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(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. สอบภาค 1 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 3 - 26 ตุลาคม 2556

รมว. “ปวีณา หงสกุล” มอบโล่รางวัล “หอพักติดดาว”

ม.ร. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555

คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา
ป.ตรี ภาคพิเศษ (หัวหมาก)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ 

เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  

เชษฐสุมน ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา และ 

คณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร  

ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

สถาบัน  ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  และคณะกรรมการฯ  

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร 

 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย ผู้ตรวจประเมินภายนอก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร จากสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร   

วงษ์อยู่น้อย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์วรรณา   

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบภาค 1 ปีการศึกษา 

2556 ระหว่างวันที่ 3-26 ตุลาคม 2556 (เว้นวันที่ 6, 13, 20 และ  

23 ตุลาคม 2556) รวมทำการสอบ 20 วัน โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา 

คาบเช้า  เวลา 09.30 - 12.00 น.  คาบบ่าย  เวลา 14.00-16.30 น.

             สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1 อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

รามฯ 2  อาคาร BNB1, BNB2, BNB3, BNB4, BNB5, BNB6, 

   BNB801-803, BNB10, BNB11, KTB และ PBB  

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ101  (VKB 101)  

รามคำแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

  นักศึกษาชั้นปี 1 ติดต่อขอรับได้ที่ อาคารพระมาศ (PRB) 

ชั้น 1 รามฯ 2 ตั้งแต่วันที่ 24-26 กันยายน 2556 (เว้นวันที่ 28, 29  

กันยายน,  6, 13, 20 และ 23 ตุลาคม 2556)

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 28 ประจำ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 บรรยาย 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. จำหน่าย 

ใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2556 

(เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัครวันที่ 7-16  

ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) สถานท่ีรับสมัคร คณะนิติศาสตร์  
(อ่านต่อหน้า 11)

มษ. อบรมภาษาสเปน
5 ต.ค. - 14 ธ.ค. 2556

 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรมภาษาสเปน  คร้ังท่ี 41  

สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป อบรมระหว่าง 

วันท่ี 5 ตุลาคม-14 ธันวาคม 2556 ค่าอบรม 3,200 บาท 

(42 ช่ัวโมง) ค่าเอกสาร 100 บาท จำนวน  2 หลักสูตร  

ดังนี้  SP1 อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. 

และ SP2 อบรมวันเสาร์ เวลา   08.30-12.30 น. 

ที่อาคารศิลาบาตร ชั้น 3

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้ถึ งวันที่   

21 กันยายน 2556 ที่สาขาวิชา

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนด 

การประกาศผลและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หอพัก 

คุณภาพ บริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) 

ที่ผ่านการประเมินตามโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 

16 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก 

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน

 โครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 5 ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักบริเวณ 

โดยรอบ ม.ร. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 262 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้ 

ดำเนินการประเมินคุณภาพของหอพักในด้านต่างๆ ได้แก่ (อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

บัวเกิด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.นฤตย์ นิ่มสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

อาจารย์ปณิฎฐา  พรรณวิเชียร  วิทยาลัยสัตพล  เป็นกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมิน ส่วนผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่  

รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ คณะศึกษาศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ธีระเดช  ริ้วมงคล  คณะบริหารธุรกิจ 

รองศาสตราจารย์สุนันทา ภิญญาวัธน์ คณะวิทยาศาสตร์  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล เรียงวัฒนสุข คณะศึกษาศาสตร์  

เป็นกรรมการ อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ คณะ 

ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี  บุณยรัตพันธ์  

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นเลขานุการ รองศาสตราจารย์วาริศา   

พลายบัว คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี   

ศิริอักษรสาสน์ คณะมนุษยศาสตร์ นางอัจฉราวรรณ   

นารถพจนานนท์ หัวหน้างานวิจัยสถาบัน และนางสาววนิดา  

นภากร กองคลัง ม.ร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอต้อนรับคณะ 

กรรมการผู้ตรวจประเมินฯทุกท่าน การตรวจประเมิน 

ครั้งนี้ ถือเป็นกระจกส่องให้มหาวิทยาลัยได้รู้ว่าสิ่งใด 

ที่ดีก็จะทำให้ดียิ่งขึ้น และมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง 

ก็จะนำไปปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมิน 

และพัฒนาให้รามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น 

ท่ีพ่ึงพาของลูกหลานอย่างแท้จริงต่อไป ท้ังน้ี อธิการบดี  

ยังได้ช้ีแจงถึงส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยได้พัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน  

เมื่อปีการศึกษา 2554 ดังนี้

 ประเด็นท่ี 1) การจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ท่ีขาดความชัดเจน ในรอบปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ  

เข้ามารับผิดชอบพันธกิจทางกลยุทธ์ โดยกำหนดตัวช้ีวัด 

และเป้าหมาย รวมท้ังจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ 

เกิดความชัดเจนตามเกณฑ์การประเมิน อีกท้ังได้ดำเนินการ 

จัดทำแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

2 ด้าน คือ การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาของ 

นักศึกษาในระดับที่ทำงานได้ และพัฒนาสมรรถนะ 

การประกอบวิชาชีพและการทำงานด้านนวัตกรรมของ 

บัณฑิต ซึ่งได้จัดทำโครงการรวมทั้งสิ้น 22 โครงการ  

โดยส่วนใหญ่เน้นการอบรมภาษา และเตรียมความพร้อม 

ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นประตูไปสู่ความรู้เรื่องอาเซียน 

ต่อไป 

 ประเด็นที่ 2) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ 

นักศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย 

ได้เผยแพร่แหล่งการตีพิมพ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้ทราบ 

อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้วารสารรามคำแหง ได้รับ 

การรับรองและบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล TCI ท้ังน้ี มีวารสาร  

จำนวน 3 ฉบับที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูล TCI คือ วารสาร 

รามคำแหง วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ และ 

วารสารเอเชียอาคเนย์ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานของ 

นักศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งระดับปริญญาโท-เอก 

แต่ไม่มากเท่าที่ควร เพราะวารสารมีเนื้อที่จำกัดไม่พอ 

กับความต้องการในการเผยแพร่

 ประเด็นที่ 3) การส่งเสริมการเผยแพร่งาน 

วิจัยระดับชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมีการ 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบเรื่องการ 

เผยแพร่ผลงานสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 

มีการให้คำปรึกษาด้านต่างๆแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

 และประเด็นที่ 4) การสร้างความเข้าใจด้าน 

คุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากรทุกระดับในทิศทาง 

เดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

แต่ยังขาดความเข้าใจที่จะทำให้เป็นรูปธรรมในแง่ 

ของตัวชี้วัด ซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้ตรวจประเมินฯ 

อย่างดี ทำให้สามารถนำมาปฏิบัติได้ดีขึ้น 

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  

ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า คณะกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมินฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ที่มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการฯได้ตรวจ 

ประเมินอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงตลอดการประเมินท่ีผ่านมา  

คณะกรรมการฯได้เห็นภาพการประเมินในแต่ละปี 

ที่มีการพัฒนาการทำงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น สำหรับ 

การตรวจประเมินคร้ังน้ี คณะกรรมการฯจะดำเนินการ 

ตรวจประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเช่นที่ 

ผ่านมา โดยบอกความจริงกับมิตรอย่างมิตรแท้  

คืออะไรที่ดีอยู่แล้วจะยืนยันว่า สิ่งนั้นดี พร้อมทั้ง 

จะนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานแก่สถาบัน 

อ่ืนๆด้วย ขณะเดียวกัน ถ้าการประเมินพบข้อบกพร่องใด  

ขอแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน 

ให้ดีขึ้น

 “ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า เป็น 

สถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่าง 

แท้จริง มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีข้ึนตามลำดับ  

มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

เดียวกัน  ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติส่วนภูมิภาค และเมื่อมีโอกาสได้พูดคุย 

กันนักศึกษาก็ได้รับคำตอบเดียวกันว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ให้กับชุมชนและสังคม ให้นักศึกษาในต่างจังหวัด 

ได้เรียนใกล้บ้านของตนเอง ท้ังยังมีอาจารย์ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ เดินทางมาสอน 

ท่ีสาขาวิทยบริการฯ รวมท้ังมีส่ือการเรียนการสอน 

ที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน”

 ผศ.ปรานี กล่าวอีกว่า แม้การประเมินคุณภาพ 

ภายในจะเข้มข้นขึ้น แต่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล เพราะรามคำแหงดูแลและ 

จัดการเรื่องคุณภาพการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นและ 

ยอดเยี่ยมเสมอ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด  

จะดำเนินการเข้ามากำกับดูแลและติดตามเรื่อง 

การประกันคุณภาพทุก 3 ปี โดยเริ่มปีการศึกษา  

2556 เป็นปีแรก ซ่ึงองค์ประกอบท่ีให้ความสำคัญมาก  

คือ การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย และ 

ในปีงบประมาณ 2558 จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ 

การประเมินแบบใหม่ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน

 

ม.ร. ตรวจประเมินคุณภาพฯ          (ต่อจากหน้า 1)

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญผู้สนใจร่วมพิธีไหว้ครู 

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  ในวันที่ 18-19  กันยายน 2556 

เชิญร่วมพิธีสวดมนต์เย็นและการบรรเลงถวายมือ 

จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 

2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 322 อาคารสุโขทัย  และ 

พิธีไหว้ครูครอบครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย วันพฤหัสบดีท่ี  

19 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 321-2 อาคาร 

สุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0-2310-8295-6

คณะศิลปกรรมศาสตร์เชิญร่วมไหว้ครูดนตรี

 นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษา Pre-degree ติดต่อ 

ขอรับได้ท่ี (ONE STOP SERVICE) อาคาร KLB ช้ัน 1   

รามคำแหง 1 ต้ังแต่วันท่ี 24-26 กันยายน 2556 (เว้นวันท่ี  

28, 29 กันยายน,  6, 13, 20 และ 23 ตุลาคม 2556)

 นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตาราง 

สอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้ 

ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์   หมายเลข   

0-2310-6000   และ  0-2310-6100  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน  

2556

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผา ชั้น 1   

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET ท่ีเว็บไซต์์ www.ru.ac.th  

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซึ่งนักศึกษา 

สามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  หมายเลขแถว 

และที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ 

เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ 

ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน 2556       

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ  เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลขท่ีน่ังสอบ   

รหัสประจำตัว  ชื่อ-นามสกุล  เป็นภาษาไทย  ซึ่งมีรอยปรุ 

ทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อของนักศึกษา 

แต่ละคน  และนำไปติดท่ีน่ังสอบได้   เป็นกระดาษสีชมพู 

 บัญชีเซ็นชื่อ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดที่นั่งสอบ   แต่บัญชีเซ็นชื่อจะไม่ม ี

รอยปรุ   เป็นเอกสารที่นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ลงลายมือช่ือของตนเองไว้  เพ่ือแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชา 

นั้นๆจริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษา 

ติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240 

โทร. 0-2310-8611

ม.ร. สอบภาค 1ฯ                             (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธี 

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2556 เพื่อเป็นการแสดง 

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาท 

วิชาความรู้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. 

