
๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมกับ สมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย

เตรียมจัดการแขงขันกีฬาหมากลอม Asian University Go Tournament 2013

และการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 18

โดยมีผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

และนายกอศักด์ิ  ไชยรัศมีศักด์ิ นายกสมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย

และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล รวมแถลงขาวเมื่อวันที่

7 ตุลาคม 2556 ณ หองปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนท ทิวลิป 

 ภายในงานมีอาจารยสมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษา ผศ.ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ อาจารย

ปรีชา ประยูรพัฒน ผูอำนวยการสำนักกีฬา นายสุวิทย  ก่ิงแกว เลขาธิการ

สมาคมกีฬาหมากลอมฯ พรอมดวยผูบริหารสมาคมกีฬาหมากลอมฯ

นายณัฐกฤษณ เตชะอำนวยวิทย  นักกีฬาหมากลอมทีมชาติไทยจาก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อานตอหนา 2)

รับนักศึกษา ป.ตรี
สื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ

ม.รามคำแหงรวมกับสมาคมกีฬาหมากลอมฯ
จัดมหกรรมกีฬาหมากลอมอุดมศึกษา

(อานตอหนา 2)

วันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ปที่ ๔๓ ฉบับที่๒๗

www.info.ru.ac.th

(อานตอหนา 11)

เชิญสมัครเปนสมาชิกทั้งดวยตนเองและทางไปรษณีย
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นลาง
๒. ดำเนินการตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราคาสมาชิกปละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู ติดตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗

ศูนยรับฝากไปรษณียจำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ตอ ๘๐๔๕-๗

(นางวัฒนา อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธ

ม.ร.รวมยินดี ‘อังคาร จันทาทิพย’ ศิษยเการามฯควาซีไรต ป56

ม.ร.ขยายเวลาประกวด
ตราสัญลักษณ ถึง 31 ต.ค. นี้

 รามคำแหงเชิญชวนผูสนใจสงผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ

เพื่อใชในการประชาสัมพันธเขาประกวด โดยขยายเวลาเปดรับ

ผลงานถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พรอมตั๋ว

เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงไดจัดประกวดตราสัญลักษณ

เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ โดยเชิญชวน นักศึกษา ศิษยเกา และ

บุคลากร สงผลงานเขาประกวดภายในวันท่ี 10 กันยายน 2556 น้ัน

เพื่อใหการประกวดตราสัญลักษณครั้งนี้เปนไปอยางกวางขวาง

และท่ัวถึงย่ิงข้ึน จึงเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไป สามารถสงผลงาน

เขาประกวดไดดวย โดยขยายเวลาการรับผลงานเขาประกวดต้ังแต

บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 รวมทั้งยังเพิ่มรางวัลแกผู ชนะ

การประกวด ที่จะไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท (1 รางวัล) พรอม

ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต 2 ท่ีน่ัง รวมท่ีพัก 3 วัน 2 คืน

(โรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท)

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยคาดหวังจะไดตราสัญลักษณที่สามารถ

นำไปใชในการประชาสัมพันธ ผานส่ือประชาสัมพันธตางๆ ตอไป 

โดยผูสนใจสงผลงานเขาประกวด ดูรายละเอียดไดท่ี www.ru.ac.th

คอลัมน “ประกวดตราสัญลักษณ” หรือสอบถามรายละเอียด

โทร.0-2310-8045-7

 คณะส่ือสารมวลชน เปดรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ สาขาวิชาส่ือสารมวลชน รุนท่ี 2 ภาค 2 

ปการศึกษา 2556 โดยจำหนายใบสมัครตั้งแต

บัดน้ี - 15 พฤศจิกายน 2556 (เวนวันหยุดราชการ)

และ รับสมัครระหวางวันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน

2556 (เวนวันหยุดราชการ) และเร่ิมการบรรยาย

ต้ังแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 เปนตนไป โดยเรียน

วันจันทร-วันศุกร เวลา 17.00-21.00 น.

 ผูสนใจติดตอไดที่คณะสื่อสารมวลชน

อาคารสุโขทัย ช้ัน 10 โทร. 0-2310-8980, 081-562-7411,

086-025-8388

ม.ร.ถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําหนดนําผา

พระกฐินพระราชทาน ประจําป 2556 ไปถวาย

พระสงฆจําพรรษากาลถวนไตรมาส ณ วัดมณี-

สถิตกปฎฐาราม พระอารามหลวง ตําบลอุทัยใหม

อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันเสารที่ 9

พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. 

 มหาวิทยาลัยขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวม

อนุโมทนาบําเพ็ญกุศลในการถวายผาพระกฐิน

พระราชทานครั้งนี้ โดยรวมบริจาคเงินไดที่

ตู รับบริจาคหนาสํานักงานอธิการบดี หรือ

คณะ/สํานัก/สถาบัน และหากมีจิตศรัทธาท่ีจะ

บริจาคเงินสมทบ

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง แสดงความยินดีกับนายอังคาร

จันทาทิพย กวีซีไรตปลาสุด ซึ่งเปน

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคำแหง ท่ีไดรับรางวัลสรางสรรค

ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (The S.E.A.

Write Awards) ประจำป 2556 จาก

รวมบทกวี ‘หัวใจหองที่หา’ โดยมีรองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร

และอาจารย ดร.สรตี  ปรีชาปญญากุล อาจารยคณะมนุษยศาสตร รวมยินดี เม่ือวันท่ี 27 กันยายน

2556 ณ หองทำงานอธิการบดีชั้น 2  อาคารวิทยบริการและบริหาร



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กลาววา

ขอแสดงความยินดีกับ อังคาร จันทาทิพย ศิษยเกา

คณะมนุษยศาสตรที่ไดสรางผลงานใหตนเองและนำ

ช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

สถาบันแหงนี้เปนจุดเริ่มตนในการเขียนบทกวีและ

บมเพาะใหลูกศิษยสามารถจบไปพัฒนาชีวิตไดจริง

เช่ือวา ‘อังคาร’ จะเปนแบบอยางแหงการทุมเท เปนแรง

บันดาลใจ และจุดประกายใหนักเขียนรุนใหม รวมถึง

นักศึกษารามคำแหงไดตั้งใจผลิตบทกวีที่มีคุณคาสู

แวดวงวรรณกรรมไทย หลังจากน้ี ขอฝากให ‘อังคาร’

เปนตัวแทนของคนรามคำแหงชวยประชาสัมพันธ

เร่ืองท่ีดีของสถาบัน และเม่ือใดท่ีมีโอกาสขอใหกลับมา

ถายทอดประสบการณ เปนวิทยากรใหความรูแก

นักศึกษารามคำแหง

   ดานนายอังคาร จันทาทิพย

  เกิดที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

  ขอนแกน เร่ิมเขียนบทกวีต้ังแต

  เรียนช้ันมัธยม มี ‘พระไม’ เปน

  ครูกวีคนแรก จบการศึกษาช้ัน

  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร

  สาขาวิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัย

  รามคำแหง ปจจุบันประจำ

  กองบรรณาธิการนิตยสาร Mars

 ผลงานกวีนิพนธที่โดดเดน ไดแก คนรักของ

ความเศรา วิมานลงแดง (รางวัลสัปดาหหนังสือแหงชาติ

ป 2545) ท่ีท่ีเรายืนอยู (เขารอบสุดทายรางวัลซีไรต 2550)

หนทางและท่ีพักพิง (รางวัลสัปดาหหนังสือแหงชาติ

ป 2553) และผลงานลาสุด รวมกวีนิพนธ ‘หัวใจหองท่ีหา’

อีกท้ัง ยังมีบทกวี ‘ความตายของสันติสุข’ ไดรับรางวัล

กวีนิพนธยอดเย่ียมรางวัลนายอินทร อะวอรด ป 2554

 อังคาร กลาววา หลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมฯ

จากจังหวัดขอนแกน มุงหนาเขากรุงเทพฯ เพ่ือมาเรียน

ตอท่ีคณะมนุษยศาสตร ม.รามคำแหง และ ณ ท่ีแหงน้ี

ความฝนของเขาก็ลุกโชนขึ้นกวาเดิม เมื่อไดเจอคน

คอเดียวกันอยางกลุม ‘กวีหนาราม’ ถาไมเจอคนเหลาน้ัน

บางทีวันนี้บทกวีสำหรับเขาอาจกลายเปนแคเพียง

งานอดิเรก จากน้ัน เขาก็ไดแสวงหาเสนทางและตัวตน

ของตัวเองวา เหมาะกับการเขียนบทกวีแบบไหน

ควรนำเสนออยางไร ไมใหซ้ำกับใครๆ 

 อังคาร อธิบายถึงผลงานรวมบทกวี ‘หัวใจ

หองท่ีหา’วา เร่ืองราวแตละเร่ืองในบทกวีแตละสำนวน

เปนเหมือนจิ๊กซอวที่ถูกประกอบสรางขึ้นใหเห็น

ภาพรวมใหญของปรากฏการณท่ีกำลังเกิดข้ึน เปนอยู

เปนไปในยุคสมัยปจจุบัน ทั้งประเด็นปญหาเรื ่อง

สงคราม ความเช่ือ ความขัดแยง ความรุนแรง วิถีชีวิต

ชาติพันธุ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมใหมและเกา โดย

เลือกที่จะเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบัน เพื่อใหเห็นภาพ

เปรียบเทียบของผูคนที่หลากหลาย และสิ่งที่กำลัง

เกิดข้ึนกับสังคมท่ีผูคนเหลาน้ันปฏิสัมพันธอยู เหมือน

เสนแบงของโลกใบเกากับโลกใบใหม ที่ถูกลบและ

ถูกขีดขึ้นมาใหมเสมอๆ ผูคนตางดิ้นรนปรับตัวรับ

กับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยปจจัยที ่แตกตาง

ซึ่งสวนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะโครงสรางความสัมพันธ

แบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป

วันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

(ตอจากหนา 1)ม.รามคำแหงรวมกับสมาคมฯ

นางสาวริบะคา วงศชูแกว

นักก ีฬาหมากล อมจาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เจ าของเหรียญทองแดง

ประเภททีม The 4th Asian

Indoor & Martial Arts Games

จากประเทศเกาหลี ตลอดจน

สื ่อมวลชนสายกีฬา เขา

รวมงานจำนวนมาก

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.รามคำแหง

เปดเผยวา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความยินดีที่

สมาคมกีฬาหมากลอมแหงประเทศไทย และสถาบัน

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ใหเกียรติ ม.รามคำแหง

เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาหมากลอม Asian University

Go Tournament 2013 และการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษา

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 18 ซ่ึง ม.รามคำแหง

มีประสบการณในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยอาเซียน และเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยมาแลว 3 ครั้ง

 

 

 “ความรวมมือครั้งนี้ สมาคมกีฬาหมากลอมฯ

เปนผูดำเนินการจัดการแขงขัน ดาน ม.รามคำแหง

เปนผูประสานงานเร่ืองการแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษา

การเตรียมสนามแขงขันและบุคลากร เพื่ออำนวย

ความสะดวกแกนักกีฬา และผูเขารวมแขงขันท้ังชาวไทย

และชาวเอเชีย สำหรับความพรอมในการเตรียมงาน

สมาคมกีฬาหมากลอมฯ และม.รามคำแหง มีคณะกรรมการ

ดำเนินการจัดงานท่ีมีประสบการณ จัดประชุมพิจารณา

รวมกันในแตละฝายอยูทุกข้ันตอนจนขณะน้ีมีความพรอม

ที่จะจัดงานขึ้นแลว”

 อธิการบดี ม.ร. กลาวตอไปวา กีฬาหมากลอม

เปนกีฬาท่ีพัฒนาทักษะในการวางแผนกลยุทธ พัฒนา

สมาธิ และพัฒนาจิตใจใหเปนผูท่ีมีคุณธรรม เคารพกฎ

กติกา และใหเกียรติฝายตรงขาม ซ่ึงกีฬาหมากลอมน้ัน

เหมาะสำหรับผูที่จะกาวขึ้นมาบริหารองคกร ในการ

ใชทักษะวางแผนพัฒนาองคกรของตนเองใหสามารถ

ดำรงอยูไดทามกลางการแขงขัน ซ่ึงเช่ือวาการแขงขัน

กีฬาหมากลอม Asian University Go Tournament 2013

และการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทยครั้งที่ 18 จะเปนการเผยแพรกีฬา

หมากลอมใหเปนท่ีรูจักและแพรหลายในหมูนักศึกษา

และประชาชนทั่วไป อีกทั้ง ยังเปนการพัฒนาทักษะ

และความสามารถของนักกีฬาไทยใหกาวไปสูการแขงขัน

ในระดับสากลตอไป

 ดานนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคม

กีฬาหมากลอมฯ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.

