ทราบว่าประเทศไทยสามารถดำเนินการอย่างไร 

ได้บ้างเพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าวด้วยต้นทุน 

ที่ต่ำสุด และทันต่อเวลา  

 และ 3) จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ (High 

level implementation agency ) เพื่อสั่งการให้มี 

การประสานงานให้เกิดความรวดเร็วและความสะดวก 

ต่อผู้ลงทุน คือควรร่วมดำเนินการกับ ก.พ.ร. ซึ่งเป็น 

หน่วยงานที่สามารถก่อให้เกิดการประสานงาน 

ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ เพ่ือร่วมกันแก้ไข 

ปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อนของประเทศ เช่น ปัญหาด้านการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ บุคลากรที่เป็นวิศวกรและ 

นักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาค 

เอกชนมาร่วมดำเนินงานด้วย ให้หน่วยงานดังกล่าว 

ทำงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเช่น UNCTAD,  

Unicef (ด้านการศึกษา), UNDP และ UNEP (ด้าน 

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม), ธนาคารโลก เป็นต้น



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

ม.ร. เป็นเจ้าภาพประชุมฯ              (ต่อจากหน้า 12)

ด้านไลเคนของประเทศไทยก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น 

อีกทั้ง ยังทำให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง 

ชีวภาพให้แพร่หลายได้อย่างยั่งยืนด้วย  

 ด้าน รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ ประธาน 

การจัดงานฯ กล่าวว่าสมาคมไลเคนนานาชาติ มีมติ 

ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไลเคน 

นานาชาติครั้งที่ 7 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น 

เจ้าภาพหลัก โดยจัดการเสนอผลงานทางวิชาการใน

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555  

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และมีการศึกษาไลเคนใน

สภาพธรรมชาติ ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย  3  แห่ง 

คือ ภาคเหนือ (เชียงใหม่)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(มหาสารคามและขอนแก่น) และชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก  

(ตราด) ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2555

 สำหรับหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย อนุกรม 

วิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุกรรมเชิง 

โมเลกุล สรีรวิทยา นิเวศวิทยา ประชากร ชุมชีพ 

วิวัฒนาการ เคมีและสารธรรมชาติจากไลเคน รวมทั้ง 

การใช้ไลเคนเป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อีกทั้ง  

ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ เชี่ยวชาญ  

(Expert workshop) ซึ่งเป็นการอภิปรายและนำเสนอ

ผลงานวิจัยในเชิงลึก ประกอบด้วย 

 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านไลเคนวงศ์ 

กราฟิดาซี (Graphidaceae workshop): ดำเนินการ 

ควบคู่ไปกับการฝึกภาคสนามในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 

ภาคตะวันออก (ตราดและจันทบุรี) ในวันที่ 14-18  

มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ได้รับการ 

สนับสนุนจาก The National Science Foundation 

(NSF) จากสหรัฐอเมริกา

 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านไลเคนวงศ์ 

พามีเลียซี (Parmeliaceae workshop): ดำเนินการ 

ควบคู่ไปกับการประชุมกลุ่ม ในวันที่ 11-12 มกราคม  

2555 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50-100 คน ได้รับ 

การสนับสนุนจาก Encyclopedia of Life (EOL) 

จากสหรัฐอเมริกา   

           และ3) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านไลเคน 

เขตร้อน (Tropical Lichen workshop) ดำเนินการ 

ควบคู่ไปกับการฝึกภาคสนามในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 

ภาคตะวันออก (ตราดและจันทบุรี) ในวันที่ 14-18  

มกราคม 2555 โดยวิทยากรนานาชาติ รับผู้เข้าร่วม 

ประชุม 20 คน ผู้เข้าประชุมจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 

ประชุมเอง

 ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหาร 

สภาวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าในฐานะตัวแทนประเทศไทย  

ขอต้อนรับนักวิจัยและนักวิชาการจาก 52 ประเทศ 

ทุกท่าน ประเทศไทยมีความยินดีท่ีได้เป็นตัวแทนจัดการ 

ประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติเป็นประเทศแรกใน 

ทวีปเอเชีย โดยสมาคมไลเคนนานาชาติเห็นว่าไทยม ี

ความพร้อมในด้านบุคลากร ผลงานเชิงวิชาการและ 

งานวิจัย ประกอบกับมีปัจจัยพื้นฐานด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติที่สมบูรณ์ งดงาม และมีเอกลักษณ์ทาง 

วัฒนธรรมที่โดดเด่น

 “การประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติครั้งนี้ 

คาดว่านักวิจัยและนักวิชาการจะได้เพิ่มพูนองค์  

ความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยของคนไทย เกิด 

เครือข่ายในการวิจัยร่วมกับนานาชาติ ทำให้การวิจัย 

ด้านไลเคนของประเทศก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น 

นำมาสู่การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน ์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ทำให้บุคลากร 