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบด ี

คณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556  ณ ห้อง 1303 ชั้น 3 

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1

 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น 

พิธีการเริ่มด้วยการอัญเชิญพานเอกเข้าสู่พิธี และม ี

การมอบพานดอกไม้แด่อธิการบดีและเหล่าคณาจารย์ 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์                  แสงสุข             เจิมหนังสือประมวล- 

กฎหมาย ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษากล่าวนำสวด 

บูชาพระรัตนตรัย  นำกล่าวปฏิญาณตนและฝากตน 

เป็นศิษย์

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า พิธีไหว้ครู 

แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูท่ีศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์ 

ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ นักศึกษาบางคน 

เดินทางมาจากต่างจังหวัดแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจดี 

ทำให้ครูบาอาจารย์ทุกคนปลื้มปิติเป็นอย่างมาก

 การไหว้ครูถือเป็นประเพณีท่ีสืบต่อกันมาอย่าง 

ยาวนาน และเป็นพิธีท่ีนักศึกษาควรจะต้องช่วยกัน 

รักษาไว้ไม่ให้หายไป ถึงแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลย ี

ท่ีก้าวหน้าและทันสมัยแต่ไม่ควรลืมประเพณีท่ีดีงาม 

ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 “ขอชื่นชมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกคน 

ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนกฎหมาย ซึ่งบางคนอาจ 

มองว่าเป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือเพราะต้องท่องจำประมวล- 

กฎหมาย การท่ีนักศึกษาสนใจเรียนคณะนิติศาสตร์ 

ทำให้ได้ใช้กฎหมายขัดเกลาตัวเองด้วย สังคมไทย 

ในปัจจุบัน ให้ความเคารพและเชิดชูผู้ที่ศึกษาวิชา 

 เมื่อฉบับที่แล้ว “ข่าวรามคำแหง” 

ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ แสดงความอาลัยอย่างยิ่ง 

ต่อมรณภาพของ

 สมเด็จพระพุฒาจารย์  (เก่ียว อุปเสโณ) 

 หรือ “สมเด็จเกี่ยว”

 เจ้าอาวาสวัดสระเกศวรมหาวิหาร 

และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ- 

พระสังฆราช

 สมเด็จพระพุฒาจารย์มีนามเดิมว่า เก่ียว 

นามสกุลโชคชัย นามฉายาอุปเสโณ

 เกิดเม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม พุทธศักราช 

๒๔๗๑ ณ บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอ 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 เม่ือเยาว์ได้ศึกษาระดับประถมศึกษา 

ท่ีโรงเรียนประจำหมู่บ้านจนจบประถมศึกษา

ปีที่ ๔ และ

 เม่ืออายุ ๑๒ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร  

ณ วัดภูเขาทอง อำเภอเกาะสมุย

 ด้วยเจตนาจะบวชเพียงแค่ ๗ วัน  

แต่ท่านก็บรรพชาและอุปสมบทต่อเนื่อง

มาถึงกว่า ๗๐ ปี

 สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นผู้ฝักใฝ่ 

ในการศึกษา มีวิริยะ อุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง 

และได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปท่ัวประเทศ 

และต่างประเทศอีกหลายประเทศ อาทิ  

 สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก  

เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี ฟินแลนด์  

และนอร์เวย์  เป็นต้น

 วันนี้ “สมเด็จเกี่ยว” ได้มรณภาพลง 

แล้วด้วยอายุ ๘๕ ปี

 นับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของ

คณะสงฆ์ไทยและวงการศาสนา

อธิการบดีฝากนักศึกษานิติศาสตร์ 
ยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต-ใช้กฎหมายในทางที่ถูกต้อง

ด้านกฎหมาย เพราะผู้ที่เรียนกฎหมายนอกจากจะ

มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว จะต้อง 

เป็นคนที่รักความยุติธรรมอีกด้วย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อว่า การที่นักศึกษา 

เลือกที่จะก้าวเข้ามาเรียนด้านกฎหมาย อย่างน้อย 

จะต้องรู้ว่าส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก มิเช่นน้ันก็ไม่ควรเรียน 

กฎหมาย จะต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม 

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมีความ 

เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อนักศึกษา 

เลือกเรียนด้านกฎหมายแล้วขอให้ยึดม่ันในกฎหมาย

บ้านเมือง

 “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ  

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

ท่านทรงมีความมุ่งม่ันต้ังใจอย่างแน่วแน่ในการวางรากฐาน 

ด้านกฎหมายในเมืองไทย และกว่าจะมาถึงวันนี้ได ้

ต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย  

เป็นบทเรียนให้รู้ว่าการศึกษาวิชากฎหมายจะต้อง

หมั่นศึกษาหาความรู้ มีความมุ่งมั่นจึงจะสามารถ 

ประสบความสำเร็จได้ ถ้าเรามีความมุ่งม่ันและยึดหลัก 

นิติธรรมได้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์บางคนมีความฝัน 

อยากเป็นทนาย ตำรวจ อัยการ หรือผู้พิพากษา  

ซึ่งแต่ละอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย 

อยากฝากให้ใช้กฎหมายในทางที่ถูกต้อง เพราะ 

กฎหมายเป็นเรื่องที่บางครั้งอาจจะมีมุมมอง 

ที่ต่างกัน ปัญหาเดียวกัน แต่มองไม่เหมือนกัน  

ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังและถูกต้องตาม 

กระบวนการยุติธรรม”
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รัฐศาสตร์สัมมนาผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่นมอบรางวัล “ฉลาดคิด” แก่บุคลากร สวป.
 คณะรัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

จัดประชุมสัมมนาเชิง 

ปฏิบัติการ เร่ือง “การ 

ติดตามประเมินผลลัพธ์ 

และผลกระทบการ 

ดำเนินงานตามภารกิจ 

ท่ีได้รับการถ่ายโอนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา  

ณ ห้องประชุมประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  สมพอง หัวหน้าโครงการติดตาม 

ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการดำเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กล่าวว่า การจัดการประชุมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือติดตามประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการดำเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับ 

การถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ในจำนวน 4 ด้าน 

8 ภารกิจ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 

แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และระบบประปาหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และงานสาธารณสุข 

มูลฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการบริหารจัดการและ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย

 โดยมีการจัดทำการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการ 

วิเคราะห์ผลเชิงลึกในประเด็นผลลัพธ์และผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนในท้องถ่ิน 

ใน 3 ด้าน คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อปท. รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 

กระจายอำนาจในอนาคต 

  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาชุมชน  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมอนามัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

และกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาหน่วยงาน” เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ เกิดความ 

ประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ พร้อมมอบรางวัล โครงการ “ฉลาดคิด” แก่บุคลากร  

สวป. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย 

ผู้อำนวยการ สวป. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คน  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวป. 

 ผอ.สวป. กล่าวว่า สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO เข้ามาบริหารงานจนได้รับการรับรองจาก 

หน่วยงานภายนอก การส่งเสริมให้บุคลากร สวป. ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

และพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ทำให้บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่อง 

คุณภาพ และร่วมมือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลตอบสนองความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของ สวป. ที่มุ่งมั่นใน 

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมครั้งนี้จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที ่

จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการบริการให้เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

 อธิการบดี กล่าวว่า สวป. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการแก ่

นักศึกษา จำเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอด เน่ืองจาก 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมากมาย จำเป็นต้องมีการพัฒนา 

การสื่อสารหรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อเป็นการขจัดปัญหาและ 

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการทำงานระหว่างหน่วยงาน

 ปัญหาท่ีสำคัญอีกอย่างหน่ึงคือ ข้อมูลสารสนเทศท่ีแต่ละองค์กรจะมีข้อมูล 

ที่แตกต่างกันถ้าไม่มีการสื่อสารระหว่างองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิด 

การคลาดเคล่ือนของข้อมูลและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ ดังน้ันหน่วยงาน 

จำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งด้าน 

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ การให้บริการนักศึกษา บุคลากร อีกทั้งยังจำเป็นต้อง 

มีการพัฒนาระบบออนไลน์ พัฒนาฐานระบบข้อมูลข่าวสาร รวมถึงมีการประสานงาน 

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  

ที่สำคัญบุคลากรและเจ้าหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์มุ่งปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

  ในโอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวด 

โครงการ “ฉลาดคิด” ซึ่งส่งเสริมให้บุคลากร สวป. เสนอแนวคิดและวิธีการ 

ทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ จำนวน 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 โครงการ 

“การปรับปรุงระบบการจัดสอบส่วนภูมิภาค”  ของนายวันชัย เทียบพุฒ  รางวัลท่ี 2  

โครงการ “ลดระยะเวลาประกาศผลสอบไล่” ของ นายโกสิน  ดีแสน และ 

รางวัลที่ 3 โครงการ “ระบบการพิมพ์บาร์โค้ดแบบครบวงจร” ของฝ่ายจัด 

ตารางสอนและลงทะเบียนเรียน

 รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ โครงการ “การเปลี่ยนแปลงวิธีรับ 

ตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง” ของ นายอลงกรณ์ บางแบ่ง โครงการ  

“สดใส ยิ้มงาม ถามไถ่ ใส่ใจบริการ” ของ หน่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการ 

วิชาการและสารสนเทศ โครงการ “บริการรวดเร็ว ประทับใจ กด Like ได้”  ของ 

น.ส.จิดาภา  จริตกาย  และโครงการ “สวป. บริการอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร” 

ของนายรณฤทธิ์   เสาแก้ว  และนางวิภาดา  ชูพงศ์

 สำหรับรางวัลการมีส่วนร่วม มี 6 รางวัล ได้แก่ โครงการ “ตอบโจทย ์

ตรงประเด็น เข้าใจทันที” ของ น.ส.ศรัญญา วิชัยเมือง และนายวิวัฒน์  ยิ้มเจริญ   

โครงการ “ไม่ต้องร้องหรอกน้อง เดี๋ยวพี่จัดให้” ของฝ่ายประมวลและรับรอง 

ผลการศึกษา โครงการ “ลดความผิดพลาดในการส่ง Transcript ทางไปรษณีย์” 