ม.ร.รวมยินดีฯ (ตอจากหนา 1)

(อานตอหนา 11)

ซีพี ออลล เปดเผยวา การแขงขันครั้งนี้จะจัดขึ้น

ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง โดยแบงการแขงขันออกเปน 2 สนามแขงขัน

รายการที่ 1 คือ การแขงขันหมากลอมอุดมศึกษา

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 18 มีนักกีฬา

หมากลอมระดับอุดมศึกษาเขารวมการแขงขัน กวา

260 คน จาก 65 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบง

การแขงขันออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภททีม 3 คน

และประเภทบุคคลหญิง 

 รายการท่ี 2 คือ การแขงขัน ASIAN UNIVER-

SITY GO TOURNAMENT 2013 ในปนี ้ไดรับ

ความรวมมือจากสมาคมกีฬาหมากลอมในภูมิภาค

เอเชีย สงนักกีฬาหมากลอมจาก 13 ประเทศ รวมกวา

60 คน เขาแขงขัน ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เกาหลี ญ่ีปุน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม มองโกเลีย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  บรูไนดารุส-

ซาลาม  ฟลิปปนส  เขตบริหารพิเศษฮองกง  ไชนีสไทเป

และไทย แบงการแขงขันออกเปน 2 ประเภท ไดแก

ประเภทบุคคล และประเภททีม

 นายกสมาคมกีฬาหมากลอมฯ กลาวเพิ่มเติม

ดวยวา การแขงขันครั้งนี้เชื่อวาจะสามารถทำใหกีฬา

หมากลอมในประเทศไทยไดรับความสนใจจากเยาวชน

มากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก เนื่องจากกีฬา

หมากลอมเปนกีฬาทางสมอง ชวยเสริมสรางภูมิปญญา

ใหแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท่ีอยูในวัยเรียนใหมี

สมาธิ มีการตัดสินใจที่ดีจะเปนผูใหญที่ดีและเกง

ในอนาคต ปจจุบันน้ีศักยภาพของนักกีฬาหมากลอมไทย

ไมเปนสองรองใครหากไดรับการผลักดันอยางจริงจัง

ท้ังจากภาครัฐและเอกชนก็จะทำใหสามารถสรางช่ือเสียง

ใหกับประเทศชาติไดอยางดี ท้ังน้ี กีฬาหมากลอมยังเปน

หน่ึงในโครงการสงเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนของ

บมจ.ซีพี ออลล เซเวน อีเลฟเวน รานอิ่มสะดวกของ

คนไทยอีกดวย
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เมื่อฉบับที่แล้ว พื้นที่ตรงนี้ได ้

แสดงความยินดีต่อกวีซีไรต์ประจำปี 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซ่ึงเป็นศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ชื่อ

 อังคาร  จันทาทิพย์

 ฉบับนี้จึงอยากพูดถึง อังคาร และ 

ผลงานของเขาบ้าง

 อังคาร เกิดเม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ 

เป็นชาวมัญจาฯ คืออำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง

 มีผลงานกวีนิพนธ์หลายเล่มเช่น 

“คนรักของความเศร้า” “วิมานลงแดง” 

“ที่ที่เรายืนอยู่” “หนทางและที่พักพิง” 

และเล่มที่ได้รางวัลซีไรต์

 “หัวใจห้องที่ห้า”

 บทกวีเล่มนี้เสนอเรื่องเล่าโดยจำลอง 

วิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคโบราณ

ก่อนประวัติศาสตร์ โดยเชื่อมโยงเรื่องเล่า

ในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

 คณะกรรมการที่ตัดสินให้รางวัล 

ซีไรต์แก่อังคาร บอกว่า

 ผู้แต่งมองโลกและปรากฏการณ์ด้วย 

มุมมองที่ย้อนแย้ง

 ในภาคแรก “หัวใจห้องที่ห้า” และ 

ภาคหลัง “นิทานเดินทาง”

 ภาพคู่ขนานของการว่ายวนต่อสู้ 

ดิ้นรนของมนุษย์

 ท่วงทำนองของการประพันธ์ที่ใช้ 

ฉันทลักษณ์หลากหลาย และมีลีลา 

เฉพาะตน

 สมควรอย่างยิ่งสำหรับรางวัลนี้

 
 

 eกำหนดการสอบไล่ 

 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2556 จัดสอบ ระหว่าง 

วันเสาร์-วันอาทิตย์ท่ี 2-3 และ 9-10 พฤศจิกายน 2556 

สำหรับการสอบไล่ ภูมิภาคประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

มีทั้งหมด 48 ศูนย์สอบ  ดังต่อไปนี้

          -  ศูนย์สอบปกติ จำนวน 38 ศูนย์                                                   

 - ศูนย์สอบ อบต./อบจ./เทศบาล 

  จำนวน 10 ศูนย์                        

	 eคาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

         (สอบปกติ)   คาบเช้า  09.00-11.30  น. 

             คาบบ่าย 13.00-15.30  น.

         (สอบซ้ำซ้อน)  คาบเช้า  09.00-12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00-16.30  น.

	 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจำนวน 

ศูนย์ละ  184  วิชา

    l ข้อสอบปรนัย    จำนวน  65  วิชา

ANT 3057,  APR 2101,  ART 1003,  BUS 3103,

BUS 3104,  ECO 1003,  ECO 1101, ECO 1102,  

ENG 1001,  ENG 1002, ENG 2001,   ENG 2002,

HIS 1001,  HIS 1003,  HIS 1201, HPR 1001,

HRM 2101,   HRM 3206,  HRM 3207,  INT 1004,

LAW 1004,  LIS 1001,  LIS 1003,   MCS1100, 

MCS 1101,  MCS 1300, MCS 1400, MCS 2100,

MCS 2106,  MCS 2108, MCS 2200,  MCS 2203,

MCS 2603,  MCS 3100,   MCS 3204,   MCS 3300, 

MCS 3301, MCS 3403,  MCS 4106,  MCS 4201,

MCS 4403,  MGT 2101,   MGT 2102,   MGT 2202,

MGT 3203,  MGT 3205, MGT 3301,   MKT 2101,  

MTH 1003, MTH 1103,  MTH 1104, PHI 1003, 

POL 1100,  POL 1101,   PSY 1001,   RAM 1000, 

 SCI 1003,  SOC 1003,    SOC 2033,   SOC 2043,  

SOC 2065,  SOC 4077,  THA 1001,  THA 1002, 

THA 1003

 l ข้อสอบอัตนัย    จำนวน 119 วิชา

ACC 1101,  ACC 1102, ACC 2134, ANT 1013, 

ANT 4078,  APR 3107,  BI0 2202,  FIN 2101,  

FIN 2203,   GAS 2802,  LAW 1001,  LAW 1002, 

LAW 1003,  LAW 2001,  LAW 2002,  LAW 2003,

LAW 2004,   LAW 2005,  LAW 2006,  LAW 2007,

LAW 2008,  LAW 2009,  LAW 2010,  LAW 2011,

LAW 2012, LAW 2013,  LAW 2015 ,  LAW 2032 

LAW 3001,  LAW 3002, LAW 3003,  LAW 3004, 

LAW 3005, LAW 3006, LAW 3007, LAW 3008, 

LAW 3009,  LAW 3010, LAW 3011,  LAW 3012, 

LAW 3015, LAW 3033,   LAW 3035,  LAW 3038, 

LAW 3054,  LAW 4001,  LAW 4002, LAW 4003, 

LAW 4004, LAW 4005,  LAW 4006, LAW 4007, 

LAW 4008,  LAW 4009,  LAW 4010, LAW 4011, 

LAW 4012,  LAW 4013,  LAW 4017, MCS 2201, 

MCS 3104, MCS3205, MCS 3206, MCS 3208,

MCS 3309, MCS 3400,  MCS 4103, MCS 4304,

MCS 4603, MGT 1001, MGT 2201, MGT 3101,

MGT 3102 , MGT 3204,   MGT 3401,  MGT 3402,

MGT 3403, MGT 3404, MGT 3405,  MGT 3408,

MGT 3409,   MGT 4004, MGT 4006, MGT 4007,

MGT 4206,  MGT 4207, MGT 4208, MGT 4209,

PHI 1000,   POL 2100, POL 2102,  POL 2103,

POL 2200,  POL 2203, POL 2300,  POL 2301,

POL 2302,  POL 2303, POL 3300,   POL 3301, 

POL 3302,  POL 3311,  POL 3313,  POL 3316,

POL 3329,  POL 3330,  POL 4100,   POL 4128,

POL 4310, POL 4312, POL 4348, POL 4349,

POL 4350, SOC 2091, SOC 4074, SOC 4083,

STA 1003,   STA 2003, STA 2016 

 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ    

อบต./ อบจ./เทศบาล  มีจำนวนศูนย์ละ  50  วิชา

  l ข้อสอบปรนัย   จำนวน  17  วิชา

ECO 1003,  ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001, 

ENG 2002,  HIS 1003,  INT 1005,  LAW 1004,

LIS 1003,  PHI 1001,  POL 1100,  RAM 1000, 

SOC 1003,  SOC 2033,  SOC 2065,  SOC 4077,

THA 1003 

  l ข้อสอบอัตนัย  จำนวน   32   วิชา

ENV 2650, ENV 4851, LAW 3016, POL 1101,

POL 2100,  POL 2101,  POL 2102,  POL 2103,  

POL 2104,  POL 2105,  POL 2200,   POL 2300, 

POL 2301,  POL 2303, POL 3100,  POL 3101,  

POL 3102,  POL 3129,   POL 3366,  POL 3382,  

POL 4100,  POL 4147,  POL 4183,  POL 4188,  

POL 4190,  POL 4318,  POL 4346,   PSY 1001,  

SOC 2066,  SOC 3035,  SOC 3036,  SOC 4035   

  l วิชาท่ีอาจารย์จัดสอบเอง จำนวน 1 วิชา 

POL 4191**  

 eจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  

24,399 คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 135,823 ที่นั่งสอบ

 eตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให้ 

นักศึกษาทางไปรษณีย์  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์   

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE  WWW. 

RU.AC.TH หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)  

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล ่ 

ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี   ฝ่ายจัดสอบ  สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

10240 โทร. 0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำภาค 1/2556
นายวันชัย   เทียบพุฒ           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
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 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียนร่วมกับ 

ชมรมเชียร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงาน “มหกรรมกีฬาสร้างสุข คร้ังท่ี 4: 

เสริมสร้างสุขภาพกาย พัฒนาสุขภาพจิต” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธาน 

พร้อมด้วยนางสาวดรุณี  อุปรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ และนายสนิท  หอมจันทร์ 

ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท นัมเบอร์วัน กรุ๊ป จำกัด คณาจารย์และนักศึกษา ม.ร. ร่วมในพิธี  

เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าธนาคารออมสินวิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  โอกาสนี้ นางสาวเฉลิมพร หนูพรหม รองประธานสมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียน กล่าวว่า สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกลุ่ม 

นักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในฐานะที่เป็นนักศึกษาและอนาคตของชาติ โครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแต ่

ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง โดยยึดหลักการของพระคัมภีร์ สมาชิกของสมาพันธ์ฯจึงได้รับ 

การปลูกฝังค่านิยมท่ีดี มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิต รวมท้ังได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

เพื่อเป็นผู้นำและบุคลากรที่ดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินำมาซึ่ง 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 “การจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 4: เสริมสร้างสุขภาพกาย พัฒนา 

สุขภาพจิต จัดขึ้นในโอกาสที่สมาพันธ์ฯ ครบรอบ 11 ปีแห่งการก่อตั้ง กิจกรรมครั้งนี ้

จัดขึ้นในวันที่ 13-14 กันยายน 2556 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาที่เป็นสมาชิก 

และนักศึกษาท่ัวไป โดยจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมค่านิยมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และสร้างสรรค์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารู้แพ ้

-รู้ชนะ รู้จักการให้อภัยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัยต่อไป”

 นางสาวดรุณี  อุปรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า สิ่งเสพติดเป็น 

ปัญหาสำคัญของประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันดูแล 

ป้องกัน และปราบปราม สำหรับเยาวชน นักศึกษา ก็สามารถช่วยกันได้ โดยช่วย 

สอดส่องดูแลคนในครอบครัว ชุมชน และเพื่อนๆในมหาวิทยาลัย หากพบเห็น 

สิ่งผิดสังเกตก็ขอให้บอกกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงท ี

อีกทั้งนักศึกษาต้องรู้จักทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ ฯลฯ เพื่อใช้ 

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เพียงเท่านี้ก็จะ 

สามารถช่วยให้ปัญหาสิ่งเสพติดลดน้อยลงได้

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนโยบาย 3 D จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งพัฒนา 

นักศึกษาให้มีลักษณะที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประชาธิปไตย (Democracy) คือการม ี

ความตระหนัก เห็นความสำคัญและศรัทธาเช่ือม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 

คือการมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้จักรับผิดชอบชั่วดีและความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิต และ3) ด้านภูมิคุ้มกันภัย 

จากยาเสพติด (Drug-Free) คือการมีความเข้าใจ รู้จักภัยของสิ่งเสพติด และรู้จักการ 

สมาพันธ์ นศ.คริสเตียน จัดงาน 
“มหกรรมกีฬาสร้างสุข” ครั้งที่ 4

  
 
 
   

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  10/2556 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 

มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
1. รศ.นพคุณ คุณาชีวะ   ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

2. ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. รศ.รำไพ  สิริมนกุล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

4. อ.เริงรณ  ล้อมลาย ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

5. อ.ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

6. ผศ.ดร.สถาพร  สระมาลีย์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

7. รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค

8. ผศ.สุวิไล  เรียงวัฒนสุข ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  (ต้ังแต่ 

  วันที่ 16 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

9. รศ.ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา

10. รศ.สุพรรณี  มังคะลี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

11. รศ.พิมล  พูพิพิธ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

12. รศ.สุขสมัย  สุทธิบดี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

13. อ.สมหมาย  สุระชัย ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

14. ผศ.พิทยา  สีสด ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ

15. รศ.วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

16. ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

17. รศ.วิไลวรรณ  ทองประยูร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

18. รศ.สุธินี  รัตนวราห ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

19. อ.ดร.สมชัย  อวเกียรติ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ

20. รศ.ชำนาญ  เต็มเมืองปัก ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

21. รศ.เพชราภรณ์  จันทรสูตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี  

22. รศ.กฤช  ภูริสินสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ

23. รศ. ดร.ธงชัย  สมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่

24. รศ.พรรณพิมล  ก้านกนก ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช

25. รศ.อดุลย์  ตะพัง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม

26. ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศรี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา

27. ผศ.สุพร  ศุภลักษณ์นารี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

28. รศ.ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

29. อ.วิเชียร  ชื่นชอบ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

30. รศ.ประเสริฐ  ตัณศิริ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

31. รศ.สุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์

32. รศ.ดร.เอื้อน  ปิ่นเงิน ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี

33. รศ.บุเรง  ธนะพันธ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี

34. อ.วิริยะ  เกตุมาโร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์

35. อ.เมธี  มีมุข ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ

36. รศ.สมพล  ทุ่งหว้า ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

37. ผศ.อดุลย์  ไทรเล็กทิม ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู

38. รศ.วิชัย  ธนรังสีกุล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

39. รศ.สุกัญญา  ตันธนวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย

40. อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา

41. รศ.วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557

สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดี

หลีกเลี่ยงอย่างถูกวิธี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างทั้งสุขภาพกาย 

และใจควบคู่กัน คือ พัฒนาร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง รวมท้ังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และห่างไกลจากสิ่งเสพติดด้วย

  “การเล่นกีฬาเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี ระหว่างผู้เล่น 

ดังนั้นทุกคนต้องรู้จักแพ้ และรู้จักชนะ คือ ผู้แพ้ก็ต้องไม่ย่อท้อ นำข้อผิดพลาด 

ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาฝีมือของตนเองในคร้ังต่อไป และผู้ชนะก็ต้องไม่ประมาท  

หมั่นฝึกซ้อมรักษาร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเสมอ มหาวิทยาลัยขอชื่นชม 

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตรียนท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกร่วมกันทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

และสังคมตลอดมา”  



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
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 ตับ ตับ  หัวใจ๋ หัวใจ  

 

ตอน นายเชยสรรพการ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 อ. ดร. วิเชียร  อำพนรักษ์                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ร่างกายและอวัยวะของมนุษย์

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 ปีนี้เป็นปีที่ธนาคารออมสินเปิดดำเนินมาครบ 100 ปีพอดี ในฐานะที่ผมสอน 

วิชาด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอยู่ด้วยจึงได้ค้นคว้าดูความเป็นมาของธนาคารนี้ 

ซึ่งในยุคแรกนั้นมีชื่อว่าคลังออมสินแล้วก็ได้พบชื่อหนึ่งขึ้นมา ซึ่งก็คือชื่อที่ผมนำมา 

ตั้งเป็นชื่อของตอนนี้นั่นเอง....นายเชยสรรพการ

 อ่านมาถึงตอนนี้หลายท่านคงสงสัยแล้วละว่าธนาคารออมสินไปเกี่ยวข้อง 

อะไรกับนายเชยสรรพการและนายเชยคนนี้น่ะเป็นใครกัน

 จริง ๆ แล้วนายเชยคนน้ีแกไม่ได้เก่ียวอะไรกับธนาคารออมสินโดยตรงหรอกครับ 

แต่เก่ียวกับธนาคารสยามกัมมาจลซ่ึงนายเชยฉ้อโกงเงินไป ช่ือนายเชยสรรพการก็เลย 

ปรากฏในคำปรารภของพระราชบัญญัติคลังออมสินพ.ศ. 2556 ว่า “ตามที่ได้ฟังเสียง 

ของราษฎรเองน้ันว่าการรักษาทรัพย์เป็นการลำบากมาก เม่ือมาถูกนายเชยสรรพการ 

โกงเข้าก็เลยเข็ด เห็นว่าการรักษาทรัพย์ของราษฎรเป็นความลำบากจริง นอกจาก 

ถูกปล้นสะดมแล้ว ก็ยังมีการที่เที่ยวสุรุ่ยสุร่ายเสีย เช่นเล่นการพนัน เป็นต้น”

 ข้อความในคำปรารภนี้เพื่อแสดงให้เห็นความจำเป็นต้องก่อตั้งคลังออมสิน 

เพื่อให้ราษฎรมีที่ฝากเงินโดยไม่ต้องกลัวจะสูญเสียเพราะถูกโกงจนธนาคารล้ม  

ส่วนที่อ้างถึงนายเชยสรรพการก็เพราะกรณีฉ้อโกงนี้เป็นข่าวที่เผยแพร่กว้างขวาง 

ในยุคนั้นจนทำให้คนไม่กล้านำเงินไปฝากธนาคาร ซึ่งก็ทำให้คลังออมสินต้องพิมพ์

ไว้ในสมุดบัญชีเงินฝากด้วยว่า “รัฐบาลเป็นประกัน” เพื่อให้คนฝากแน่ใจว่าเงินฝาก

ไม่สูญแน่

 ถามว่านายเชยสรรพการคือใคร ตอบได้ว่าคือพระสรรพการหิรัญกิจซึ่งม ี

ชื่อจริงว่าเชย เมื่อมีคดีความจึงไม่เรียกตามบรรดาศักดิ์และเรียกว่าเชยเฉย ๆ แต ่

เนื่องจากยังไม่มีนามสกุลจึงเอาตำแหน่งเดิมมาต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าเป็น “เชย” คนไหน 
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เป็นครั้งแรกซึ่งเกิดในปี 2453  โดยนายเชยสรรพการ ผู้อำนวยการฝ่ายไทย ถอนเงิน 
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 มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องหายใจเข้า อากาศจะผ่านอวัยวะของระบบ 
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ปอดข้างขวาจะโตกว่าปอดข้างซ้ายเล็กน้อย มีอยู่ 3 ก้อน ส่วนข้างซ้ายมี 2 ก้อน 
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ความดันที่แตกต่างกันนั่นเอง เมื่อเราหายใจเข้าอากาศภายนอกเข้าสู่อวัยวะของ 

ระบบหายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดแดงฝอยติดอยู่ ดังนั้น 

อากาศจึงมีโอกาสใกล้ชิดกับเม็ดเลือดแดงมาก ออกซิเจนก็จะผ่านผนังนี้เข้าสู่เม็ด 
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ถุงลม ปกติในอากาศมีออกซิเจนร้อยละ 20 แต่อากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนร้อยละ 

13 เท่านั้น ถ้ามนุษย์เรามีแต่หัวใจและระบบหายใจ เราคงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์

เหมือนกับที่มนุษย์เป็นอยู่ นั้นไม่ได้    ดังนั้นมนุษย์จึงมีอวัยวะส่วนประกอบภายนอก 

และภายในอีกมากมาย   ในภาษาลาวมีชื่อเรียกอวัยวะของคนดังนี้

 คีง ร่างกาย  ผม ผม

 หัว หัว, ศีรษะ  กะโหลก กะโหลก

 สะหมอง สมอง  หู หู 

 ต๋า ตา  ปาก ปาก

 ดั๋ง จมูก  คิ้ว คิ้ว

 หน้าผาก หน้าผาก  ดั้งดั๋ง ดั้งจมูก

 แก้ม แก้ม  ฮิมสบ ริมฝีปาก

 ลิ้น ลิ้น  คาง คาง

 แข้ว ฟัน  แข้วโคก ฟันกราม

 ลูกกะเดือก ลูกกระเดือก  บ่า บ่า

 ไหล่ ไหล ่  แขนซ้าย แขนซ้าย

 แขนขวา แขนขวา  ลำโต๋ ลำตัว

 หน้าอก หน้าอก  นม นม

 แอ๋ว เ อว  กะโพก สะโพก

 ก้น ก้น   กะเผาะ/พุง กระเพาะ/พุง

 (ส่วนท้ายสุดของลำตัว)

 ลำไส้ ลำไส ้  ใต ๋ ไต

 เส้นเลือด เส้นเลือด  เลือด เลือด

 กะดูก กระดูก  เอ๋น เอ็น

 กกขา ต้นขา  หน่อง น่อง

 หัวเข่า หัวเข่า  แข่ง แข้ง

 ตีน เท้า  สะบ้า ตาตุ่ม

 ส้นตีน ส้นเท้า  มือ มือ

 นิ้วโป้ นิ้วโป้ง  นิ้วซี่ นิ้วชี้

       รางกายและอวัยวะของมนุษย 

 มนุษยและสัตวทั้งหลายตองหายใจเขาอากาศจะผานอวัยวะของระบบหายใจตามลําดับคือ จมูก

(nose), หลอดคอ (pharynx), หลอดเสยีง (larynx), หลอดลม (trachea), ปอด (lung), เยื่อหุมปอด (pleura) 

ระหวางปอดสองขางจะมีหัวใจ ปอดขางขวาจะโตกวาปอดขางซายเล็กนอย มีอยู 3 กอน สวนขางซายมี 2 

กอน   ในการหายใจน้ันมโีครงกระดูกสวนนอกและกลามเน้ือบริเวณอกเปนตัวชวย ขณะหายใจเขา

กลามเนื้อหลายมัดหดตัวทําใหทรวงอกขยายออกไปขางหนาและยกขึ้นบน ในเวลาเดียวกันกะบังลมจะลด

ตํ่าลง การกระทําทั้งสองอยางนี้ทําใหโพรงของทรวงอกขยายใหญมากขึ้น เมื่อกลามเนื้อหยุดทํางานและ

หยอนตัวลง ทรวงอกจะยุบลงและความดันในชองทองจะดันกระบังลมกลับขึ้นมาอยูในลักษณะเดิม 

กระบวนการเชนน้ีทําใหความดันในปอดเพิ่มขึ้น เมื่อความดันในปอดเพิ่มขึ้นสูงกวาความดันของบรรยากาศ

อากาศจะถูกดันออกจากปอด ฉะนั้นจึงสรุปไดวาปจจัยประการแรกที่ทําใหอากาศมีการเคลื่อนไหวเขาออก

จากปอดไดน้ันเกิดจากความดันที่แตกตางกันนั่นเอง เมื่อเราหายใจเขาอากาศภายนอกเขาสู อวัยวะของระบบ

หายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมหีลอดเลอืดแดงฝอยติดอยู ดังน้ันอากาศจึงมีโอกาสใกลชิดกับ

เม็ดเลือดแดงมาก ออกซิเจนก็จะผานผนังน้ีเขาสูเม็ดเลือดแดงและคารบอนไดออกไซดก็จะออกจากเม็ดเลือด

แดงผานผนังออกมาสูถุงลม ปกติในอากาศมีออกซิเจนรอยละ 20 แตอากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนรอยละ 

13 เทาน้ัน    ถามนุษยเรามีแตหัวใจและระบบหายใจ เราคงเปนมนุษยที่สมบูรณเหมือนกับที่มนุษยเปนอยู 

น้ันไมได    ดังน้ันมนุษยจึงมีอวัยวะสวนประกอบภายนอกและภายในอีกมากมาย   ในภาษาลาวมีชื่อเรียก

อวัยวะของคนดังน้ี 
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£ó¤   คีง   รางกาย    

°ö́    ผม   ผม 

¹ö̧    หัว   หัว, ศรีษะ 

¡½ÂÍ¡  กะโหลก  กระโหลก 

¦½Ïº¤  สะหมอง  สมอง 

¹ø   หู   หู 
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13 เทาน้ัน    ถามนุษยเรามีแตหัวใจและระบบหายใจ เราคงเปนมนุษยที่สมบูรณเหมือนกับที่มนุษยเปนอยู 

น้ันไมได    ดังน้ันมนุษยจึงมีอวัยวะสวนประกอบภายนอกและภายในอีกมากมาย   ในภาษาลาวมีชื่อเรียก

อวัยวะของคนดังน้ี 

º½Ä¸¨½¸½§º¤£öÀ»ö¾ 

£ó¤   คีง   รางกาย    

°ö́    ผม   ผม 

¹ö̧    หัว   หัว, ศรีษะ 

¡½ÂÍ¡  กะโหลก  กระโหลก 

¦½Ïº¤  สะหมอง  สมอง 

¹ø   หู   หู 

       รางกายและอวัยวะของมนุษย 

 มนุษยและสัตวทั้งหลายตองหายใจเขาอากาศจะผานอวัยวะของระบบหายใจตามลําดับคือ จมูก

(nose), หลอดคอ (pharynx), หลอดเสยีง (larynx), หลอดลม (trachea), ปอด (lung), เยื่อหุมปอด (pleura) 