รุ่นใหม่ของไทย ซ่ึงมีโอกาสน้อยในการไปร่วมประชุม 

นานาชาติ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ความก้าวหน้า 

ของการวิจัยและรู้จักผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและเกิด 

แรงบันดาลใจในการทำวิจัยเพิ่มขึ้นด้วย” ประธาน 

กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติกล่าว

 อนึ่ง ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้จัดงานเล้ียงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. นำนักศึกษาจัดแสดงใน

ชุดต่างๆที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้างความ 

ประทับใจแก่ชาวต่างชาติที่ เข้าร่วมประชุมเป็น 

อย่างยิ่ง

 เปิดผลสำรวจ “รามคำแหงโพล”   ประชาชน 

ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเรียกร้องรัฐกำจัด 

ขยะมูลฝอย-น้ำเน่าเหม็น  ฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย  เร่งชดเชย 

ค่าเสียหาย   ให้คะแนนการปฏิบัติงานและการให ้

ความช่วยเหลือของรัฐบาล และความเป็นผู้นำ 

ของนายกฯ ต่ำกว่ามาตรฐาน

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ดำเนินการสำรวจ “รามคำแหงโพล”   เรื่อง “ความ 

ต้องการและความพอใจในการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

ช่วงวิกฤติอุทกภัยในประเทศไทย ระหว่างเดือน 

กันยายน - ธันวาคม 2554”  เก็บข้อมูลจากประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดใน 

ภาคกลางที่ประสบอุทกภัย จำนวน 9,550 คน  

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2554 สรุปผล 

การสำรวจดังต่อไปนี้ 

 ผู้ตอบแบบสำรวจในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่

ต้องการให้กำจัดขยะมูลฝอย/น้ำเน่าเหม็น ร้อยละ 

28.11  รองลงมาคือต้องการฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย  ร้อยละ 

23.47 และต้องการการชดเชยค่าเสียหาย ร้อยละ 

19.58 ตามลำดับ ส่วนในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ 

ต้องการให้กำจัดขยะมูลฝอย/น้ำเน่าเหม็น ร้อยละ 

25.64 รองลงมาคือต้องการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย ร้อยละ  

23.63 และต้องการการชดเชยค่าเสียหาย ร้อยละ 

21.87 ตามลำดับ

 นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมี

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานและการให้ความ

ช่วยเหลือของรัฐบาลว่าต่ำกว่ามาตรฐานทุกด้าน 

(ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 5 ) 

 โดยในด้านการประชาสัมพันธ์และการ

ให้ข้อมูลแก่ประชาชน ค่าเฉลี่ย 2.75 การดูแล 

และแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัย ค่าเฉลี่ย 2.79 

การเยียวยาและชดเชยค่าเสียหาย 5,000 บาท/หลัง 

ค่าเฉล่ีย 2.71 รวมท้ังความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ย  2.85 

 ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจยังประเมินความ 

สามารถในการทำงานของ ศปภ. ความสามารถ 

ในการระบายน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

ความเป็นผู้นำของนายกย่ิงลักษณ์ ว่าต่ำกว่ามาตรฐาน  

เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.72, 2.74 และ 2.82 ตาม 

ลำดับ

โพลรามคำแหงสะท้อนการทำงานของรัฐบาล
ช่วงน้ำท่วมต่ำกว่ามาตรฐาน



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๑) วันที่ ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

ม.ร.เป็นเจ้าภาพประชุมไลเคนนานาชาติ

ครั้งที่ 7 ที่ประเทศไทย

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธาน 

กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิด 

การประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 

7th International Association for Lichenology  

Symposium, IAL7) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

พร้อมด้วย Professor Peter Crittenden นายกสมาคม 

ไลเคนนานาชาติ และนักวิชาการจำนวนกว่า 400 คน 

จาก 52 ประเทศทั่วโลก ร่วมในงาน ณ ห้องเจ้าพระยา 

แกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อ 

วันที่ 9 มกราคม 2555

 โอกาสน้ี Professor Peter Crittenden  นายกสมาคม 

ไลเคนนานาชาติ กล่าวว่าการประชุมวิชาการไลเคน 

นานาชาติจัดข้ึนทุกๆ 4 ปี โดยมีประเทศต่างๆ ผลัดกัน 

เป็นเจ้าภาพ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีประเทศท่ีเคยเป็นเจ้าภาพ  

ได้แก่ ประเทศเยอรมัน ปี 1986 สวีเดน ปี 1992  

ออสเตรีย ปี 1996 สเปน ปี 2000  เอสโทเนีย ปี 2004  

สหรัฐอเมริกา ปี 2008  และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัด 

ขึ้นในทวีปเอเชีย โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีผู้ 

เข้าร่วมประชุมจาก 52 ประเทศ จำนวน 320 คน 

(รวมครอบครัว 22 คน) ประเทศที่มีผู้ลงทะเบียน

มากที่สุด 5 อันดับแรก นอกเหนือจากเจ้าภาพ คือ 

สหรัฐอเมริกา 26 คน สเปน 22 คน  เยอรมัน 16 คน 

ตามด้วย ออสเตรีย ฟินแลนด์ และรัสเซีย   การประชุม 

ครั้งนี้มีจำนวนบทคัดย่อ 300 เรื่อง ซึ่งจะเป็นการ

เสนอผลงานของผู้บรรยายนำ (Keynote speaker) 

วันละ 1 ท่าน และแบบบรรยาย จำนวน 107 เรื่อง 

นอกนั้นเป็นแบบโปสเตอร์ 

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.  