ของนายโกสิน  ดีแสน  และนางอภิญญา  โฉมศร ี โครงการ “การจัดเก็บบัญช ี

รายช่ือและเอกสารคำร้องอ่ืนๆโดยวิธีสแกนผ่านเคร่ืองสแกนเนอร์” ของนายสุนทร  

ทรัพย์เจริญ โครงการ “การให้บริการแบบรักแรกพบ” ของนายจักรวิทย์ นนทะสาร   

และโครงการ “ปิ้ด ปิ้ด ฟิ้ว”  ของ น.ส. พัทธนันท์  สุพรรณ์
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คำถาม (ภาษาลาว) ตอนที่ 1

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 ช่ือตอนน้ีนำมาจากโคลงกำสรวลศรีปราชญ์ซ่ึงว่ากันว่าเป็นบทนิพนธ์คำโคลง 

ที่ไพเราะที่สุดในสมัยอยุธยา จุดมุ่งหมายของการเขียนตอนนี้ก็คือผมอยากจะให ้

ท่านผู้อ่านได้ระลึกถึงความมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยายุครุ่งเรืองที่สุดคือรัชสมัยของ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีไม่อาจหาได้จากพระราชพงศาวดาร

หรือบันทึกของคนไทยจึงต้องอาศัยข้อมูลจากฝร่ังต่างชาติท่ีเข้ามาเยือนกรุงศรีอยุธยา 

แล้วบันทึกเอาไว้ โดยผมจะขอเลือกใช้จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามท่ีเขียน

โดยบาทหลวงตาซาร์ดเป็นแหล่งข้อมูลแรก

 สิ่งที่บาทหลวงตาซาร์ดได้ฟังคำเล่าลือมาและอยากเห็นที่สุดคือวัด 

พระศรีสรรเพชญ์ในพระบรมมหาราชวังซ่ึงเม่ือเข้าไปในพระอุโบสถลึกเข้าไปก็พบว่า 

“มีแท่นประดิษฐานพระปฏิมากรอยู่สามหรือสี่องค์ล้วนเป็นทองทึบทั้งสิ้น 

สูงขนาดเท่าตัวคน” แต่ย่ิงกว่าน้ันคือเม่ือเดินลึกเข้าไปอีกก็พบพระพุทธรูปสร้างแบบ 

ประทับยืน “ยอดพระเศียรจรดหลังคาพระอุโบสถ มีความสูงราวสี่สิบห้าฟุตและ 

กว้างราวเจ็ดหรือแปดฟุต สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเป็นทองทึบทั้งองค์” บาทหลวง 

ตาซาร์ดคาดว่ามูลค่าของทองคำท่ีใช้คงประมาณกว่า 12 ล้าน livres (หน่วยเงินฝร่ังเศส 

ยุคนั้น) ซึ่งเพียงองค์เดียวเท่านั้นก็มีมูลค่ามากกว่าเงินในตู้บริจาคในโบสถ์ทุกแห่ง 

ท้ังทวีปยุโรปรวมกัน พระพุทธรูปท่ีบาทหลวงตาซาร์ดบรรยายน้ีก็คือพระศรีสรรเพชญ 

ดาญาณท่ีถูกพม่าสุมไฟเผาลอกทองไปเม่ือคร้ังไทยเสียกรุงคร้ังท่ี 2 ปีพ.ศ.2310 น่ันเอง  

เมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วทำให้ผมนึกขึ้นมาว่าแล้วพระทองคำองค์อื่น ๆ ล่ะหายไปไหน

 ความม่ังค่ังของกรุงศรีอยุธยาเกิดจากการค้ากับต่างประเทศโดยท่ีทางฝ่ายไทย 

เป็นผู้ส่งออกสินค้าสำคัญหลายอย่าง เช่นดีบุก งาช้าง ไม้ฝาง(ทำสีย้อม) และหนังกวาง

ซ่ึงญ่ีปุ่นต้องการมาก นอกจากน้ันไทยยังเปรียบเสมือนศูนย์กลางการค้าระหว่างยุโรป

กับจีนและญ่ีปุ่นอีกด้วยเพราะมีหลายช่วงเวลาท่ีชาติตะวันตกไม่สามารถติดต่อค้าขาย

กับจีนและญี่ปุ่นได้โดยตรงจึงต้องค้าขายผ่านไทย

 การค้าท่ีกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองมากถึงขนาดท่ีแยกตลาดขายสินค้าเฉพาะอย่างได้ 

ใครอยากซื้ออะไรก็ไปตลาดที่ขายสินค้านั้นโดยเฉพาะ แต่ในสมัยนั้นใช้คำว่าป่าแทน 

“ตลาด” หมายถึงสถานท่ีท่ีมีของส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาก ๆ เช่น “ย่านป่ายาขายสรรพเคร่ืองเทศ 

เครื่องไทยครบสรรพคุณยาทุกสิ่ง....ย่านป่าทองขายทองคำเปลวทองนากเงิน...

ย่านป่าขนมขายขนม” ท่ีสำคัญคือตลาดผ้าน้ันถึงขนาดแยกตลาดขายผ้าต่างสีกันเช่น 

ป่าผ้าเขียวขายเส้ือเขียว บ้านป่าชมพูขายผ้าชมพู ย่านป่าไหมขายผ้าไหม ย่านป่าผ้าเหลือง

ขายผ้าไตรจีวรเป็นต้น

 หลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงว่าความมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยามาจากการค้า 

กับต่างประเทศก็คือรายงานของพ่อค้าฝรั่งเศสที่เคยเข้ามาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 

แล้วกลับมาอีกครั้งสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระที่บอกว่าแปลกใจที่เห็นบ้านเมือง 

สยามร่วงโรยไปมาก “ท่ัวพระราชอาณาจักรสยามไม่เหมือนกับ 50 ปีท่ีแล้วมาซ่ึงเป็น 

เวลาท่ีเราเห็นคร้ังแรก ในเวลาน้ีไม่เห็นเรือสินค้าจำนวนมากหรือเรือไทยไปมาค้าขาย 

เหมือนแต่ก่อนแล้ว” รายงานนี้แสดงว่าเมื่อการค้ากับชาติตะวันตกลดน้อยลงเพราะ 

ไทยยุคหลังสมเด็จพระนารายณ์เกลียดกลัวฝร่ังก็ทำให้บ้านเมืองทรุดโทรมลงไปด้วย

 อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ลงฤา 
     (จากนิราศนรินทร์ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น)

 การตั้งคำถามแบ่งเป็น 2 ประเภท คำถามประเภทแรกคือคำถามที่ต้องตอบ 

เป็นประโยคที่สมบูรณ์เช่น ทำไม เมื่อไหร่ ที่ไหน เป็นต้น

 ส่วนคำถามประเภทที่ 2 คือคำถามที่ต้องการคำตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  

ตัวอย่างคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นประโยคสมบูรณ์

   อ่านว่า หยัง  แปลว่าอะไร?  ตามหลังประโยคท่ีต้องการจะถามเช่นเดียว

กับในภาษาไทย

   อ่านว่า   เจ้า เป๋นหยัง ?  แปลว่าคุณเป็นอะไร?

   อ่านว่า  ลาวซื่อหยัง?  แปลว่าเขาชื่ออะไร? 

  และ  สองคำนี้แปลว่า “ที่ไหน”  มาจากคำว่า “ที่” และ 

 แปลว่า “ใด/ไหน” ดังตัวอย่างเช่น  อ่านว่าถ่านมาจากใส? 

แปลว่าท่านมาจากไหน?

                                       อ่านว่าฮ้านกิ๋นดื่มอยู่บ่อนใด? แปลว่าร้านกินดื่ม 

อยู่ที่ไหน? หรือ (ร้านอาหารอยู่ที่ไหน)

 คำ  และ  ใช้แทนกันได้เลยต่างกันเพียงเล็กน้อยคือ 

 ใช้เมื่อถามหาสถานที่โดยละเอียดเช่นบ้านเลขที่ ถนน ถ้าใช้คำว่า 

ท่านสามารถให้คำตอบแบบกว้างๆเช่น ช่ือแขวง (จังหวัด)  ช่ือเมือง (อำเภอ) ช่ือตาแสง 

(ตำบล) เป็นต้น อย่างไรก็ตามคำทั้งสองคำต่างก็สามารถใช้แทนกันได้แล้วแต่ผู้พูด 

จะนำมาใช้เมื่อใด

  อ่านว่าป๋านใด๋  แปลว่าแค่ไหน?  มักจะใช้ถามถึงปริมาณของสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งเช่น                อ่านว่า เจ้ามีเงินหลายป๋านใด๋? แปลว่า 

คุณมีเงินมากเท่าไหร่?                           อ่านว่า ไกป๋านใด๋ แปลว่าไกลแค่ไหน?

อ่านว่า งามป๋านใด๋? แปลว่าสวยแค่ไหน?          อ่านว่าหวัดนี้ 

เก่าป๋านใด๋? แปลว่า วัดนี้เก่าแค่ไหน? เป็นต้น

  อ่านว่าเป๋นหยัง? แปลว่า “ทำไม” ตัวอย่าง

อ่านว่าเป๋นหยังเจ้าบ่อมาเรียนภาษาลาว? แปลว่า ทำไมคุณไม่มาเรียนภาษาลาว ? 

อีกคำหนึ่งที่มีความคล้ายกันคือ                อ่านว่า หย้อนหยัง แปลว่าเพราะอะไร?  

(มาจากคำย้อนแปลว่าเพราะและหยังแปลว่าอะไร?) ตัวอย่าง: 

อ่านว่า เป๋นหยัง? เจ้าบ่อหย่างมา  แปลว่า ทำไมคุณไม่เดินมา?

 มีข้อสังเกตคือต้องใช้คำ  ไว้หน้าประโยคคำถามเสมอ ดังนั้น 

คำถามที่ลงท้ายด้วยคำ                                            เช่น  อ่านว่า 

ถ่านฮู้พาสาลาวเป๋นหยัง แปลว่า ท่านรู้ภาษาลาวทำไม เป็นคำถามที่ผิดไวยากรณ์  

ในทางกลับกันหากต้องการถามโดยใช้คำว่า                              ต้องตามหลังประโยคเสมอ 

เช่น  อ่านว่า ถ่านฮู้ภาษาลาวย้อนหยัง? แปลว่า 

ท่านรู้ภาษาลาวเพราะอะไร? เป็นต้น

  อ่านว่าแนวใด๋  แปลว่า อย่างไร?  ตัวอย่าง 

อ่านว่าพวกลาวซิมาทันได้แนวใด๋?   แปลว่าพวกเขาจะมาทันได้อย่างไร?

   อ่านว่าถ่อใด๋? (เท่าใด๋) แปลว่า เท่าไหร่? ใช้สำหรับสอบถาม 

เรื่องราคาเท่านั้น ตัวอย่าง  อ่านว่าหมากหม่วงนี้ราคาถ่อใด๋? 