ระหวางปอดสองขางจะมีหัวใจ ปอดขางขวาจะโตกวาปอดขางซายเล็กนอย มีอยู 3 กอน สวนขางซายมี 2 

กอน   ในการหายใจน้ันมโีครงกระดูกสวนนอกและกลามเน้ือบริเวณอกเปนตัวชวย ขณะหายใจเขา

กลามเนื้อหลายมัดหดตัวทําใหทรวงอกขยายออกไปขางหนาและยกขึ้นบน ในเวลาเดียวกันกะบังลมจะลด

ตํ่าลง การกระทําทั้งสองอยางนี้ทําใหโพรงของทรวงอกขยายใหญมากขึ้น เมื่อกลามเนื้อหยุดทํางานและ

หยอนตัวลง ทรวงอกจะยุบลงและความดันในชองทองจะดันกระบังลมกลับขึ้นมาอยูในลักษณะเดิม 

กระบวนการเชนน้ีทําใหความดันในปอดเพิ่มขึ้น เมื่อความดันในปอดเพิ่มขึ้นสูงกวาความดันของบรรยากาศ

อากาศจะถูกดันออกจากปอด ฉะนั้นจึงสรุปไดวาปจจัยประการแรกที่ทําใหอากาศมีการเคลื่อนไหวเขาออก

จากปอดไดน้ันเกิดจากความดันที่แตกตางกันนั่นเอง เมื่อเราหายใจเขาอากาศภายนอกเขาสู อวัยวะของระบบ

หายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมหีลอดเลอืดแดงฝอยติดอยู ดังน้ันอากาศจึงมีโอกาสใกลชิดกับ

เม็ดเลือดแดงมาก ออกซิเจนก็จะผานผนังน้ีเขาสูเม็ดเลือดแดงและคารบอนไดออกไซดก็จะออกจากเม็ดเลือด

แดงผานผนังออกมาสูถุงลม ปกติในอากาศมีออกซิเจนรอยละ 20 แตอากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนรอยละ 

13 เทาน้ัน    ถามนุษยเรามีแตหัวใจและระบบหายใจ เราคงเปนมนุษยที่สมบูรณเหมือนกับที่มนุษยเปนอยู 

น้ันไมได    ดังน้ันมนุษยจึงมีอวัยวะสวนประกอบภายนอกและภายในอีกมากมาย   ในภาษาลาวมีชื่อเรียก

อวัยวะของคนดังน้ี 

º½Ä¸¨½¸½§º¤£öÀ»ö¾ 

£ó¤   คีง   รางกาย    

°ö́    ผม   ผม 

¹ö̧    หัว   หัว, ศรีษะ 

¡½ÂÍ¡  กะโหลก  กระโหลก 

¦½Ïº¤  สะหมอง  สมอง 

¹ø   หู   หู 

       รางกายและอวัยวะของมนุษย 

 มนุษยและสัตวทั้งหลายตองหายใจเขาอากาศจะผานอวัยวะของระบบหายใจตามลําดับคือ จมูก

(nose), หลอดคอ (pharynx), หลอดเสยีง (larynx), หลอดลม (trachea), ปอด (lung), เยื่อหุมปอด (pleura) 

ระหวางปอดสองขางจะมีหัวใจ ปอดขางขวาจะโตกวาปอดขางซายเล็กนอย มีอยู 3 กอน สวนขางซายมี 2 

กอน   ในการหายใจน้ันมโีครงกระดูกสวนนอกและกลามเน้ือบริเวณอกเปนตัวชวย ขณะหายใจเขา

กลามเนื้อหลายมัดหดตัวทําใหทรวงอกขยายออกไปขางหนาและยกขึ้นบน ในเวลาเดียวกันกะบังลมจะลด

ตํ่าลง การกระทําทั้งสองอยางนี้ทําใหโพรงของทรวงอกขยายใหญมากขึ้น เมื่อกลามเนื้อหยุดทํางานและ

หยอนตัวลง ทรวงอกจะยุบลงและความดันในชองทองจะดันกระบังลมกลับขึ้นมาอยูในลักษณะเดิม 

กระบวนการเชนน้ีทําใหความดันในปอดเพิ่มขึ้น เมื่อความดันในปอดเพิ่มขึ้นสูงกวาความดันของบรรยากาศ

อากาศจะถูกดันออกจากปอด ฉะนั้นจึงสรุปไดวาปจจัยประการแรกที่ทําใหอากาศมีการเคลื่อนไหวเขาออก

จากปอดไดน้ันเกิดจากความดันที่แตกตางกันนั่นเอง เมื่อเราหายใจเขาอากาศภายนอกเขาสู อวัยวะของระบบ

หายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมหีลอดเลอืดแดงฝอยติดอยู ดังน้ันอากาศจึงมีโอกาสใกลชิดกับ

เม็ดเลือดแดงมาก ออกซิเจนก็จะผานผนังน้ีเขาสูเม็ดเลือดแดงและคารบอนไดออกไซดก็จะออกจากเม็ดเลือด

แดงผานผนังออกมาสูถุงลม ปกติในอากาศมีออกซิเจนรอยละ 20 แตอากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนรอยละ 

13 เทาน้ัน    ถามนุษยเรามีแตหัวใจและระบบหายใจ เราคงเปนมนุษยที่สมบูรณเหมือนกับที่มนุษยเปนอยู 

น้ันไมได    ดังน้ันมนุษยจึงมีอวัยวะสวนประกอบภายนอกและภายในอีกมากมาย   ในภาษาลาวมีชื่อเรียก

อวัยวะของคนดังน้ี 

º½Ä¸¨½¸½§º¤£öÀ»ö¾ 

£ó¤   คีง   รางกาย    

°ö́    ผม   ผม 

¹ö̧    หัว   หัว, ศรีษะ 

¡½ÂÍ¡  กะโหลก  กระโหลก 

¦½Ïº¤  สะหมอง  สมอง 

¹ø   หู   หู 

       รางกายและอวัยวะของมนุษย 

 มนุษยและสัตวทั้งหลายตองหายใจเขาอากาศจะผานอวัยวะของระบบหายใจตามลําดับคือ จมูก

(nose), หลอดคอ (pharynx), หลอดเสยีง (larynx), หลอดลม (trachea), ปอด (lung), เยื่อหุมปอด (pleura) 

ระหวางปอดสองขางจะมีหัวใจ ปอดขางขวาจะโตกวาปอดขางซายเล็กนอย มีอยู 3 กอน สวนขางซายมี 2 

กอน   ในการหายใจน้ันมโีครงกระดูกสวนนอกและกลามเน้ือบริเวณอกเปนตัวชวย ขณะหายใจเขา

กลามเนื้อหลายมัดหดตัวทําใหทรวงอกขยายออกไปขางหนาและยกขึ้นบน ในเวลาเดียวกันกะบังลมจะลด

ตํ่าลง การกระทําทั้งสองอยางนี้ทําใหโพรงของทรวงอกขยายใหญมากขึ้น เมื่อกลามเนื้อหยุดทํางานและ

หยอนตัวลง ทรวงอกจะยุบลงและความดันในชองทองจะดันกระบังลมกลับขึ้นมาอยูในลักษณะเดิม 

กระบวนการเชนน้ีทําใหความดันในปอดเพิ่มขึ้น เมื่อความดันในปอดเพิ่มขึ้นสูงกวาความดันของบรรยากาศ

อากาศจะถูกดันออกจากปอด ฉะนั้นจึงสรุปไดวาปจจัยประการแรกที่ทําใหอากาศมีการเคลื่อนไหวเขาออก

จากปอดไดน้ันเกิดจากความดันที่แตกตางกันนั่นเอง เมื่อเราหายใจเขาอากาศภายนอกเขาสู อวัยวะของระบบ

หายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมหีลอดเลอืดแดงฝอยติดอยู ดังน้ันอากาศจึงมีโอกาสใกลชิดกับ

เม็ดเลือดแดงมาก ออกซิเจนก็จะผานผนังน้ีเขาสูเม็ดเลือดแดงและคารบอนไดออกไซดก็จะออกจากเม็ดเลือด

แดงผานผนังออกมาสูถุงลม ปกติในอากาศมีออกซิเจนรอยละ 20 แตอากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนรอยละ 

13 เทาน้ัน    ถามนุษยเรามีแตหัวใจและระบบหายใจ เราคงเปนมนุษยที่สมบูรณเหมือนกับที่มนุษยเปนอยู 

น้ันไมได    ดังน้ันมนุษยจึงมีอวัยวะสวนประกอบภายนอกและภายในอีกมากมาย   ในภาษาลาวมีชื่อเรียก

อวัยวะของคนดังน้ี 

º½Ä¸¨½¸½§º¤£öÀ»ö¾ 

£ó¤   คีง   รางกาย    

°ö́    ผม   ผม 

¹ö̧    หัว   หัว, ศรีษะ 

¡½ÂÍ¡  กะโหลก  กระโหลก 

¦½Ïº¤  สะหมอง  สมอง 

¹ø   หู   หู 

       รางกายและอวัยวะของมนุษย 

 มนุษยและสัตวทั้งหลายตองหายใจเขาอากาศจะผานอวัยวะของระบบหายใจตามลําดับคือ จมูก

(nose), หลอดคอ (pharynx), หลอดเสยีง (larynx), หลอดลม (trachea), ปอด (lung), เยื่อหุมปอด (pleura) 

ระหวางปอดสองขางจะมีหัวใจ ปอดขางขวาจะโตกวาปอดขางซายเล็กนอย มีอยู 3 กอน สวนขางซายมี 2 

กอน   ในการหายใจน้ันมโีครงกระดูกสวนนอกและกลามเน้ือบริเวณอกเปนตัวชวย ขณะหายใจเขา

กลามเนื้อหลายมัดหดตัวทําใหทรวงอกขยายออกไปขางหนาและยกขึ้นบน ในเวลาเดียวกันกะบังลมจะลด

ตํ่าลง การกระทําทั้งสองอยางนี้ทําใหโพรงของทรวงอกขยายใหญมากขึ้น เมื่อกลามเนื้อหยุดทํางานและ

หยอนตัวลง ทรวงอกจะยุบลงและความดันในชองทองจะดันกระบังลมกลับขึ้นมาอยูในลักษณะเดิม 

กระบวนการเชนน้ีทําใหความดันในปอดเพิ่มขึ้น เมื่อความดันในปอดเพิ่มขึ้นสูงกวาความดันของบรรยากาศ

อากาศจะถูกดันออกจากปอด ฉะนั้นจึงสรุปไดวาปจจัยประการแรกที่ทําใหอากาศมีการเคลื่อนไหวเขาออก

จากปอดไดน้ันเกิดจากความดันที่แตกตางกันนั่นเอง เมื่อเราหายใจเขาอากาศภายนอกเขาสู อวัยวะของระบบ

หายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมหีลอดเลอืดแดงฝอยติดอยู ดังน้ันอากาศจึงมีโอกาสใกลชิดกับ

เม็ดเลือดแดงมาก ออกซิเจนก็จะผานผนังน้ีเขาสูเม็ดเลือดแดงและคารบอนไดออกไซดก็จะออกจากเม็ดเลือด

แดงผานผนังออกมาสูถุงลม ปกติในอากาศมีออกซิเจนรอยละ 20 แตอากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนรอยละ 

13 เทาน้ัน    ถามนุษยเรามีแตหัวใจและระบบหายใจ เราคงเปนมนุษยที่สมบูรณเหมือนกับที่มนุษยเปนอยู 

น้ันไมได    ดังน้ันมนุษยจึงมีอวัยวะสวนประกอบภายนอกและภายในอีกมากมาย   ในภาษาลาวมีชื่อเรียก

อวัยวะของคนดังน้ี 

º½Ä¸¨½¸½§º¤£öÀ»ö¾ 

£ó¤   คีง   รางกาย    

°ö́    ผม   ผม 

¹ö̧    หัว   หัว, ศรีษะ 

¡½ÂÍ¡  กะโหลก  กระโหลก 

¦½Ïº¤  สะหมอง  สมอง 

¹ø   หู   หู 

  
 
 

 ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในสังคมไหน  หรืออยู่ส่วนไหนของโลก  ก็จะมีอวัยวะของร่างกาย

คล้ายคลึงกันหมด  เพียงแต่ผิวพรรณท่ีข้ึนอยู่กับส่ิงแวดล้อมท่ีพวกเขาอาศัยอยู่เท่าน้ัน
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 สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค  ก่อนการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษา

นักศึกษาจะได้รับตารางสอบไล่รายบุคคล   เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าห้องสอบของ 

แต่ละกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ได้ถูกต้อง โดยตารางสอบไล่รายบุคคลจะ

จัดส่งให้นักศึกษาส่วนภูมิภาคทุกคนทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้ง

กับมหาวิทยาลัยไว้ตั้งแต่การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 ตารางสอบไล่รายบุคคล   เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลกระบวนวิชา 

ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้  พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสอบโดย 

ตารางสอบไล่รายบุคคลจะเป็นแบบฟอร์มพิมพ์ด้วยกระดาษพื้นสีม่วงขนาดกระดาษ  

A4  แต่พับให้เหลือขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

 1.  ส่วนท่ี  1  จะเป็นข้อมูล  ช่ือ -นามสกุล   รหัสประจำตัว   พร้อมท่ีอยู่ของนักศึกษา 

ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง

 2.  ส่วนที่ 2  จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ   และแบบ 

ฟอร์มในกรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ได้แจ้งไว้    ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง

 3.  ส่วนที่  3   จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้   

และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบของศูนย์สอบนั้น ๆ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ 

จำเป็นในการเข้าสอบ

  3.1 ภาคการศึกษา

  3.2 ชื่อ-นามสกุล , รหัสประจำตัว

  3.3 ชื่อศูนย์สอบและสถานที่สอบ

  3.4 วันสอบ, เวลาสอบ, ห้องสอบ, ข้อสอบปรนัย  อัตนัย, ห้องสอบซ้ำซ้อน

  3.5 ที่ตั้งศูนย์สอบ

ตัวอย่าง

 

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล  หรือทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลสามารถ

ทำได้  ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษาทุกคนทางไปรษณีย์ตามข้อมูลท่ีอยู่ท่ีนักศึกษา 

แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย   โดยจะจัดส่งให้นักศึกษาก่อนการสอบไล่ประมาณ  2  สัปดาห์ 

 2. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอบไล่รายบุคคลทางระบบ  INTERNET  ที่  

WEBSITE  :  WWW.RU.AC.TH   ดูที่หัวข้อสารสนเทศนักศึกษา สังเกตที่นักศึกษา 

ปริญญาตรีให้กดคลิกท่ีตรงนักศึกษาส่วนภูมิภาคจะพบข้อความตรวจสอบตารางสอบ 

ส่วนภูมิภาคให้กดคลิกที่ส่วนภูมิภาค และใส่รหัสนักศึกษาตรงกรอบสี่เหลี่ยมและ 

กดตกลงจะปรากฏตารางสอบไล่รายบุคคลดังตัวอย่างข้างล่าง

ตัวอย่าง

 ทั้งนี้ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมิภาค  จะระบุหมายเลขแถว 

และหมายเลขที่นั่งสอบของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องไปตรวจหาแถวสอบจากบัญชี 

ติดหน้าห้องสอบของกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบจากบัญชีติดท่ีน่ังสอบอีกคร้ังหน่ึง  

ซึ่งจะระบุชื่อ-นามสกุลรหัสประจำตัวของนักศึกษาไว้ตรงที่นั่งสอบนั้น ๆ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างบัญชีติดที่นั่งสอบ

 LAW2001 ROW 1 SEAT 5 5301428081 นายศุภลักษณ์  เปรี่ยมสูงเนิน

 กรณีนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับตารางสอบไล่รายบุคคล สามารถติดต่อสอบถาม 

ได้ที่   ฝ่ายจัดสอบ  สวป.  ชั้น 6    มหาวิทยาลัยรามคำแหง   หัวหมาก   กทม.  10240    

โทร.  0-2310-8611

วันชัย     เทียบพุฒ                                                 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
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แนะนำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า: จาก WTO ASEAN สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 4)
    อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ             คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ดร.ปริญญาภรณ์  ลิมป์ศิระ                      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ากตอนท่ีแล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอหลักการพิจารณา 

แหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO) ต่อไปจึงขอนำท่าน

ผู้อ่านให้มาสู่กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าในอาเซียน

 ประเทศไทยมีการจัดทำข้อตกลงทางการค้ากับ

ประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ หากสินค้าจากประเทศ 

หรือกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎว่า 

ด้วยถ่ินกำเนิดสินค้าท่ีกำหนดไว้เป็นพิเศษ สินค้าเหล่าน้ัน 

จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรในการนำเข้า โดยใน 

บทความนี้ จะนำเสนอในกรอบของข้อตกลงว่าด้วยเขต 

การค้าเสรีในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 

Free Trade Area: AFTA) 

 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 

ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 ผู้นำในกลุ่ม 

ประเทศภูมิภาคอาเซียนได้บรรลุข้อตกลงการจัดตั้งเขต

การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

ในปี พ.ศ. 2551 อันเป็นแนวคิดริเริ่มจากประเทศไทย 

เพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจ และในเดือนกันยายน  

พ.ศ. 2537 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Ministers Meeting: AEM) จึงได้ข้อสรุป 

กำหนดเป้าหมายการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น 

จุดเริ่มต้นในการนำไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ 

อาเซียนกำลังมุ่งไปสู่ในปัจจุบัน

 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจะอนุญาตให้

ผู้ประกอบการภายในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถใช้ 

ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณเพื่อประโยชน์ทาง 

การค้าได้ โดยมาตรการหลักที่ใช้บังคับ คือ โครงการ 

กำหนดอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (Common  

Effective Preferential Tariff: CEPT) ตามข้อตกลงว่า 

ด้วยเขตการค้าเสรีในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน 

(CEPT Scheme for AFTA)

 โครงการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรพิเศษท่ีเท่ากัน 

เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าท่ีนำเข้าระหว่างกัน 

และยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non  

Tariff Barriers: NTB) ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีหลักการลดภาษีของ

รัฐสมาชิกโดยสังเขป ดังนี้

 รัฐสมาชิกอาเซียนเดิม 6 รัฐ ประกอบด้วย ไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน  

ซึ่งถือว่ามีระดับของการพัฒนาประเทศมากกว่าสมาชิก 

ที่เหลือ จะเป็นผู้นำในการลดภาษีให้หมดไปก่อน โดย 

ในเบื้องต้น ในปี พ.ศ. 2546 อาเซียนเดิม 6 รัฐ ได้ลดภาษี 

60 % ของรายการสินค้าทั้งหมดให้เป็น 0% ไปแล้ว และ 

เพิ่มเป็น 80 % ของรายการสินค้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2550 

และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 อาเซียนเดิม 6 ประเทศ 

จะลดภาษีสินค้าท้ังหมดให้เหลือ 0% ซ่ึงกระทรวงการคลัง 

ได้ออกประกาศเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นสินค้า 

อ่อนไหว และสินค้าอ่อนไหวสูง

 สำหรับไทยมีสินค้าอ่อนไหว 4 รายการท่ีจะลดภาษี 

ให้น้อยกว่า 5% เช่น ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง มันฝรั่ง 

และกาแฟ เป็นต้น และสินค้าอ่อนไหวสูง เช่น ข้าว 

เป็นต้น

 รัฐสมาชิกอาเซียนที่เหลืออีก 4 รัฐ คือ เวียดนาม 

ลาว พม่า และกัมพูชา ได้รับการอนุโลมให้ลดภาษีอย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไป โดยในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นี้  

รัฐสมาชิกอาเซียนที่เหลือจะต้องลดภาษีรายการสินค้า

ทั้งหมดให้ไม่สูงกว่า 5% และจะต้องลดลงเหลือ 0% ใน 

ปี พ.ศ. 2558 โดยอาจยังมีบางสินค้าท่ีจะได้รับการยืดหยุ่น 

ให้ลดภาษีเหลือ 0% ในปี 2561 ได้ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว 

และสินค้าอ่อนไหวสูง

 ทั้งนี้อาเซียนจะมีสินค้าอ่อนไหวและสินค้า 

อ่อนไหวสูงที่ไม่จำเป็นต้องลดภาษีเหลือ 0% ซึ่งเป็น 

รายการที่แต่ละประเทศแจ้งไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 โดยใน 

รายการสินค้าดังกล่าวของอาเซียนท้ังหมด 8,300 รายการ 

มีเพียง 93 รายการ เท่านั้นที่ไม่ต้องลดภาษีเหลือ 0% 

 ดังนั้น การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งจะ 

เป็นฐานการผลิตร่วมกันในระดับภูมิภาคจึงจะต้องลด 

ภาษีระหว่างกันให้ได้มากที่สุดก่อน สินค้าอ่อนไหวและ 

สินค้าอ่อนไหวสูงจึงเป็นอุปสรรคต่อการเป็นฐานการ 

ผลิตร่วมกัน ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยังคงไม่สามารถตกลง

ยกเลิกการเก็บภาษีต่อกันได้

 นอกเหนือไปจากประเด็นการลดภาษีภายใต้ 

CEPT แล้ว ได้มีการกำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 

เพ่ือพิจารณาว่าสินค้าใดจะถือว่าเป็นสินค้าจากรัฐสมาชิก 

อาเซียนบ้าง

  กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าจะยึดถือหลักการของ 

การเปลี่ยนรูปลักษณ์โดยมีสาระสำคัญ ถิ่นกำเนิดจะ 

ระบุถึงประเทศที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

เกิดข้ึนเป็นคร้ังสุดท้าย ซ่ึงอาจจำแนกออกได้เป็นประเภท 

ต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนประเภทพิกัด การได้มูลค่าเพิ่ม 

ของสินค้า หรือการกำหนดขั้นตอนพื้นฐานในการผลิต 

เป็นต้น ทั้งนี้ เขตการค้าเสรีอาเซียนกำหนดเกณฑ์การ 

ได้ถิ่นกำเนิดจากการเพิ่มมูลค่าอยู่ที่ ร้อยละ 40 ของ 

มูลค่าสินค้า

 ปัจจุบันกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าใน AFTA 

สามารถเลือกใช้ได้ 2 วิธี คือ 

 วิธีแรกใช้หลักเกณฑ์สัดส่วนของวัตถุดิบ คือ  

สินค้าจะต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต 

ในอาเซียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาสินค้า F.O.B. 

(มาจากคำว่า Free on Broad เป็นคำศัพท์ที่ใช้ใน 

ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเง่ือนไขการส่งมอบ 

สินค้า (International Commercial Terms: Incoterms) 

ปัจจุบัน คือ Incoterms 2010 โดยที่ F.O.B. มีความหมาย

ว่าผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง เมื่อนำ

สินค้าขึ้นเรือแล้วถือได้ว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้านั้นแล้ว 

หากมีความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจาก

นั้น ภาระดังกล่าวต้องตกเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ ดังนั้น เพื่อ 

เป็นการป้องกันภาระดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นขณะขนส่ง 

สินค้าไปยังปลายทาง ผู้ซื้อจะเป็นผู้ทำประกันภัย ส่วน 

ผู้ขายมีหน้าที่นำส่งสินค้าไปขึ้นที่เรือ ณ ท่าเรือที่กำหนด 

โดยผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะค่าลำเลียงสินค้า 

บรรทุกขึ้นเรือใหญ่เมื่อขึ้นเรือ (พ้นกราบเรือ) โดยผู้ขาย 

ไม่ต้องรับผิดชอบความเส่ียงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจ 

เกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่งจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือ

ปลายทาง)

 วิธีที่สอง ใช้หลักเกณฑ์การแปรสภาพอย่าง 

เพียงพอ คือ สินค้าต้องผ่านข้ันตอนหรือกระบวนการผลิต 

ในประเทศอาเซียนที่จะทำให้วัตถุดิบนำเข้ามีการแปร 

สภาพถูกต้องตามกฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  แต่ทว่าหลักเกณฑ์ 

ดังกล่าวมีผลนับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ที่ผ่านมา 

แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ผลิตสินค้าบางประเภทในกลุ่ม 

ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังคงยึดถือใช้หลักเกณฑ์ 

สัดส่วนของวัตถุดิบ เป็นแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างที่เคย

ปฏิบัติมา อาทิ กลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ เป็นต้น

 ปัจจุบัน การกำหนดกฎว่าด้วยถ่ินกำเนิดสินค้าใน 

อาเซียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด 

สินค้าให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานที่เป็นสากล และ 

อำนวยความสะดวกให้แก่เอกชนมากขึ้น อาทิ การจัดทำ 

กฎการได้แหล่งกำเนิดสินค้าโดยวิธีการแปรสภาพอย่าง 

เพียงพอ (Substantial Transformation) และกฎการได ้

แหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนแบบสะสมบางส่วน 

(Partial Cumulation Rule of Origin) มาใช้เป็นทาง 

เลือกสำหรับการคำนวณแหล่งกำเนิดสินค้า

 การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของ 

อาเซียน มีการพิจารณาจัดทำกฎการได้แหล่งกำเนิดสินค้า 

แบบเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule: PSR) 

ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากการคำนวณ 

มูลค่าการผลิตในประเทศผู้ผลิต (Regional Value  

จ

(อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล และ 

อาจารย์ ดร.สัญญา กุด่ัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี- 

ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับประกาศเกียรติคุณในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความ 

เป็นเลิศ พ.ศ.2556 จากวุฒิสภา จากผลงานวิจัยเรื่อง  

“การพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารชีวภาพ 

ไคโตซานในการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

ฟางข้าว ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน” 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคาร 

รัฐสภา 1 กรุงเทพฯ

 สำหรับโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

พ.ศ. 2556 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยคณะกรรมาธิการ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม 

วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ 

แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ประกอบการใหม ่

องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีผลงานโดดเด่นในการ 

นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์

ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ 

สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  

ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรต่างๆ

 โอกาสน้ี รศ.ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ม.ร.กล่าวว่า ในนามของคณะวิทยาศาสตร์   ม.รามคำแหง 

มีความยินดีท่ี ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุลและ อ.ดร.สัญญา 

กุดั่น ได้รับประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา ในเรื่องการ 

นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกไปสร้าง

ความยั่งยืนให้แก่ชุมชน และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านได้นำผลงานวิจัยเรื่องนี้ไปขยาย 

ผลในชุมชน จังหวัดชัยนาท ทำให้ชุมชนมีอาชีพและ 

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 “เป็นความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.  