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความยินดีอย่างย่ิง 

ที่ได้รับเกียรติจากสมาคมไลเคนนานาชาติ ให้เป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุมในฐานะตัวแทนประเทศไทย 

จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดประชุมระดับนานาชาติ 

ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม นักวิจัย นักวิชาการ ทั้ง 

ชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ 

ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมท้ังสร้างเครือข่าย 

งานวิจัยด้านไลเคนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

นักวิจัยนานาชาติ ซึ่งจะทำให้การวิจัย
(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดง 

ความยินดีในโอกาสครบรอบ 35 ปีหนังสือพิมพ์ 

มติชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 พร้อมกันนี้ 

ได้ร่วมสมทบทุน“35 ปี          มติชนฟื้นฟูประเทศไทย” 

จำนวน 20,000 บาท แก่ นายขรรค์ชัย  บุนปาน 

ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 

ณ ที่ทำการหนังสือพิมพ์มติชน

ม.ร. ร่วมสมทบทุน
“35 ปีมติชนฟื้นฟูประเทศไทย” 

เชิญนักศึกษา ม.ร. ร่วมส่งผลงาน

อาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับมอบหมายจาก 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.)  

ให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย 

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะหรือสาขาวิทยบริการฯ 

ท่ีสนใจสามารถติดต่อเพ่ือเสนอรายช่ือ รับทราบรายละเอียด 

และรับแบบฟอร์ม ได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.ร.  

ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ระดับสถาบันพิจารณาคัดเลือกก่อนเข้าคัดเลือกใน 

ระดับกรุงเทพมหานคร 

 “การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา  

เพ่ือรับรางวัลพระราชทานน้ีเกิดข้ึนจากน้ำพระทัยอันเป่ียม 

ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ท่ีทรงมีพระราชปรารภไว้เม่ือคร้ังเสด็จพระราชดำเนิน 

ทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมและพระราชทาน 

รางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  ปี 2506  

ซึ่งรางวัลพระราชทานถือเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิด 

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ 

ดียิ่งขึ้น

 อีกทั้ง ยังเป็นที่ตระหนักชัดว่า พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็น 

ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ   

พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่ม ี

ความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นด้วยการ 

พระราชทานรางวัล ซ่ึงในระยะแรกพระราชทานด้วย 

พระองค์เอง จวบจนบัดน้ีเป็นเวลาเกือบ 40 ปี กระทรวง 

ศึกษาธิการได้ดำเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด 

จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล 

พระราชทานไปแล้วกว่า 3,000 คน และมีสถานศึกษา 

ที่เป็นผู้นำทางวิชาการประมาณ 2,000 กว่าแห่ง”

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต่อไป 

ว่า รางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็น 

เกียรติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศ 

และเผยแพร่ไปยังสาธารณชนท่ัวไป ดังน้ัน ผู้เก่ียวข้อง 

ทุกฝ่ายจะต้องกระทำอย่างรอบคอบและผู้ท่ีได้รับรางวัล 

ไปแล้วจะต้องดำรงรักษาคุณความดีน้ันให้ม่ันคงสืบไป

เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

 สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล 

พระราชทานระดับอุดมศึกษา มีดังนี้

 คุณสมบัติของนักศึกษา

 1. สถานภาพของนักศึกษา เป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

 2. ผลการเรียน ผลงาน ต้องมีระดับผลการ 

เรียนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 

2.75

หมายเหตุ : หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2  

ให้ถือว่าหมดสิทธิเข้ารับการประเมิน

 3. คุณสมบัติพ้ืนฐาน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ 

พ้ืนฐานท่ีดีใน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การศึกษาเล่าเรียน  

2) การมีทักษะในการจัดการและทำงาน 3) สุขภาพ 

อนามัย 4) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และ 

5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 4. กิจกรรมและผลงานที่ดีเด่น นักศึกษาต้อง 

มีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น 3 ด้าน คือ 1) ความมี 

คุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชน 

ในวงกว้าง 2) ความมีคุณภาพ และ3) ความมีคุณธรรม 

ความดีงามและสร้างสรรค์

 ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับทราบรายละเอียด 

และรับแบบฟอร์ม ได้ที่กองกิจการนักศึกษา อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 

2555 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดคู่มือการ 

ประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 

อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีเว็บไซต์ www.ru.ac.th  

หรือที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โทร. 0-2310-8072