แปลว่ามะม่วงนี้ราคาเท่าไหร่?

     เวลาคนไทยใช้สำนวนว่า “ไม่...เท่าไหร่” เช่นไม่ดีเท่าไหร่, ไม่เก่งเท่าไหร่, 

ไม่แพงเท่าไหร่ เราจะแปลเป็นภาษาลาวโดยใช้คำว่า  หรือ ไม่ได้ต้อง 

ใช้คำ          แท    แทน อ่านว่า  ป๋านใด่   แปลว่า   เท่าไหร่  ตัวอย่าง

อ่านว่าบ่อหมานป๋านใด? แปลว่าไม่โชคเท่าไหร่,  อ่านว่าบ่อแพง 

ป๋านใด๋   แปลว่าไม่แพงเท่าไหร่   เป็นต้น

  อ่านว่าเมื่อไหร่แปลว่าเมื่อไหร่ จะเขียนไว้หน้าหรือท้ายประโยค 

ก็ได้เช่น  อ่านว่า เมื่อใด๋เผิ่นซิมา ?  แปลว่าเมื่อไหร่เขาจะมา,  

 อ่านว่าถ่านซิไปเมื่อใด๋ ?  แปลว่าท่านจะไปเมื่อไหร่ เป็นต้น

  อ่านว่าจั๊ก แปลว่า กี่? ในภาษาไทยเช่น อ่านว่าจั๊กโมง? 

แปลว่า กี่โมง?  อ่าน ว่าจั๊กโต๋ แปลว่า กี่ตัว  อ่านว่า จั๊กมื้อ แปลว่า  

  
 
 
   

กี่วัน  อ่านว่าจั๊กปี๋  แปลว่ากี่ปี  อ่านว่าจั๊กเถื่อ  แปลว่ากี่ครั้ง  ตัวอย่าง: 

 อ่านว่า เจ้ามาจั๊กคนแล้ว แปลว่า คุณมากี่คนแล้ว 

                                   อ่านว่า เขามาอยู่จั๊กปีแล้ว แปลว่าเขามาอยู่กี่ปีแล้ว

                  อ่านว่า เจ้าไป๋เวียงจันจั๊กเทื่อแล้ว แปลว่า คุณไป 

เวียงจันทน์กี่ครั้งแล้ว

 การเติมคำ “แล้ว” หลังคำถามจะทำให้ประโยคน่าฟังและมีความนิ่มนวลขึ้น 

ถ้าไม่มีคำว่า “แล้ว” ก็ไม่ผิดไวยากรณ์แต่จะทำให้ไม่เกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัยข้ึนระหว่าง

คู่สนทนา



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

นิติศาสตร์จัดอภิปราย “อยากมีรถหรู ต้องรู้กฎหมาย”
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการ 

อภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “อยากมีรถหรู ต้องรู้กฎหมาย”  

โดยมีรองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

พร้อมด้วย อาจารย์จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษา 

หัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง อาจารย์กฤติกา ป้ันประเสริฐ  

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมศุลกากร ร่วมอภิปราย 

ดำเนินรายการโดย อาจารย์รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร อาจารย ์

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556  

ณ ห้อง 1303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1

 โอกาสนี้ อาจารย์จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช 

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง กล่าวว่า 

ศาลภาษีอากร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากร  

ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป เพราะเป็น 

ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการเก็บ 

ภาษีอากร การอุทธรณ์ในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 

ภาษีอากรให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา ไม่ต้องผ่านศาลอุทธรณ์ 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดี

 ศาลภาษีอากรกลาง มีเขตอํานาจท่ัวราชอาณาจักร  

ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดต้ังศาลภาษีอากรจังหวัด ในระหว่าง 

ที่ศาลภาษีอากรจังหวัดยังมิได้เปิดทําการในท้องที่ใด 

โจทก์จะยื่นคําฟ้องคดีภาษี ต่อศาลภาษีอากรกลาง หรือ 

จะย่ืนคําฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องท่ีท่ีจําเลยมีภูมิลําเนา  

ก็ได้ เว้นแต่คดีภาษีอากรท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร  

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด 

นครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โจทก์จะ 

ต้องยื่นคําฟ้อง ต่อศาลภาษีอากรกลาง เท่านั้น 

 ทั้งนี้ ศาลภาษีอากรกลางอาจขอให้ศาลจังหวัด 

แห่งท้องที่ซึ่งโจทก์ยื่นคําฟ้องไว้ หรือศาลจังหวัดอื่นใด 

ดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ อันมิใช่เป็นการวินิจฉัย 

ชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลจังหวัด 

ต้องนําวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรมาใช้บังคับแก่การ 

ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น

 “คำว่า ภาษีอากร หมายความว่า ภาษี อากร และ 

ภาคหลวงทุกชนิด และหมายความรวมถึง แสตมป์ยาสูบ 

ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ค่าธรรมเนียมสำหรับการ 

ประทับตราไพ่ ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ค่าธรรมเนียม 

พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการ 

นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการ 

ส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

เงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 

สงเคราะห์การทำสวนยาง ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่น 

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้เป็นภาษีอากร

 คดีท่ีอยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร คือ คดีอุทธรณ์ 

คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมาย 

เกี่ยวกับภาษีอากร คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของ 

รัฐในหนี้ค่าภาษีอากร คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่่ 

ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บ 

ภาษีอากร และคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจ 

ศาลภาษีอากร ดังนั้น ศาลภาษีอากรจึงมีอำนาจพิจารณา 

พิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวกับภาษีอากรเฉพาะที่กำหนดไว้ 

ดังกล่าวเท่านั้น ถ้าเป็นคดีแพ่งประเภทอื่นและคดีอาญา 

เกี่ยวกับภาษีอากรย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา 

ของศาลอื่น”  อาจารย์จินดาวรรณ กล่าว

 จากนั้น อาจารย์กฤติกา ปั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการ 

สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร กล่าวว่า การนำเข้ายานพาหนะ 

ส่วนบุคคลแบบถาวร มีข้ันตอนปฏิบัติพิธีการ ดังน้ี 1. ผู้นำเข้า 

หรือตัวแทนยื่นใบขนสินค้าพร้อมเอกสารประกอบต่อ 

สำนักงาน/ด่าน ศุลกากรท่ีนำเข้า 2. กรมศุลกากรตรวจสอบ 

ข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสาร 

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขท่ีใบขนสินค้า และประเมิน 

ค่าภาษีอากรที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระ 3. ผู้นำเข้าหรือตัวแทน 

ไปชำระเงินค่าภาษีอากรที่ฝ่ายบัญชีและอากร 4. ผู้นำเข้า 

หรือตัวแทนนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่่ี 

ส่วนตรวจ สินค้าเพื่อรับของออกจากอารักขาศุลกากร

 หลักเกณฑ์การประเมินอากร กรมศุลกากรกำหนด 

เกณฑ์การประเมินราคาศุลกากร  ไม่ว่าจะเป็นราคาซ้ือขาย 

ของที่นำเข้า ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ราคาซื้อขาย 

ของท่ีคล้ายกัน ราคาหักทอน ราคาคำนวณ และราคาย้อนกลับ  

กรมศุลกากรจะใช้ราคา CIF (ราคา+ค่าประกันภัย+ค่าขนส่ง)  

เป็นฐานการประเมินอากรขาเข้าโดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 1. ราคาตัวรถยนต์ 

  1.1 ให้ใช้ราคารถยนต์ใหม่ที่ตัวแทนผู้ผลิต 

รถยนต์นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

ของผู้ผลิตรถยนต์ 

  1.2 กรณีไม่มีราคาตามข้อ 1.1 ให้ใช้ราคาใน 

หนังสือ PARKERs CAR PRICE GUIDE และ JAPA- 

NESE CAR ลด 25% เป็นราคา F.O.B. 

  1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ 

หรืออุปกรณ์ประกอบใหม่ของรถยนต์ ผิดไปจากสภาพเดิม  

ให้ประเมินราคาโดยคำนึงถึงส่วนนั้นๆด้วย 

  1.4 กรณีท่ีรถยนต์มีสภาพบุบสลายเน่ืองจาก 

เหตุอ่ืนนอกจากการใช้งานตามปกติ เช่น รถถูกชน รถคว่ำ  

ไฟไหม้ เป็นต้น ให้พิจารณาลดราคาลงตามควรแก่กรณี 

 2. ค่าประกันภัย

  2.1 กรณีที่มีการประกันภัยก่อนวันเรือเข้า 

ในราชอาณาจักรให้ใช้ค่าประกันภัยตามที่จ่ายจริง

  2.2 กรณีที่ไม่มีหลักฐานการประกันภัยตาม 

ข้อ 4.2.1 ให้ถือเกณฑ์ 1% ของราคาประเมิน F.O.B.

 3. การกำหนดค่าระวางบรรทุก

  3.1 กรณีท่ีมีค่าระวางบรรทุกล่าสุดท่ีตัวแทน 

ของผู้ผลิตรถยนต์นำเข้า ก็ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกดังกล่าว 

  3.2 กรณีที่ไม่มีค่าระวางบรรทุกตามข้อ  

3.1 ให้ใช้ค่าระวางบรรทุกสูงสุดท่ีใช้เป็นเกณฑ์ ประเมิน 

ก่อนหน้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ของรถยนต ์

ประเภท และชนิดเดียวกัน ถ้าไม่มีค่าระวางบรรทุก 

ดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่ายการนำเข้า หรือนายด่านศุลกากร 

พิจารณา ตามความเหมาะสม

  3.3 กรณีที่ไม่มีค่าระวางบรรทุกตามข้อ 

3.1 และข้อ 3.2 ให้เปรียบเทียบกับค่าระวางบรรทุก 

สูงสุดที่ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินของรถยนต์ต่างรุ่นกัน 

ท่ีเคยนำเข้ามาก่อนหน้า ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  

โดยพิจารณาถึงน้ำหนักรูปร่าง ลักษณะของตัวรถ และ 

เมืองกำเนิดท่ีใกล้เคียง ถ้าไม่มีค่าระวางบรรทุกดังกล่าว  

ให้หัวหน้าฝ่ายการนำเข้า หรือนายด่านศุลกากรพิจารณา 

ตามความเหมาะสม

  3.4 กรณีที่ค่าระวางบรรทุกตามสำแดง 

สูงกว่าค่าระวางบรรทุกตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ให้ใช ้

ค่าระวางบรรทุกที่สูงกว่าดังกล่าวเป็นเกณฑ์ประเมิน

  3.5 กรณีนำเข้ามาทางอากาศยาน ให้ใช้ค่า 

ระวางบรรทุกทางอากาศยานตามที่จ่ายจริง ในกรณีที ่

ไม่ทราบค่าระวางบรรทุกของอากาศยานให้ใช้ค่าระวาง 

บรรทุกจากบริษัทการบินนั้น 

  3.6 กรณีไม่สามารถหาค่าระวางบรรทุก 

ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ถือเกณฑ์ 10% ของราคาประเมิน  

F.O.B.

 ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร การหลีกเล่ียง 

ภาษีอากรหมายถึง การนำของท่ีต้องชำระค่าภาษีอากร 

เข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยไม่ผ่าน 

พิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง  แต่ใช้วิธีการอย่างใดๆโดย 

มีเจตนาเพื่อมิให้ต้องชำระค่าภาษีอากรหรือชำระใน 

จำนวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชำระ เช่น สำแดงปริมาณ  

น้ำหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ  

ไม่บริบูรณ์ ไม่ตรงต่อความจริง เป็นต้น  

 ดังนั้นผู้นำเข้าหรือส่งออกที่มีความผิดฐาน 

หลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงเข้าข่ายมีความผิดฐานสำแดง 

เท็จอีกฐานหนึ่งด้วย กฎหมายศุลกากรได้กำหนดโทษ 

ผู้กระทำผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรไว้สูงสุด คือ             

 ให้ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของซึ่งรวมค่า 

ภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ 

แต่ในบางกรณีผู้เล่ียงภาษีดังกล่าวอาจเข้าข่ายต้องรับโทษ 

ทางภาษีตามกฎหมายอื่นอีกด้วย เช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทย และให้ของ 

ที่ใช้ทำผิดกฎหมายศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน

 สำหรับผู้สนใจจะนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล  

ทั้งการนำเข้าชั่วคราวแล้วส่งกลับออกไป และการนำ 

เข้ามาแบบถาวร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  

www.customs.go.th หรือที่ ศูนย์บริการศุลกากร 1164 
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 ากตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอความหมาย 

และความสำคัญของกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 

ต่อไปจึงขออธิบายให้ท่านผู้อ่านทราบถึงหลักการ 

พิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบขององค์การ 

การค้าโลก (World Trade Organization: WTO)  

ซ่ึงรัฐสมาชิกอาเซียนท่ียังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

จึงมีเพียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(Lao People’s Democratic Republic) เท่านั้นที่ยัง 

ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เพียงแต่มี

สถานภาพเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น

 องค์การการค้าโลกเป็นองค์การระหว่าง 

ประเทศ ท่ีมีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงท่ัวไป 

ว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement  

on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อปี พ.ศ. 2490   

ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีสถานะเป็นสถาบัน จนกระทั่ง 

การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยสิ้นสุดลง และผลการ 

เจรจาส่วนหนึ่ง คือ การก่อตั้ง WTO ขึ้นเมื่อวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ  

และมีที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม  

พ.ศ. 2538 เป็นสมาชิกลำดับท่ี 59 มีสถานะเป็น 

สมาชิกก่อตั้ง 

 ข้อตกลงองค์การการค้าโลกว่าด้วยแหล่ง 

กำเนิดสินค้า (The WTO Agreement on Rules of 

Origin) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกฎว่าด้วยแหล่ง 

กำเนิดสินค้าที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับ 

ให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

แหล่งกำเนิดสินค้าแต่ละประเภทให้เป็นมาตรฐาน 

เดียวกัน อันจะส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินไป 

ด้วยความเป็นธรรมและมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

 จากเดิมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็น 

การเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ใช้หลักเกณฑ์ว่าด้วย 

เร่ืองแหล่งกำเนิดสินค้าข้ึนเองในแต่ละประเทศ จนเป็น 

การเปิดช่องให้สามารถใช้เครื่องมือในการกีดกัน 

การนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ โดยบางประเทศ 

กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้า 

อย่างเข้มงวด หรือบางประเทศมีการแก้ไขและเปล่ียนแปลง 

กฎเกณฑ์บ่อยครั้งแต่มิได้แจ้งให้ประเทศผู้ส่งออก 

สินค้าทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดอุปสรรคและความ 

ยุ่งยากทางการค้า 

 ดังน้ัน ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย  

(Uruguay Round) ภายใต้ GATT ปี พ.ศ. 2537 

ก่อนท่ีจะมาเป็น WTO น้ัน การเจรจาการค้าในคร้ังน้ัน 

จึงได้มีการลงนามจัดทำความตกลงว่าด้วยแหล่ง 

กำเนิดสินค้าขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อดำเนินการจัดทำกฎ 

ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบการจำแนกพิกัดที่ 

สอดคล้องกัน (Harmonized System: HS) ขององค์การ 

ศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)  

ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนเป็นกลาง ไม่เป็นอุปสรรค 

ต่อการค้า และลบล้างหรือทำให้เสื่อมเสียสิทธิต่างๆ  

ของสมาชิกภายใต้ WTO และเป็นท่ียอมรับของบรรดา 

ประเทศสมาชิก จึงเท่ากับว่าสมาชิก WTO ทั้งหมด 

อยู่ภายใต้ข้อตกลงน้ีด้วยเช่นกัน เพราะความแตกต่าง 

จาก GATT มาสู่ WTO ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ  

การที่สมาชิกทุกคนต้องยอมรับข้อตกลงทั้งหมด 

ไม่สามารถเลือกเข้าเป็นภาคีเพียงบางตราสารได้

 การดำเนินการจัดทำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด 

สินค้าได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยแหล่งกำเนิด 

สินค้า (Committee on Rules of Origin: CRO) ขึ้นมา 

เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ และมีคณะ- 

กรรมการเทคนิคว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Technical  

Committee on Rules of Origin: TCRO) ซึ่งกรรมการ 

มาจากผู้แทนของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นผู้พิจารณา 

หลักเกณฑ์การให้แหล่งกำเนิดสินค้าแต่ละประเภท  

และนำกฎเกณฑ์ที่ตัวแทนของประเทศสมาชิก 

จัดทำขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ CRO เพื่อพิจารณา 

ให้การรับรอง และประกาศบังคับใช้ต่อไป 

 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CRO และ TCRO  

ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญท่ีใช้พิจารณาแหล่งกำเนิด 

สินค้าไว้ 2 ประการ ดังนี้

 ประการที่หนึ่ง สินค้าที่กำเนิดหรือผลิต โดยใช ้

วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly obtained Goods)  

ให้ถือว่ามีแหล่งกำเนิดในประเทศนั้น เช่น พืชและ 

ผลิตภัณฑ์ของพืชท่ีเก็บเก่ียวหรือผลิตในประเทศใด 

จะถือว่าประเทศนั้นเป็นแหล่งกำเนิด หรือแร่ธาตุที ่

ขุดมาจากพื้นที่ในประเทศนั้น

 ประการที่สอง กรณีมีประเทศมากกว่าหนึ่ง 

ประเทศเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้านั้น ประเทศที ่

จะได้รับการพิจารณาให้เป็นแหล่งกำเนิดสินค้าจะ 

ต้องเป็นประเทศที่ทำให้สินค้านั้นมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่มากเพียงพอ (Substantial Transformation) โดยใช ้

หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ คือ

 สินค้าน้ันจะต้องมีการเปล่ียนแปลงไปจากพิกัด 

อัตราศุลกากรเดิม เช่น ประเทศไทยนำเข้าเส้นด้าย 

(Cotton yarn) ตามประเภทพิกัดท่ี 52.07 จากเวียดนาม 

เพื่อนำมาผลิตและส่งออกเสื้อ T-Shirt ตามประเภท 

พิกัดที่ 61.09 แหล่งกำเนิดสินค้าของเสื้อ T-Shirt  

ดังกล่าว คือ ไทย

 ในกรณีที่การใช้การจำแนกพิกัดฯ แต่เพียง 

อย่างเดียวไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมากเพียงพอ  

จำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์เสริม (Supplementary Criteria)  

ประกอบการพิจารณา เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา 

ส่วนเปอร์เซ็นต์ตามราคา โดยการกำหนดอัตราสูงสุด 

ของการใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศในระดับ 

ไม่เกินอัตราที่กำหนดจึงจะได้แหล่งกำเนิดสินค้า  

เป็นต้น 

 จากการท่ียังเปิดช่องให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ 

เสริมประกอบการพิจารณาได้อีก จึงเป็นการเปิดโอกาส 

ให้สามารถใช้มาตรการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ

ของตนและก่อให้เกิดการบิดเบือนทางการค้า

 ตอนต่อไป ผู้เขียนจะขอนำเสนอกฎว่าด้วย 

ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ใช้เฉพาะภูมิภาคสำหรับอาเซียน  

คือ อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (Common 

Effective Preferential Tariff: CEPT) ภายใต้ข้อตกลง 

การจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade  

Area: AFTA) ครับ

จ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

(อ่านต่อหน้า 11)

 ปีการศึกษา  2556  มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นจำนวนมาก   

ถึง 44,884 คน และเมื่อรวมกับนักศึกษาเก่าที่ 

ลงทะเบียนเรียน  ประจำภาค 1  ปีการศึกษา  2556  อีก  

107,751  คน   ทำให้จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่   

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนถึง   

152,635 คน  คิดเป็นจำนวนท่ีน่ังสอบ 1,041,157  ท่ีน่ัง

 ด้วยจำนวนนักศึกษาที่ เข้าสอบในแต่ละ 

ภาคการศึกษามีเป็นจำนวนมาก  ทำให้มหาวิทยาลัย 

จำเป็นต้องมีข้อปฏิบัติในการสอบไล่ เพื่อเป็นแนว 

ปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบ เพื่อก่อให ้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ข้อปฏิบัติเหล่านี ้

ถือเป็นข้อปฏิบัติท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม  

หากฝ่าฝืนนักศึกษาอาจหมดสิทธิในการเข้าสอบ  

หรือถูกลงโทษ  ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

งดตรวจกระดาษคำตอบ   ห้ามลงทะเบียนเรียน  2 ภาค 

การศึกษา และโทษหนักที่สุดกรณีที่ทำผิดซ้ำ คือ   

ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามคำส่ังมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ท่ี 684/2537 เร่ืองข้อปฏิบัติในการสอบไล่ 

และ 1829/2546 เร่ืองข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไข 

เพิ่มเติม)

 ข้อห้ามเก่ียวกับการสอบไล่ท่ีนักศึกษาต้องทราบ 

มีจำนวน 20 ข้อ แต่ขอยกเฉพาะข้อที่สำคัญๆที ่

นักศึกษาต้องทราบจำนวน  13  ข้อ   ดังนี้

 1. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สุภาพ

 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ  นักศึกษาชายห้าม 

สวมเส้ือยืดท่ีไม่มีปกและต้องสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง   

นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรงห้ามสวมกางเกงหรือ 

กางเกงกระโปรง

 นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์

อักษรในครั้งแรก  และหากยังคงกระทำผิดอีกจะ

ถูกงดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ

 2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และ 

สถานที่สอบ

  2.1 ในการสอบไล่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา  

2556 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีกระบวนวิชาที ่

มีการสอบเกินกว่า 1 คาบเวลา เป็นจำนวน 7 กระบวนวิชา    

ดังนี้

  2.1.1 กระบวนวิชา ENG 1001  

สอบวันที่    12    ตุลาคม    2556  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.2 กระบวนวิชา HIS 1003

สอบวันที่   26     ตุลาคม    2556  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.3 กระบวนวิชา LIS 1003

สอบวันที่  19    ตุลาคม    2556  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.4 กระบวนวิชา POL 1101

สอบวันที่   21   ตุลาคม    2556  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

นายวันชัย    เทียบพุฒ                      สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

  2.1.5 กระบวนวิชา  PSY 1001

สอบวันที่   17   ตุลาคม    2556  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.6 กระบวนวิชา  RAM 1000

สอบวันที่   5  ตุลาคม  2556   (คาบเช้าและคาบบ่าย)

  2.1.7 กระบวนวิชา  SOC 1003

สอบวันที่   8  ตุลาคม  2556   (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

 ก า ร ที่ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ส อ บ ใ น เ ว ล า ใ ด นั้ น   

ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม   

ซึ่งระบุช่วงรหัสประจำตัวของนักศึกษาไว้แล้วว่า 

นักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน หรือ 

นักศึกษาอาจตรวจสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคล 

ซึ่งระบุ เวลาสอบของกระบวนวิชาที่นักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด 

ไว้ในตารางสอบไล่  จะเลือกสอบในคาบเวลาใดคาบหน่ึง 

ที่ต้องการไม่ได้

  2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

  ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ 

ตามสถานท่ีสอบ  และท่ีน่ังสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ไว้ให้   โดยตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ 

ทราบว่ากระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ไว้จะต้องเข้าสอบท่ีสถานท่ีสอบใดเช่นเดียวกับบัญชี 

ติดที่นั่งสอบแสดงแถวและที่นั่งสอบจะเป็นเอกสาร 

ที่แสดงให้ทราบว่าที่นั่งสอบนั้นๆ เป็นของนักศึกษา 

ผู้ใด

 นักศึกษาท่ีเข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานท่ีสอบ

ที่กำหนด  จะถูกปรับให้เป็นสอบตกในกระบวนวิชา 

นั้น ๆ

 3. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยไม่มีบัตรประจำตัว 

นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน  และใบเสร็จรับเงิน 

ประจำภาคการศึกษาท่ีเข้าสอบไปแสดงแก่กรรมการ

คุมสอบ

 ในกรณีท่ีบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ 

รับเงินสูญหาย  ให้นักศึกษาไปติดต่อขอถ่ายสำเนาบัตร 

ประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จรับเงิน ได้ที่  

อาคาร KLB ชั้น 1 หรือใช้ตารางสอบไล่รายบุคคลที่ 

มหาวิทยาลัยแจกให้แทนใบเสร็จรับเงิน  สำหรับวิทยาเขต 

บางนานักศึกษาสามารถไปติดต่อขอถ่ายสำเนาบัตร 

ประจำตัวนักศึกษาท่ี อาคาร  KTB  ส่วนบัตรประจำตัว 

ประชาชนขอรับสำเนา ได้ที่ สวป. ชั้น 4 และนำมา 

แสดงในการเข้าสอบ   เพราะถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน 

มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน  

นักศึกษาจะหมดสิทธใินการเข้าสอบ

 4. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า  5  นาที  

นับจากเวลาเริ่มต้นคาบเวลาสอบ มหาวิทยาลัยได้ 

กำหนดคาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

 คาบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00  น.

  คาบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 -16.30   น.

ดังนั้น  นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา  09.35  น. 

และ  14.05  น.   จะหมดสิทธิในการเข้าสอบ

 5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อน  30  นาที  นับจาก 

เวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

 เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ  และนั่งตาม 

ท่ีน่ังสอบของตนแล้ว  นักศึกษาจะต้องอยู่ในห้องสอบ 

เป็นเวลา  30  นาที  นักศึกษาจึงจะมีสิทธิออกจาก 

ห้องสอบได้ไม่ว่านักศึกษาประสงค์จะทำข้อสอบ 

หรือไม่ก็ตาม

 6. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ 

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

 นักศึกษาจะต้อง เข้ าสอบไล่ตามรายชื่อ 

กระบวนวิชาท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ห้ามเข้าสอบ 

ผิดกระบวนวิชาแม้จะเป็นกระบวนวิชาเดียวกันก็ตาม 

เช่น  กระบวนวิชา  PHY 1001  และกระบวนวิชา  

PHY 1051 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกัน นักศึกษา 

ท่ีใบเสร็จรับเงินปรากฏกระบวนวิชา  PHY 1001  ต้องเข้า 

สอบและเซ็นชื่อของกระบวนวิชา  PHY 1001  เท่านั้น  

จะเข้าสอบกระบวนวิชา PHY 1051 ไม่ได้ เพราะ 

ในทางทะเบียนถือว่าเป็นคนละกระบวนวิชา ถ้านักศึกษา 

เข้าสอบผิดกระบวนวิชา จะถูกลงโทษ งดตรวจกระดาษ 

คำตอบ

 7. ห้ามนักศึกษานำโน้ตย่อ เอกสาร หรือสูตร 

ต่าง ๆ เข้าไปในที่นั่งสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น

กรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย

 ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจาก 

การสอบดำเนินไปแล้วจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการ 

เข้าสอบ ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  ปรับเป็น 

สอบตกทุกกระบวนวิชา  และงดลงทะเบียนเรียนอีก  

2  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย

 8. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบหรือ 

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นเข้าไปในห้องสอบ

 กรณีเคร่ืองคิดเลขนำเข้าได้เฉพาะกระบวนวิชา 

ที่อาจารย์ประจำกระบวนวิชาที่อนุญาตและระบุไว้ 

ในข้อสอบและเป็นเคร่ืองคิดเลขท่ีมีเคร่ืองหมายของ 

มหาวิทยาลัยเท่านั้น

 9. ห้ามนักศึกษานำข้อสอบปรนัย  หรือข้อสอบ

ปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ

 10. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบท่ีกรรมการ

คุมสอบแจกให้ทำคำตอบออกไปจากห้องสอบ

 ไม่ว่าจะทำข้อสอบหรือไม่ก็ตาม  นักศึกษาต้อง 

เขียน ช่ือ - นามสกุล  พร้อมรหัสประจำตัวท่ีกระดาษปรนัย   

แล้วส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ 
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กองบรรณาธิการ

ถาม		รบกวนสอบถามดังนี้ 

 1. การย้ายคณะนั้นจะต้องนำเอกสารอะไร 

ไปยื่นเพื่อติดต่อด้วยหรือไม่

 2. เมื่อเราสอบผ่านแล้วได้เกรด D และเรา 

อยากจะปรับเกรดให้ดีขึ้น เราสามารถลงทะเบียน 

เรียนใหม่หรือมีวิธีการอย่างไรบ้าง

 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการรีไทร์ 

หรือไม่ และถ้ามีกำหนดเกรดอยู่ที่เท่าไหร่

ตอบ  1. เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการย้ายคณะ 

มีดังนี้

  1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา

  1.2 ใบเสร็จลงทะเบียนภาคปัจจุบัน

  ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท 

ในการทำเรื่องย้ายคณะ

 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  

2555

 ข้อ 16.5.3 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับ 

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำ 

กว่าอักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบ 

ได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

 จากข้อบังคับข้างต้นนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียน 

สอบวิชาที่นักศึกษาได้เกรด D ได้ โดยลงทะเบียน 

วิชาดังกล่าวในภาค 1, 2 หรือภาคฤดูร้อน เม่ือผลสอบ 

ได้เกรดสูงกว่า D มหาวิทยาลัยจะปรับเกรดให้ได้ 

เกรดตามนั้น ส่วนเกรดที่เป็น D จะไม่ปรากฏใน 

ผลการสอบของนักศึกษาอีก

 3. เรื่องการรีไทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไม่มีระเบียบการรีไทร์มีแต่ระเบียบการหมดสถานภาพ 

นักศึกษา ซ่ึงไม่ส่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา  

ดังน้ัน นักศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีตามหลักสูตร 

4  ปี หรือไม่เกิน 10 ปีตามหลักสูตร 5 ปี แต่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 16.5.4 ผู้ที่จะสำเร็จ 

การศึกษาได้ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่  

2.00 ขึ้นไป

 จากขอ้บงัคบัดงักลา่ว เมือ่นกัศกึษาสอบผา่น 

ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรแล้วเกรดเฉล่ีย 

ทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ถ้าต่ำกว่า 2.00 จะไม่จบ 

การศึกษา

บุคลากรดีเด่น คณะนิติศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ม อ บ ร า ง วั ล บุ ค ล า ก ร 

ส า ย ส นั บ ส นุ น ดี เ ด่ น 

ประจำปี 2556 เพื่อ 

สร้างขวัญกำลังใจและ 

ขอบคุณบุคลากรท่ีช่วยกัน 

พัฒนาคณะนิติศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าตลอดมา

 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย์ 

ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำป ี

2556 ให้แก่ นางมาลี จิรเดชาชาญ นักวิชาการ 

ชำนาญการ ในงานสัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่อง  

“ความท้าทายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม”  

ณ โรงแรมภูมิมาศบีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

 โอกาสนี้ นางมาลี จิรเดชาชาญ กล่าวว่า 

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2556 

เป็นครั้งแรกที่คณะนิติศาสตร์ มอบให้แก่บุคลากร 

ที่มีผลการทำงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของคน 

ในองค์กร โดยตัดสินจากการลงคะแนนโหวตของ 

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ทั้งหมด ตนเองรู้สึกดีใจ 

และภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และ 

ขอขอบคุณทุกกำลังใจท่ีมอบให้ ความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 

อย่างมั่นคงของคณะไม่ได้เกิดจากความคิดของ 

คนเพียงคนเดียว แต่เป็นการคิดและลงแรงทำงาน 

ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย รวมท้ังช่วยเหลือ ดูแล 

และเอาใจใส่กันอย่างพ่ีน้อง พร้อมท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรค 

ต่างๆ ไปด้วยกันเพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 ขอฝากบุคลากรทุกคนว่า “สังคมจะอยู่ได ้

อย่างมีความสุขถ้ามนุษย์ทุกคนรู้จักการให้ และดูแล 

ซ่ึงกันและกันอย่างเหมาะสมเพราะคุณค่าของคน 

อยู่ท่ีผลของงาน และไม่มีใครสามารถพัฒนาผู้อ่ืนได้ 

หากคนผู้นั้นไม่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งส่งผล 

ให้ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

อย่างถูกต้อง และที่สำคัญต้องไม่หมกมุ่นกับการ 

ทำงานหาเงินและส่ิงของนอกกายมากเกินไป ต้องรู้จัก 

ดูแลสุขภาพกายใจของตนเองด้วย”

  งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา   

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัด 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

เร่ือง “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” โดยมี อาจารย์สมหมาย  

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน  

เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง 702 ชั้น 7 

อาคารสุโขทัย  

 โอกาสน้ี นางนฤมล มนาปี หัวหน้างานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา กล่าวว่า งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา 

มีหน้าท่ีในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา  

และภาระท่ีสำคัญอีกอย่างหน่ึงคือการพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์   

รวมถึงมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตที ่

มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

    การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ 

เพื่อให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และ 

ทักษะในการเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์งาน เพื่อ 

จะได้เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานจริง 

และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการท่ีจะได้รับการสัมภาษณ์ 

งานมากข้ึน โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรม คือ แนะแนว 

การเขียนแนะนำตนเอง การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ 

งาน และเทคนิคการตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์งาน 

 จากนั้น อ.สมหมาย กล่าวว่า ผู้ใช้บัณฑิตม ี

ความชื่นชมบัณฑิตรามคำแหงว่ามีความสามารถ 

ทางวิชาการ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  

และมีความซื่อสัตย์ แต่มหาวิทยาลัยยังจำเป็นต้อง 

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการ 

เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพ ซ่ึงการอบรม 

วันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาเพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ เน่ืองจากการสมัครงาน 

นอกจากจะมีการเขียนจดหมายสมัครงานแนะนำ 

ตนเองแล้ว ยังมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นการทำ 

ความรู้จักกันระหว่างนักศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

สิ่งเหล่านี้จะเป็นด่านแรกที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรา 

จะมีความสามารถตรงกับองค์กรมากน้อยแค่ไหน 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีหน้าที่ในการเตรียม 

ความพร้อมให้กับนักศึกษาและสร้างนักศึกษาให้ 

เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประกอบการอาชีพ 

ด้านต่างๆ โดยจะเน้นให้นักศึกษาได้เสริมทักษะทาง 

ด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบัน 

สถานประกอบการบางแห่งเริ่มมีการสัมภาษณ์งาน 

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นนักศึกษาจำเป็น 

ต้องมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและ 

ฝึกฝนอยู่เป็นประจำ 

กองกิจฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพ นศ.
“สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”
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คณะวิทยาศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

คณิตศาสตร์

5605000198-5605004679

5605005445-5605009637

รองศาสตราจารย์สิริวรรณ   ต้ังจิตวัฒนะกุล

อาจารย์ ดร.ทิพย์ภาภรณ์  อึ้งรัศมี

สถิติ

5605000701-5605009629 อาจารย์ชำนาญ  เจริญรุ่งเรือง

วิจัยดำเนินงาน

5605004356-5605009876 รองศาสตราจารย์  ดร.มนตรี  พิริยะกุล

ชีววิทยา

5605000719-5605005650

5605005700-5605009371

อาจารย์ขจรศักด์ิ  วงศ์ชีวรัตน์

อาจารย์ ดร.กนกอร  เรืองสว่าง

เทคโนโลยีชีวภาพ

5605000164-5605009819 รองศาสตราจารย์อรไทย  สุขเจริญ

เทคโนโลยีการเกษตร

5605000172-5605009819

5605004570-5605009900

อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.ชุมพล  มากทอง

อาจารย์อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

5605000222-5605005643

5605005775-5605009843

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุทีวรรน์

อาจารย์สายหยุด  ทองอ่อน

เทคโนโลยีอาหาร

5605000248-5605005759

5605005890-5605009710

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี

อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล

ฟิสิกส์

5605000099-5605004299

5605004380-5605009835

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ต้ังประเสริฐ

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์

เคมี

5605000529-5605005551

5605005585-5605009397

รองศาสตราจารย์พงษ์ทิพย์  โกเมศโสภา

อาจารย์ ดร.ปทุมวดี  ยอดมณี

เทคโนโลยีวัสดุ

5605000040-5605009546 รองศาสตราจารย์ ดร.ป่ินสุภา  ปีติรักษ์สกุล

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5605000016-5605004950

5605005205-5605009769

รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  สุจริตวณิชพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุทัศน์  สันติสิริสมบูรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5605000016-5605004950

5605005205-5605009769

อาจารย์ ดร.ภาวลัย  ไกรพีรพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตร  รัตนแก้วกาญจน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

5605000024-5605002368

5605002418-5605004885

5605004927-5605007466

5605007482-5605009918

อาจารย์ปรีชา  พันพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  จิตต์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุช  มหฤทัยนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์  นากกระแสร์

ช่วงรหัสนักศึกษาและ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาดนตรีไทย

5655600012-5655600673 อาจารย์สุวรรณี  ชูเสน

ภาควิชาศิลปะการแสดงไทย

5655600012-5655600673 อาจารย์รัสวรรณ  อดิศัยภารดี

ภาควิชาดนตรีสากล

5655600012-5655600673 อาจารย์มนตรี  นุชดอนไผ่

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5656000014-5656000782 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  อินทวงศ์

5656000790-5656001087 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วุฒิพล  สกลเกียรติ

5656001095-5656001392 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภรณ์  มูลแสดง

5656001400-5656001699 อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์

5656001707-5656001996 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  จันทร์เจริญ

5656002002-5656002291 นาวาอากาศโท หญิง ดร.ชมสุภัค  ครุฑกะ

5656002309-5656002606 อาจารย์ ดร.วันชัย  ปานจันทร์

5656002614-5656002952 อาจารย์ภาสกร  เรืองวานิช

5656002960-5656003455 อาจารย์สวรรยา  แสงสุข

คณะทัศนมาตรศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อาจารย์ภัทรกร  ถาวรกสิวัฒนกุล

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์ ศรีสวรรค์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์นพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล

   นักศึกษาชั้นปีที่ 5-6 อาจารย์ฐิติกา  เกาะหมาน

วิชา วัน เดือน ปี เวลา สถานที่

MTH 3307 สอบวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.00-11.30 น.  SCL 315

MTH 3207 สอบวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 11.30-14.00 น. SCL 313

MTH 3608 สอบวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. SCL 313

MTH 3503 สอบวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น. SCL 314

MTH 2604 สอบวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. SCL 313

MTH 3606 สอบวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. SCL 313

MTH 3610 สอบวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. SCL 313

MTH 4203 สอบวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. SCL 313

MTH 4904 สอบวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. SCL 313

MTH 3407  สอบวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 13.00-15.30 น. SCL 313

MTH 3603  สอบวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 13.00-15.30 น. SCL 313

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กําหนดกระบวนวิชาท่ีภาควิชา

จัดสอบเองในการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

กระบวนวิชาที่ภาควิชาฯ จัดสอบเอง

หมายเหตุ  รายชื่อนักศึกษาติดประกาศที่ภาควิชา



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 11.  ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา หรือ 

ทำสัญญาณขณะทำข้อสอบ หรือยินยอมให้นักศึกษา 

คนอ่ืนคิดลอกคำตอบ เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่าร่วมกัน 

ทุจริตในการสอบ

 12.  ห้ามนักศึกษาที่ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

นำอาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ ให้นำไปฝากไว ้

ที่กรรมการคุมสอบ

 13.  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนำเข้าไปใน 

ห้องสอบได้  โดยต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร และเก็บ 

ใส่ไว้ในกระเป๋าถือ หรือถุงกระดาษให้มิดชิด  แล้ว 

วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น

 ข้อห้ามทั้ง 13 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่

นักศึกษาท่ีต้องเข้าสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2556 น้ี 

จะต้องระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆที่กำหนด 

เพราะมิฉะน้ันนักศึกษาจะเสียประโยชน์โดยไม่สมควร   

นักศึกษาสามารถขอรับคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการ 

สอบได้ที่อาคาร PRB (วิทยาเขตบางนา)

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่            (ต่อจากหน้า 8)

อาคาร 1 ห้อง 1102 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี โครงการ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ  (จันทร์-ศุกร์) 
โทร. 0-2310-8184, 8194

คณะนิติศาสตร์ รับนศ.ฯ            (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. จัดกิจกรรมฯ                     (ต่อจากหน้า 12)

ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.  
เป็นต้นไป ณ บริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วัน ตรงข้าม 
วิทยาเขตบางนา ซ่ึงจะมีของว่าง-เคร่ืองด่ืม และอาหาร 
ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังการแจกนกหวีด 
เตือนภัยด้วย

ต่อเรา ผู้ใดเมตตาต่อเรา แล้วก็มาตอบแทนด้วยการไหว้  
ด้วยการรำลึกถึงพระคุณ ด้วยการท่ีมาแสดงน้ำจิตน้ำใจ  
ให้ครูมีความยินดี ทางด้านผู้เป็นครู ก็จะยินดีท่ีลูกศิษย์ 
เป็นคนดี หรือคนที่จะมาเป็นศิษย์มาด้วยความยินด ี
พร้อมที่จะเล่าเรียนศึกษา พร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์
 ในการไหว้ครูของคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้น  
จะมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักร้อง นักดนตรี นักแสดง  
อะไรต่างๆ มาร่วมพิธีอยู่ด้วยมากมาย เพราะว่าคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้สอนลูกศิษย์ออกไปหลายรุ่น ก็ไป 
มีอาชีพ มีหน้าท่ี มีภาระในการแสดง มีฐานะเป็นครูบ้าง  
แล้วก็มีฐานะท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ เป็นผู้ท่ีช่วยกันทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้ 
 วันไหว้ครูดังกล่าวน้ี ถ้าเร่ืองท่ีครูพูดน้ี เขาพิมพ์กัน 
ไม่ทัน หรือลงข่าวรามคำแหงไม่ทัน ในฉบับที่จะทัน 
การไหว้ครู ครูก็ขอโทษด้วย ให้ถือว่าเล่าให้ฟังก็แล้วกัน  
แต่ถ้าทัน ก็อยากจะชวนทุกคน ทุกคนมีครูท้ังน้ัน จะเห็น 
ได้ชัดเจนว่าครูคนแรกของเราก็คือมารดา บิดา คนใน 
ครอบครัว ต่อมาก็เป็นคนในสกุลวงศ์ ต่อมาก็เป็น 
คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วย ต่อไปก็เป็นผู้ที่บอกที่สอน 
เราอะไรต่างๆ ทุกคนล้วนมีครูท้ังน้ัน เพียงแต่ว่าโอกาส 
ท่ีมีครูน้ันเป็นโอกาสอย่างไร และใครเป็นครูบ้าง เราก็จะ 
ได้รำลึกถึงกันในวันน้ัน ฉบับน้ีก็ถือว่าเป็นการบอกข่าว 
กล่าวให้ทราบ แล้วก็คงจะมีภาพสวยๆ งามๆ แล้วก็มี 
ภาพของการไหว้ครู แล้วก็การแสดงถวายครูในวันน้ัน  
ในสาขาศิลปกรรมฯต่างๆ โดยเฉพาะในทางสาขาของ 
สายการรำ การร้อง การดนตรี การเต้นโขนกัน การระบำ 
ต่างๆ อย่างนี้เป็นต้น ก็คงจะแจ้งข่าวกันเพียงเท่านี ้
ขอจบแค่นี้  เอาไว้พบกันฉบับหน้าครับ  สวัสดีครับ