ที่มีอาจารย์นักวิจัยได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 

อย่างต่อเน่ือง เช่ือว่ารางวัลต่างๆท่ีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับจะเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์อีกหลายท่าน 

ได้ทำงานวิจัยมากขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ไม่เป็นงานวิจัยข้ึนห้ิงท่ีนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ งานวิจัย 

ดังกล่าวใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคุณูปการแก่วงการ 

วิทยาศาสตร์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ม.รามคำแหง”

 ด้านผศ.ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล กล่าวถึงโครงการ 

วิจัยที่ได้รับรางวัลว่า งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณค่า 

ของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานในการ 

เพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรฟางข้าว  ด้วย 

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน” ได้รับทุนอุดหนุน 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติภายใต้โครงการ 

2-V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและ 

มูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ประจำปี 2554 

 ผ่าน ม.รามคำแหง  ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากงานวิจัย 

เรื่อง “การประยุกต์ใช้สารไคโตซานในการเพิ่มผลผลิต 

และคุณค่าทางอาหารของเห็ดนางรม” โดยใช้ขี้เลื่อยจาก 

ไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคำแหง พบว่า เห็ดนางรม 

มีผลผลิตและคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น คงความสดได ้

นานกว่าและมีรสชาติดีกว่าเห็ดที่ไม่ใช้สารไคโตซาน 

 จากการศึกษาค้นคว้า พบว่าฟางข้าวเป็นสารอินทรีย์ 

ประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนท่ีมีองค์ประกอบคล้ายข้ีเล่ือย 

จากไม้ยางพารา จึงได้ทำการทดลองใช้ฟางข้าวในการ 

เพาะเห็ดและใช้สารชีวภาพไคโตซานร่วมด้วย เม่ือนำมา 

เพาะเห็ดนางรม ผลที่ได้ คือ ผลผลิตดอกเห็ดเพิ่มสูงขึ้น 

มีปริมาณสารอาหารสูงขึ้น และดอกเห็ดที่ได้จากการ 

ผสมสารไคโตซาน มีความคงตัวมากกว่าชุดควบคุม จึง 

นับเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีในการใช้สารชีวภาพ 

ไคโตซานในการเพาะเห็ดนางรมจากฟางข้าว ซ่ึงได้ถ่ายทอด 

เทคโนโลยีนี้ให้กับชุมชน ณโรงเห็ดต้นแบบ ณ ตำบล 

ไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นแห่งแรก 

ได้ประสบความสำเร็จ 

 “มีความภูมิใจท่ีงานวิจัยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหน่ึง 

ในการช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้จริง ทำให้ชุมชนมีความ 

เข้มแข็ง เพ่ิมคุณค่าทางอาหารและเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน 

/เกษตรกร การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจให้กับ 

นักวิจัยที่ทำงานแล้วงานวิจัยสร้างประโยชน์ขึ้นจริง 

โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.ก็ได้สนับสนุนให ้

คณาจารย์ผลิตงานวิจัยใหม่ๆ และให้ทุนวิจัยสำหรับ 

อาจารย์ที่ต้องการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนขึ้นมา 

อย่างต่อเนื่องด้วย”

 ขณะที่อาจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น กล่าวเสริมว่า 

งานวิจัยท่ีได้รับรางวัลคร้ังน้ี บรรลุตามเกณฑ์การคัดเลือก 

ครบทุกประการ ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ 

สร้างสรรค์ประโยชน์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

ในมิติต่างๆ คือ 1) ความเข้มข้นของการใช้องค์ความรู ้

หรือความใหม่ของเทคโนโลยี 2)  ศักยภาพของ 

เทคโนโลยีเพื่อขยายผลในเชิงธุรกิจ 3) ผลกระทบ 

สำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และ 4) การพัฒนา 

และเติบโตอย่างยั่งยืน  

 อ.ดร.สัญญา อธิบายต่อว่า ดอกเห็ดที่ได้จาก 

งานวิจัย สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับ 

เกษตรกร  อีกท้ัง เห็ดท่ีได้จากการใช้สารชีวภาพไคโตซาน 

มีความคงทนกว่า สามารถแข่งขันในตลาดและได้รับความ 

นิยมกว่าผู้ค้ารายอ่ืน มีผู้เข้ามารับซ้ือเพ่ือนำไปจำหน่ายต่อ 

โดยที่พ่อค้าคนกลางขอรับซื้อเห็ดทั้งหมด จึงถือเป็น 

ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อขยายผลในเชิงธุรกิจได้

 ที่สำคัญ โครงการวิจัยยังมีผลต่อการยกระดับ 

คุณภาพชีวิต การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ 

ชุมชนตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

คือมีโรงเพาะเห็ดต้นแบบ สำหรับใช้เป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้เกษตรกร 

สามารถรวมกลุ่มเข้ามาหาความรู้  เช่น การใช้ไคโตซาน 

ผลิตเห็ดฟางจากฟางข้าว  โภชนาการท่ีดีของเห็ด เป็นต้น 

ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น 

 อีกทั้ง ยังเป็นการจุดประกายความคิดในการใช ้

ประโยชน์จากโรงเห็ดต้นแบบน้ีร่วมกันโดยการประยุกต์ 

ใช้ฟางข้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็น 

ประโยชน์แทนการทำลายโดยการเผา  ลดภาวะโลกร้อน 

ตลอดจนการใช้สารชีวภาพไคโตซาน ซ่ึงเป็นสารไม่เป็นพิษ 

และสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ทำให้ไม่มีการสะสม 

สารพิษในสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย

 “ผมมีความภูมิใจในหลายเรื่องเพราะการวิจัย

นี้สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาหรือบัณฑิตคณะวิทย์ฯ 

นำความรู้จากการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ 

ในการดำเนินชีวิตในชุมชน โดยที่ได้เข้ามาปรึกษากับ 

อาจารย์นักวิจัยจนสามารถนำความรู้จากงานวิจัยกลับไป 

ต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชนของตนเองได้จริง 

รางวัลครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้ผม 

และทีมงานนักวิจัยได้เดินหน้าทำงานวิจัยเรื่องใหม่ๆ 

ท่ีสามารถลงสู่ระดับรากหญ้า/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 เพ่ือเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่คนไทยและประเทศชาติ 

ในอีกทางหนึ่งด้วย”
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ถาม ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ปวช.ปี 2 แล้วสนใจจะ 

เรียนระบบ Pre-degree แต่ไม่เข้าใจว่าการลงวิชา 

คืออย่างไร ให้ลงเป็นวิชาพวกนิติศาสตร์,มนุษยศาสตร์ 

พวกนี้หรือไม่ แล้วที่บอกว่าลงเป็นหน่วยกิต 

คืออย่างไร  ขอเว็บไซต์ที่ใช้สมัครด้วย

ตอบ นักศึกษาสนใจจะเรียนในสาขาอะไรให้ 

ลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรของสาขานั้น 

เช่น สนใจจะเรียนนิติศาสตร์ นักศึกษาต้องทราบ 

ก่อนว่าวิชาในหลักสูตรมีอะไรบ้างและลงทะเบียน 

เรียนวิชาตามหลักสูตรนั้นและสอบให้ผ่าน จึงจะ 

นำไปเทียบโอนเมื่อจบการศึกษาแล้ว (ปวช.) แต่ 

ถ้าเป็นคณะมนุษยศาสตร์นักศึกษาต้องเลือก 

ด้วยว่าจะเรียนสาขาอะไรเพราะคณะมนุษยศาสตร์ 

มีหลายสาขา นักศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาใด 

สาขาหน่ึงแล้วลงทะเบียนเรียนวิชาในสาขาน้ัน 

ซ่ึงในแต่ละวิชาจะกำหนดไว้ว่ามีจำนวนหน่วยกิต 

เท่าใด เช่น 1 หน่วยกิต, 2 หน่วยกิต หรือ 3 หน่วยกิต 

ส่วนเว็บไซต์ที่สมัครนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษา 

เข้าไปที่ www.iregis.ru.ac.th

ถาม อยากทราบว่าการอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

เป็นอย่างไร ใช้ระยะเวลาในการอบรมกี่วัน หรือ 

เป็นชั่วโมง ผมลงทั้งหมด 4 วิชา เลยอยาก 

ทราบเวลาในการอบรม ใช้เวลาในการอบรมนาน 

หรือไม่ ผลการอบรมจะให้เกรดเป็นแบบไหน

ตอบ โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานผู้เข้า

รับการอบรม ต้องเคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้ว 

อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา และเคยลงทะเบียน 

วิชาที่ต้องการอบรมและสอบไม่ผ่านมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (ไม่นับรวมการสอบซ่อม 

ทุกภาคการศึกษา) และต้องเข้าฝึกอบรมตลอด 

โครงการ สำหรับระยะเวลาในการอบรมทางภาค 

วิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์เป็นผู้กำหนด ให้ 

เข้าไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 

ท่ี www.human.ru.ac.thในการอบรมมีการทดสอบ 

ทุกครั้งที่เข้าเรียน หากผ่านการทดสอบจะได้รับ 

เกรด C ซึ่งสามารถใช้ผลสอบของวิชาที่ผ่านการ 

ฝึกอบรมในโครงการฯ ดังกล่าวแทนผลสอบวิชา 

ที่ได้ลงทะเบียนในภาคปกติ สำหรับภาค 2/2556 

เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใน 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-20.00 น. 

อาคารเวียงคำ ชั้น 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

081-174-9219, 083-549-6974, 089-829-1605 

(ในวันเวลาราชการ)

Code คณิต
 หน่วยงานที่ต้องการเก็บรักษาความลับ 

บริษัทที่ทำธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ซึ่งข้อมูลของ 

บริษัทถือว่าเป็นความลับ องค์กรเหล่านี้ต้องการเก็บ 

รักษาความลับไว้เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม คู่ต่อสู้ หรือ 

คู่แข่งขันในตลาดทราบนั้น พวกเขามีวิธีการสื่อสาร 

กันโดยใช้ รหัส (Code)ซึ่งเป็นรหัสลับ เพื่อไม่ให้ฝ่าย 

ตรงข้ามล่วงรู้ถึงข้อความที่ติดต่อกัน การสร้างรหัส 

ที่ง่ายที่สุดนิยมใช้กับอักษรภาษาอังกฤษเพราะว่า 

ในภาษาอังกฤษมีตัวอักษรเพียง 26 ตัวเท่านั้น และ 

เขียนได้ในบรรทัดเดียวกัน   แต่ตัวอักษรในภาษาอ่ืนๆ 

ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้  ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต ่

อาจมีความยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิม ในบทความที ่

จะกล่าวต่อไปนี้จะเน้นการสร้างรหัสสื่อสารกันใน 

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตามจะนำไปประยุกต์ 

ใช้กับภาษาอื่นๆ ก็ได้ และเป็นการสร้างแบบหนึ่งใน 

หลายๆ แบบโดยใช้จำนวนหรือตัวเลขในการสร้าง

 หลักการ  (1) เขียนแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

ด้วยจำนวน หรือตัวเลข ตั้งแต่  01, 02, 03,.........,26 

 ตัวอักษร ใช้รหัส ตัวอักษร    ใช้รหัส     

 A               01           N 14

 B 02 O 15

 C 03 P 16

 D 04 Q 17

 E 05 R 18

 F 06 S 19

 G 07 T 20

 H 08 U 21

 I 09 V 22

 J 10 W 23

 K 11 X 24

 L 12 Y 25

 M 13 Z 26

 (2) เปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขโดยใช้ 00 

แทรกระหว่างรหัสที่เป็นคำ

 ตัวอย่างเช่น ต้องการส่งข้อความคำว่า RAM-

KHAMHAENG  UNIVERSITY

 รหัสที่ส่งคือ  :  18011311080113080105140

70021140922051819092025             

 ในทางกลับกันถ้าต้องการส่งข้อความท่ีเป็นรหัส 

เราก็สามารถถอดรหัสได้โดยวิธีการดำเนินการย้อน 

กลับได้เช่นกัน ตัวอย่าง เช่น รหัสที่ส่งคือ  :  230500

1215220500180113110801130801051407

 ก็จะถอดความได้ว่า  WE  LOVE  RAM-

KHAMHAENG 

 อย่างไรก็ตามสามารถใช้กระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์สร้างรหัสที่ถอดได้ยากกว่านี้ได้

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

  
                                   

1. คำอธิบายกระบวนวิชา

  เป็นการศึกษาทัศนะ ความคิดทางการเมือง 

ผ่านศิลปะหรืองานศิลปะที่แสดงทัศนะทางการ-

เมืองหรือการสะท้อนความคิดเห็น โลกทัศน์ทาง

การเมืองที่ปรากฏอยู่ในศิลปะ

  A Study of political attitude, perspectives, 

and concepts through arts and several works of 

arts reflecting or portraying different opinions 

and political worldviews.

2.  หลักการและเหตุผล

  การศึกษาความคิด ความเช่ือหรือการกระทำ 

ทางการเมือง โดยทั่วไปจะเป็นการศึกษาผ่าน 

ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ปรัชญา หรือบทเรียน 

รูปแบบต่างๆ แต่ศิลปะเป็นวิทยาการที่แทบจะ 

ไม่ได้นำมาเป็นช่องทางการศึกษาทางการเมือง

ไม่ว่าจะในประเด็นของการนำเสนอความเห็น 

ผลสะท้อนหรือผลผลิต

  ความหมายของคำว่าศิลปะ (Arts) อาจให ้

คำนิยามในมิติต่างๆได้ดังนี้

  2.1  ตามจุดมุ่งหมายของงาน

    2.1.1 วิจิตรศิลป์  

    2.1.2 ประยุกต์ศิลป์

  2.2  ตามลักษณะของสื่อในการแสดงออก

    2.2.1 จิตรกรรม  

    2.2.2 ประติมากรรม

    2.2.3 สถาปัตยกรรม  

    2.2.4 วรรณกรรม

    2.2.5 ดนตรีและนาฏกรรม

  2.3  ตามลักษณะการรับสัมผัส

    2.3.1 ทัศนศิลป์ 

    2.3.2 โสตศิลป์

    2.3.3 โสตทัศนศิลป์

  รูปธรรมของการเมืองกับศิลปะที่ยกขึ้น 

มาพอเป็นตัวอย่าง เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไผ่แดง ของ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช แผ่นดินนี้ของใคร ของ 

ศรีรัตน์  สถาปนวัฒน์ The Grapes of Wrath ของ 

John Steinbeck, Les miserable ของ Victor Hugo 

คนขี่เสือ ของ ภวานี ภัฏฏาจารย์ แม่ ของ แมกซิม 

กอร์กี Guernica (1937) ของ Pablo Picasso,  

POL 4189
การเมืองกับศิลปะ

(Politics and Arts) 

กองบรรณาธิการ (อ่านต่อหน้า 10)
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Liberty Guiding the People (1830) ของ 

Ferdinand Victor Eugene Delacroix งานจำนวน 

มากของวสันต์ สิทธิเขต แสงดาวแห่งศรัทธา 

อินเตอร์เนชั่นแนล ของ จิตร ภูมิศักดิ์ คิดถึงบ้าน 

(เดือนเพ็ญ) ของ อัศนี  พลจันทร กล่ินโคลนสาบควาย 

ของ ไพบูลย์ บุตรขัน Symphony No.11 in G minor, 

op.103 “The year 1905” ของ Dmitri Shostakovich, 

Modern times, The Great Dictator, City Lights 

ของ Charlie Chaplin

 เพื่อขยายช่องทางของการศึกษาทางการเมืองให้ 

เปิดกว้างย่ิงข้ึน จึงเห็นควรเปิดการศึกษากระบวนวิชา 

POL4189 (การเมืองกับศิลปะ) ขึ้น

3. วัตถุประสงค์

  3.1 เพ่ือศึกษาถึงผลสะเทือนของการเมืองต่อศิลปะ

  3.2 เพ่ือศึกษาความคิดทางการเมืองผ่านศิลปะ 

  3.3 เพื่อศึกษาความเกี่ยวพันทางการเมืองกับ 

    งานศิลปะ

  3.4 เพื่อศึกษางานศิลปะที่เข้ามามีอิทธิพล 

    ต่อการเมือง

4. เค้าโครงกระบวนวิชา

  เป็นการศึกษาเชิงสัมมนาเปิดโอกาสให้ใช้ 

วิทยาการด้านต่างๆที่ได้ศึกษามาทั้ง ปรัชญา 

รัฐศาสตร์ ศิลปะและอื่นๆ เป็นกรอบทางการ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้บรรยาย ผู้เข้าศึกษาสามารถ 

หยิบยกหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจมานำเสนอ แสดง 

ความเห็นร่วมอภิปราย การวัดผล วัดจากการทำ- 

รายงานและการอภิปราย

 อนึ่ง ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ควรจะได้เคย 

ลงทะเบียนเรียนวิชาดังต่อไปนี้มาก่อน AD303  

AD304  AE203  AE213  AN113  AR103  EN493  

FL479  FL496  HI103  MU103  PC103  PS190  

PS290  PS390  PY103  SO103  TH352  TH431  

TH457

  วิชาน้ีจะไม่เปิดให้มีการสอบซ่อม  ไม่เปิดเรียน 

ในภาคฤดูร้อน และไม่เป็นวิชาบังคับ

ข่าวกระบวนวิชาฯ                       (ต่อจากหน้า 9)

ผศ. ดร. ทิพรัตน์  บุบผะศิริ  

Content: RVC) 40% โดยมีแนวทางหลักๆ ดังนี้

 1)  สินค้าที่ยังไม่เคยมี PSR ทั้งในกรอบ ASEAN 

FTA และกรอบ AFTA ให้ใช้กฎ RVC 40 หรือ  

การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก (Change 

of  Tariff  Heading: CTH)

 2)  สินค้าท่ีมี PSR แล้วท้ังในกรอบ ASEAN  FTA 

และกรอบ AFTA ให้ใช้กฎ PSR ที่ยืดหยุ่นมากกว่า

 3) สินค้าที่มี PSR ในกรอบ ASEAN FTA 

แต่ยังไม่มีใน AFTA ให้คณะทำงานเรื่องแหล่งกำเนิด 

สินค้าเป็นผู้พิจารณาจัดทำกฎที่เหมาะสมขึ้น

 ตอนต่อไป ผู้เขียนจะขอนำเสนอแนวทางการ 

ปฏิบัติของกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าในประเทศไทย

แนะนำกฎว่าด้วยแหล่งฯ              (ต่อจากหน้า 7)

 ผู้อ่าน “ข่าวรามคำแหง” ท่ีสนใจหนังสือเร่ือง 

“ASEAN  Minibook” และ “58 คำตอบ สู่ประชาคม 

อาเซียน” จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 20 เล่ม “ข่าวรามคำแหง” 

ขอเชิญชวนผู้ท่ีสนใจหนังสือดังกล่าว เขียนเรียงความ 

เรื่อง “ผลกระทบของประชาคมอาเซียนในชีวิต 

ประจำวัน” โดยจะคัดเลือกให้หนังสือแก่ผู้เขียน 

เรียงความท่ีน่าสนใจ โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า  

A4 แบบตัวอักษร Angsana New 16 ส่งมายัง  

patthara@ru.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริม 

กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนางาน 

ด้านกิจการนักศึกษา ให้แก่บุคลากรด้านกิจการ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังส่วนกลาง (หัวหมาก) 

และส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน มีอาจารย์สมหมาย สุระชัย รอง- 

อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 

และบุคลากร ม.ร.เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 

2556 ณ ห้องประชุม306 ชั้น 3 อาคารศรีจุฬาลักษณ์ 

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีกิจกรรมด้านนักศึกษามาตั้งแต่ป ี

2514 และมีการพัฒนาเติบโตมาอย่างต่อเนื่องทั้ง 

ส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ      แต่ยังขาดการ 

อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา 

ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานกิจกรรมนักศึกษา 

ที่ตรงกันทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก)และสาขาวิทย- 

บริการฯ ตลอดจนคณะ สำนัก สถาบันและ 

หน่วยงานต่างๆ มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในองค์ประกอบที่ 3 และการปฏิรูประบบราชการ  

รวมถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 

และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การ 

ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมด้านต่างๆ 

บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน กองกิจการนักศึกษา 

จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีบุคลากรด้าน 

กิจการนักศึกษา ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และ 

ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงาน

  ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

การพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ  

ซ่ึงก่อนท่ีมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีเร่ืองระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาเข้ามา คุณภาพการศึกษาที่มีมา

ตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย และจิตวิญญาณในความเป็น

ครูที่ดีก็มีอยู่โดยไม่ต้องมีเครื่องวัดคุณภาพ ผมมอง 

ว่าภาวะวิกฤติในอุดมศึกษาไทยเดินมาผิดแบบ 

เพราะหลายคนคิดว่าเมื่อการตรวจประกันคุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์แล้วก็ผ่านไป แต่จริงๆ การทำงานต้องทำ 

ให้เป็นปกติทุกวัน การศึกษาไทยจะคิดแต่ทำเพื่อการ 

ประกันคุณภาพไม่ได้ จึงต้องคิดใหม่ถึงเร่ือง Academic 

Excellence ว่า ทำอย่างไรถึงจะป้ันลูกศิษย์ให้มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการได้

  “กิจกรรมนักศึกษามีส่วนที่ทำให้นักศึกษา 

มีความมั่นใจ มีประสบการณ์ กล้าคิดกล้าทำ เมื่อต้อง 

ออกไปเผชิญกับโลกภายนอก รวมทั้งต้องแนะนำให ้

เขาไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง และมีอิสระทาง 

ความคิด เพราะข้อสำคัญในการเข้ามาอบรมบ่มเพาะ 

ในมหาวิทยาลัยเราต้องฝึกความคิดอย่างเป็นศาสตร์ 

และคิดอย่างมีเหตุผล”

  อธิการบดี  ม.ร. ฝากด้วยว่า 1) กิจกรรมนักศึกษา 

กับกิจกรรมทางวิชาการมีส่วนเช่ือมโยงกัน ต้องทำให้ 

นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์ในการใช้ชีวิตวัยเรียนให ้

ถูกทาง 2) นักศึกษาควรเรียนรู้รอบด้าน ไม่ใช่รู้เฉพาะ 

สิ่งที่ตนเรียน อยากให้นักศึกษามีใจที่ต้องการทำ 

ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและให้มีจิตสาธารณะต่อ 

สังคม  ซ่ึงในอนาคตรามคำแหง จะเปิดวิชาจิตสาธารณะ 

เพ่ือนำนักศึกษาออกไปทำประโยชน์นอกร้ัวมหาวิทยาลัย 

 และ 3) ความซื่อสัตย์ ต้องช่วยกันอบรมบ่มเพาะให้

นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อกัน ใช้หลักคุณธรรมเข้า 

มาช่วยพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจนเกิดเป็นค่านิยม 

ที่ดีแก่นักศึกษารามคำแหงด้วย 

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ

บุคลากรรามคำแหง
ผนึกพลังพัฒนากิจกรรม นศ.



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม 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

วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๑

 ‘หัวใจหองท่ีหา’ เปนกวีนิพนธแนวฉันทลักษณ
ใชคำประพันธประเภทกลอนสุภาพเปนหลักในการ
นำเสนอ มีโคลงส่ีสุภาพ กาพยฉบัง 16 เปนฉันทลักษณ
ท่ีเขียนไดถูกตองตามกฎเกณฑเปนระเบียบ แบงเน้ือหา
สาระเปนภาคแรกหัวใจหองที่หา ภาคหลัง นิทาน
เดินทาง และภาคผนวก ภาคแรกผูประพันธนำเสนอ
มุมมองของสังคมในมิติตางๆ ของอดีตเชื่อมโยงสู
ความเปล่ียนแปลงในสังคมปจจุบัน ท้ังจากการส่ังสม
ประสบการณและความรู สึกนึกคิด ในทามกลาง
วิกฤติการณหลายดาน แตผูประพันธมีหัวใจใฝหา
ความสุขสงบ เสมือนหัวใจหองที่หา 
 ในโอกาสเดียวกัน ‘อังคาร’ บอกถึงการไดรับ
รางวัลครั้งนี้วา รางวัลเปนเรื่องที่เราไดมาทีหลัง แตที่
สำคัญเราตองทำงานของเราใหดีที่สุด ใหมีความเปน
มืออาชีพ ตองอานหนังสือใหมาก ลึกและกวาง ในฐานะ
ท่ีเราตองสงเร่ืองถายทอดไปถึงคนอาน ถาเราใชขอมูล
ที่ผิดพลาดก็จะทำใหเกิดความเขาใจผิด 
 ขณะเดียวกัน ถาเราเขียนสัญลักษณไดไมดี
ก็ไมสามารถสั่งหัวใจคนอานได ซึ่งเปนสิ่งที่เราตอง
สรางสมดุลข้ึนใหได เหมือนท่ีผมพูดเสมอวา “บทกวี
เปนเหมือนความรักของเรา การเขียนบทกวีก็คือ
การงานของความรัก ฉะนั้น กวีตองรับผิดชอบตอ
ความรักของตนเองใหดี แลวทำส่ิงท่ีตนเองรักอยางดี
ที่สุด” ฝากใหนองๆ รุนใหมที่มีใจรักการเขียนบทกวี
สำคัญท่ีสุดในการท่ีจะกาวเปนนักเขียนท่ีมีคุณภาพได
ตองต้ังใจจริง รักในส่ิงท่ีตนเองทำ อานหนังสือใหมาก
อานใหหลากหลาย ส่ังสมความรู เปดโลกทัศนใหกวาง
เพื่อที่จะสามารถถายทอดเปนผลงานไดอยางฉะฉาน
ใหผูอานรักงานเขียนที่เราสรางขึ้น