ภาษาสเปน ห้อง 2302, 2305 คณะมนุษยศาสตร์  
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0-2310-8268, 
0-2318-0054-5 ต่อ 1093, 1097, 086-905-5835,  
089-144-1997, 086-885-2887, Email:spanishram 
@windowslive.com

มษ. อบรมภาษาสเปนฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
จัดโครงการอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม  
(โก๊ะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 
กฎ กติกา วิธีการเล่นกีฬาหมากล้อม และคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬามหาวิทยาลัย-อุดมศึกษา ในวันที่ 10-11 กันยายน  
2556  ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา 207
 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม  
และแข่งขันชิงรางวัลทุนการศึกษา ท้ังน้ีต้ังแต่บัดน้ี 
ถึง 10 กันยายน 2556 โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังน้ี 
 - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 - สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ 
ที่ คุณอุษา รุจิหาญ งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา  
ช้ันล่าง อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ในวันเวลาราชการ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี 

และการเงิน รุ่นที่ 6/2 หลักสูตร 133 หน่วยกิต 

จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) 

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น. และ 

กลุ่มท่ี 2 (นอกเวลาราชการ) วันจันทร์-วันพฤหัสบดี  

เวลา 17.30-21.30 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 152,360 บาท (แบ่งชำระ 

12 งวด)

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-30 กันยายน 2556  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สำนักงานโครงการฯ  

ห้อง 402 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2310-

8237, 0-2310-8214-7 ต่อ 2401 และ 2404, 086-

306-5173-4, 086-521-0033 หรือที่ http://joomla.

ru.ac.th/acctfin 

ม.ร. รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 

 พรรคพลังรามจัดโครงการ "พลังคนรุ่นใหม่  
ใส่ใจสังคม ครั้งที่ 3 : Share for  Blindness"  เพื่อ 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  
2556 โดยจัดกิจกรรมระดมกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 
ทั้งสองหน้า  จำนวน 300,000  แผ่น จากนักศึกษา 
และหน่วยงานภายนอก ม.ร. มอบให้มูลนิธิช่วย 
คนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำหนังสือ 
อักษรเบรลล์ รวมทั้งยังจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร 
กลางวัน มอบทุนอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ 
อุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาด้วย เมื่อวันที ่
13 สิงหาคม 2556 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง 
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

การปฏิบัติตามพ.ร.บ.หอพัก ความปลอดภัย สุขอนามัย  

การให้บริการ การจัดการและการดูแลเอาใจใส่ผู้พัก 

อาศัย โดยได้รับการสนับสนุนโล่รางวัลจากสำนักงาน 

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  

และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

รมว. “ปวีณา หงสกุล”ฯ             (ต่อจากหน้า 1)

วิทยากรจาก ททบ.5   “โครงการพ่ีเพ่ือน้อง...พัฒนาอาชีพ”   
“โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม”  “การแนะนำอาชีพ 
ธุรกิจค้าปลีก”  โดยวิทยากรจากสถาบันค้าปลีก CPF  
“การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักศึกษาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้”          อาทิ การแสดงดีเกฮูลู    การขับร้อง 
เพลงอานาซีด และการเสวนา เรื่อง “จะพัฒนาทักษะ 
ภาษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดยวิทยากร 
จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.ร.  
โทร. 0-2310-8074

ม.ร. ส่งเสริมฯ                         (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๒) วันที่ ๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

ครู

ม.ร. จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”
หวังสร้างเครือข่ายระวังภัยในหอพัก 

 คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ร่วมกับ 

กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 โดย สน.อุดมสุข  

และสน.หัวหมาก สำนักงานเขตประเวศและเขต 

บางกะปิ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

ในหอพัก “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 4 ใน 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ บริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วัน ตรงข้ามวิทยาเขต 

บางนา ให้บริการตรวจสุขภาพและบริการอื่นๆ 

พร้อมแจกนกหวีดเตือนภัยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน ม.ร. เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี 

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณ 

โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้พัก 

อาศัยในหอพักมีความห่วงใยดูแลช่วยเหลือกัน และ 

เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัย 

ท่ีอาจเกิดข้ึนในหอพัก รวมท้ังให้รู้จักการให้ข้อมูล 

ข่าวสารต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วย 

ป้องกันภัยต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจาก บก.น.4  

ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ 

ผู้พักอาศัยในหอพัก และการบรรยาย เร่ือง “จากเพ่ือนบ้าน 

เตือนภัย สู่การเตือนภัยในหอพัก” โดย พล.ต.ต.วิมล   

เปาอินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 

รวมท้ังการให้บริการแก่ประชาชน จากสำนักงาน 

เขตประเวศและเขตบางกะปิ เช่น การตรวจสุขภาพ  

บริการตัดผม การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้า 

ราคาถูก เป็นต้น และการบริการตรวจสุขภาพตา 

จากคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญนักศึกษา 

ที่พักอาศัยในหอพัก รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงและ 

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายครับ ก็มีเรื่องจะชวน 

ไปดูเขาไหว้ครูกัน การไหว้ครูที่ว่านี้มีการไหว้คร ู

กันที่อาคารสุโขทัย ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 

สุโขทัยอาคารที่สูงที่สุดในรามคำแหง การไหว้คร ู

ที่ว่านี้จะมีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2556 นะครับ 

ลูกศิษย์ครับ การไหว้ครูที่ว่านี้นั้นเป็นการไหว้คร ู

ทางดนตรี  ทางการแสดง  การรำ  การร้อง  อะไรต่างๆ  

เหล่านี้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

 ความจริงไม่ใช่เฉพาะคนที่ศึกษาในคณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์จะไหว้ครู ครูโขน ครูดนตรี ครูรำ  

ครูร้องเท่านั้น คนอื่นผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่อยากจะ 

ไหว้ครู ก็เข้าไปร่วมพิธีได้ หรือไปชมได้ ว่าเขา 

ทำกันอย่างไร  เขาปฏิบัติกันอย่างไร 

 คำว่าครู ในภาคอ่ืนก็อาจจะเรียกเป็นช่ืออ่ืนได้  

เช่น ครูก็เป็นคำกลางทุกภาค ก็เรียกผู้ส่ังสอนลูกศิษย์ 

ผู้ถ่ายความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ในภาคเหนือก็อาจจะ 

เรียกว่าครูบา ในภาคอีสานก็อาจจะเรียกครูบาก็ได้  

และมีอีกคำหนึ่งที่เรียกกันจนติดปากก็คือคำว่า  

ครูบาอาจารย์ ท้ังน้ีท้ังน้ันก็เป็นเร่ืองของความหมาย 

ในแง่ที่เป็นผู้สอน ในแง่ของผู้ที่ถ่ายทอดความรู ้

ให้แก่ลูกศิษย์ ในแง่ที่เป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม ผู้มีเมตตา  

จะเรียกว่าครู หรือครูบา หรืออาจารย์ หรือจะเรียก 

อย่างอื่นที่แปลกออกไป เช่น พ่อครู อะไรต่างๆ 

อย่างนี้ก็เรียกกัน

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะไหว้ครูในวันที ่

19 กันยายน 2556 เป็นวันพฤหัสบดีนะครับ  

วันพฤหัสบดีนั้นมีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งก็คือ 

ถือว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครู เพราะถือว่าเป็นวัน 

ท่ีเราจะเล่าเรียน เราจะเคารพครูเพ่ือจะเร่ิมต้นเล่าเรียน  

เพ่ือมาขอเป็นลูกศิษย์ เพ่ือมาบอกกล่าวว่าต่อไปน้ี 

จะนับถือครูเป็นผู้ให้วิชา สอนวิชาต่างๆ ดังนั้น 

การไหว้ครูจึงเป็นเร่ืองสำคัญ เป็นปฐมบท เป็นข้อ 

ท่ีบ่งช้ีได้ว่าผู้ท่ีมาไหว้เร่ิมต้นท่ีจะเล่าเรียน จะศึกษา  

แต่ก็ยังมีผู้ไหว้ครูอื่นๆอีก ก็คือ มารำลึกถึงบุญคุณ 

ของครูบาอาจารย์  มารำลึกถึงคุณงามความดีของ 

ครูบาอาจารย์ ได้ชื่อว่ามาตอบแทนด้วยการบูชา 

การไหว้ การแสดงความเคารพนบนอบ ตอบแทน 

บุญคุณที่ครูได้ให้วิชา ได้อบรมสั่งสอน หรือที่จะ 

อบรมส่ังสอน ท่ีจะให้วิชาการ ให้แบบอย่าง รวมถึง 

การให้ความเมตตา ดังนั้น การไหว้ครู จึงเป็นเรื่อง 

ท่ีสำคัญท้ังผู้ไหว้และผู้รับ ผู้ไหว้ก็เป็นผู้ท่ีแสดงว่า 

เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา รู้ว่าผู้ใดมีบุญคุณ 

 ฝ่ายนโยบายและกองแผนงาน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

องค์กรกับการกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือ 

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ เคนซิงตัน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เข้าร่วม 

สัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ระดมความคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

องค์กร  และร่วมกันเสนอแนวความคิดในการพัฒนา ม.ร. ต่อไป

รามฯ สุรินทร์จัดพิธีไหว้ครู

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการ 

นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556  

เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมทองธารินทร์  

โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์  

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ศิษย์เก่า  

นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมงานกว่า  

500 คน ท้ังน้ีเพ่ือให้นักศึกษาแสดงมุทิตาจิต แสดง 

ความกตัญญู  และน้อมรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย ์

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ขอเชิญนักศึกษารามคำแหง เข้าร่วม “โครงการ 

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านแก่นักศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันจันทร์ท่ี 16 กันยายน  

2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสโมสร  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ภายในงานมีกิจกรรม “แนะนำ อบรม ทักษะ 

อาชีพพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้”   โดย 

ม.ร. ส่งเสริมวัฒนธรรมใต้

(อ่านต่อหน้า 11)