ม.ร.รวมยินดีฯ (ตอจากหนา 2)

การประกาศผล : ประกาศผลสอบอยางไมเปนทางการ
ท่ีบอรดภาควิชาสถิติ และตรวจสอบผลสอบอยางเปน
ทางการในภาค 2/2556
นักศึกษาท่ีตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม : สามารถ
ติดตอสอบถามไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-2310-8396,
0-2310-8398, 086-075-1267, 085-199-9366,
089-201-4859, 086-323-7229, 086-974-1724,
081-682-3239, 086-085-8899 ในวันและเวลาราชการ
หรือทางเว็บไซต www.stat.sci.ru.ac.th กรุณาติดตอ
เฉพาะหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวเทานั้น

 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการ
อบรมความรูสถิติพื้นฐาน STA 1003 (ST 103),
STA 2003 (ST 203), STA 2016 (ST 206)  ประจำภาค 2
ปการศึกษา 2556 ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยผลสอบจากวิชาท่ีอบรมตามโครงการฯ สามารถ
ใชแทนผลสอบของมหาวิทยาลัยได 
 โดยเปดรับสมัคร วันท่ี 1-20 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 - 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) ณ หอง-
ธุรการภาควิชาสถิติ  (STB 107) (อาคารสถิติอยูตรงขาม
คณะวิศวกรรมศาสตร)
 อบรม : วันท่ี 23 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2556 
STA 1003 มี 2 กลุมคือ     
กลุมที่ 1) อบรมวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
เวลา 17.00-21.00 น. วันที่ 26, 28 พฤศจิกายน, 3,
12, 17, 19, 24, 26 ธันวาคม 2556
กลุมที่ 2) อบรมวันเสาร และวันอาทิตย
เวลา 08.30-17.30 น. วันที่ 23, 24, 30 พฤศจิกายน,
1 ธันวาคม 2556
STA 2003 อบรมวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
เวลา 17.00-21.00 น. วันท่ี 26, 28 พฤศจิกายน 3, 12,
17, 19, 24, 26 ธันวาคม 2556
STA 2016 อบรมวันเสารและวันอาทิตย
เวลา 08.30-17.30 น. วันที่ 23, 24, 30 พฤศจิกายน,
1 ธันวาคม 2556
สถานที่อบรม : อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร
(SCL) ชั้น 3 หอง 311, 312
คุณสมบัติของผูสมัคร :
 ตองเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ซ่ึงไดแจงขอจบการศึกษาและลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาท่ีตองการอบรมมาแลวอยางนอย 2 คร้ัง
(ภาคการศึกษา 1, 2 และภาคฤดูรอน) และตองลง
ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่สมัครอบรมในภาค 2
ปการศึกษา 2556
หลักฐานที่ใชในการสมัคร : 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงวาเคยลงทะเบียน
วิชาที่สมัครมาแลว 2 ครั้ง และมีเครื่องหมาย X
หนาขอความ “ขอจบการศึกษา” อยางนอยหนึ่ง
ภาคเรียน หรืออาจใชใบเช็คเกรดแทนได
คาลงทะเบียน : วิชาละ 2,500 บาท อบรมจำนวน
32 ชั่วโมง
เอกสารท่ีใชในการฝกอบรม : ทางโครงการฯ ไดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรมให  นักศึกษาสามารถนำ
ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยมาใชควบคูได
การทดสอบ : มีการทดสอบทุกคร้ังในแตละคาบของ
การอบรม และนักศึกษาตองเขารับการอบรมไมนอยกวา
80% ของเวลาฝกอบรม นักศึกษาท่ีผานการทดสอบ
จะไดระดับคะแนนไมสูงกวาเกรด C

วันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขาวรามคำแหง ๑๑

หนังสือพิมพขาวรามคำแหง
เจาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ ม.ร. รศ.ประทีป วาทิกทินกร
บรรณาธิการ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผูชวยบรรณาธิการ ผศ.อังธิดา ลิมปปทมปาณี นางวัฒนา อัติโชติ
 น.ส.สุธี ตันตินันทธร อ.ชุติมา ผิวเรืองนนท
กองบรรณาธิการ นางวนิดา หาญณรงค น.ส.ถนอมพงษ สิงหสุข
 นางรัชนี โคตรพรหม นายธัมนุ ทองแกวกูล
ผูจัดการ นางวัฒนา อัติโชติ
ชางภาพ นายวิทยา ธนาฤกษมงคล

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ หอง ๒๐๕
 โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก(ปละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร ปละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับดวย
 ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได โดยตองสงเงินทางธนาณัติเทานั้น
 ในนามผูจัดการหนังสือพิมพขาวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะป
 กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจาย ปณ.รามคำแหง
ผูพิมพ สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ดวยรักและผูกพัน (ตอจากหนา 12)

เขาใจได ไปพูดใหคนอ่ืนเขาใจได และไปแสดงใหคนอ่ืน

ไดรูไดเห็นอะไรตางๆ ในความสามารถของเรา แลวก็

ตองเปนประโยชนตอผูอื ่นดวย ตอตัวเราเองดวย

ตอสกุลวงศ ตอบานตอเมือง อยางนี้เปนตน

 รวมความแลวการศึกษาท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร

เชน เขาสอนใหลูกศิษยรำไทย ก็จะสอนต้ังแตเบ้ืองตน

สอนต้ังแตการฝกตน ฝกรางกาย กอนท่ีจะไปฝกทาทาง

ตางๆ การฝกทาทางตางๆ ก็มีลำดับข้ึนวา ทาทางตางๆ

นั้นประกอบดวยอะไร หมายความวาอยางไร และ

ขณะท่ีทำน้ัน ก็จะตองมีรายละเอียดลงไปอีกมากมาย

ถึงตองมีครูสอน ครูสอนนั้น บางทานก็เปนศิลปน

แหงชาติ บางทานก็เปนผูเชี่ยวชาญ เปนครูผูที่เปน

ที่ยอมรับนับถือในวงการ และในการเรียนการสอน

ก็มาสอน หรือผูท่ีมาสอนน้ัน ทานเปนผูท่ีไดรับการศึกษา

ไดสำเร็จการศึกษามาโดยตรง ทานก็มาถายทอดความรู

อะไรตาง  ๆน้ันใหกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ นักศึกษา

ศิลปกรรมฯ เมื่อไดความรูเหลานั้นแลวก็นำมาฝกฝน

การจะเปนบัณฑิตไดตองฝกตน และการท่ีจะรำ จะรอง

จะทำอะไรตางๆ ก็ตาม ถาหากไมฝกตนแลวก็จะไมเกิด

ความถนัด ไมเกิดทักษะ เม่ือไมเกิดทักษะแลวจะเปน

นักปราชญราชบัณฑิตไดอยางไร อยางน้ีเปนตน ครูไป

ดูมา เลาคราวๆ นักศึกษาท่ีแสดงออกมาน้ัน เปนท่ีช่ืนชม

ยินดีของผูที่ชมทุกครั้ง ครูไปทุกครั้งถาไปได เพราะ

มีหนาท่ีใหกำลังใจลูกศิษยน้ันอยางหน่ึง มีหนาท่ีตองไป

ดูวาเขาทำอะไรอยางไร น่ันอีกอยางหน่ึง แลวก็อยากให

จิตใจผองใส หาความสุนทรี หาความสุขจากความบันเทิง

เหลาน้ัน อีกอยางหน่ึง แตท่ีสำคัญน้ัน ไดเห็นวิวัฒนาการ

ไดเห็นความเปลี่ยนแปลง ลูกศิษยตั้งแตเขามาปหนึ่ง

จนถึงปสุดทาย ครูไดไปชมเปนตอนๆ เปนครั้งคราว

ก็จริงอยู แตมองเห็นพัฒนาการของเขา มองเห็นความท่ี

เขาแสดงออกอะไรตางๆ พูดได ณ วันน้ี ครูบอกไดวา

ใครมีงานมีการที่ใด หาการแสดงจะไปแสดงในงาน

ไมวางานชนิดใดที่เปนมงคลหรืออวมงคลก็ตามแต

แตไมใชเปนงานท่ีนาเกลียดนากลัวอะไรตางๆ เหลาน้ัน

ท่ีจะไปแสดงไมได หรือเปนเร่ืองท่ีไปแสดงแลวลามก

อนาจาร หรือไปแสดงแลวเปนพิษเปนภัยตอสังคม

เราก็ไมไป แตถานอกจากนั้น หวังเอาความสวยงาม

หวังเอาสุนทรี หวังเอาแนวคิด หวังดูความเปล่ียนแปลง

หวังดูอะไรตางๆ ที่มันเจริญหูเจริญตา มาติดตอที่

คณะศิลปกรรมฯ ไดเลย เราพรอมที่จะนำไปเผยแพร

ในท่ีสาธารณะ เอาไปเผยแพรตอชุมชน เอาไปเผยแพร

ตอผูคนทั้งหลายทั้งปวงได ไมวาในประเทศหรือ

นอกประเทศ ครูบอกวาอยางน้ี นาสนใจไปชมหรือไม

 อยาลืมนะครับ ติดตามวาเขาจะแสดงกันเม่ือไหร

แลวก็ที่ไหนบาง แลวก็ถาหากวาสนใจจะเอาพวก

ลูกศิษยเราไปแสดงใหผูอ่ืนไดชมศักยภาพของเขาบาง

ก็ติดตอไดครับ ฉบับน้ีเอาไวแคน้ีกอนครับ สวัสดีครับ

ม.ร.ถวายผาพระกฐินฯ (ตอจากหนา 1)

ซ้ือเคร่ืองไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศล ราคาชุดละ
500.- บาท แสดงความจํานงหรือรวบรวมเงินสงไปที่
งานการประชุมและพิธีการ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

อบรมวิชา STA พื้นฐานแกนักศึกษา นำผลไปใชแทนผลการสอบได



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ประจำป 2556 เมื่อวันที่ 24-25

กันยายน 2556 เพ่ือเปนการบริการวิชาการแกสังคม และการประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร

แกบุคคลภายนอก รวมทั้งยังเปนการบูรณาการกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา PHY1103  PHY1104

CMS2201  CMS2202  BIO1105  BIO1106  BIT3100  และ BIT3603

 โครงการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา รุนที่ 67 คณะศึกษาศาสตร

จัดปจฉิมนิเทศพรอมมอบอุปกรณส่ือการเรียนการสอน

แกนักเรียนโรงเรียนบานหวยผาก อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2556    

 ท้ังน้ี โครงการปจฉิมนิเทศจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา

ไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น

ในการทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน สวนการมอบอุปกรณ

และสื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียนที่ขาดแคลน

เปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาและคณาจารยรวมกันบริจาค

ทุนทรัพย เพื่อชวยเหลือสังคม

คณบดีเปรียบคณะเศรษฐศาสตร
เปนครอบครัวขนาดเล็กแตอบอุน

(อานตอหนา 11)

วันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๗)๑๒

ศิลปกรรมทำใจใหเปนสุข
 สวัสดีครับ ลูกศิษยที่รักทั้งหลาย ครูสัญญา

ไววาครูจะเลาถึงการแสดงของภาควิชาตางๆ ใน

คณะศิลปกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ของเรา วานอกจากจะใหความสุขใจสนุกสนานแลว

ยังมีอะไรตางๆ อีกมากมายที่มากับการแสดงนั้น

 การศึกษาใดก็ตามแต ถาหากเพียงแตทองได

เปนนกแกวนกขุนทอง แตคิดไมเปน และนำไปใช

ไมได ไมไดนำไปใชใหเกิดประโยชน ความรูนั้น

ก็เหมือนกันกับท่ีเรามีน้ำอยูในแกว เราต้ังไวโดยไมนำ

ไปด่ืม ไมนำไปรดตนไม ไมนำไปทำอะไรตางๆ ใหเกิด

ประโยชนได เพียงแตตั้งแกวน้ำไว น้ำก็จะระเหิด

ระเหยทิ้งไป แลวแตชนิดของน้ำ 

 ในการศึกษาเลาเรียนน้ันก็เหมือนกัน ครูพูด

ไวหลายครั้งวา นอกจากที่เราจะตองอาน ตองจด

ตองจำ ตองเขียน ก็ยังจะตองนำไปใช นำไปใชพูด

นำไปใชในการเขียนคำตอบ นำไปใชในการท่ีจะนำ

วิชานั้นไปกอใหเกิดประโยชนตอทั้งตนเอง ตอทั้ง

สาธารณะ ตอทั้งบานทั้งเมืองของเรา และในที่สุด

ก็จะเกิดคุณคาในทางวิชาการท่ีไดศึกษาเลาเรียนน้ัน

 ท่ีไดช่ือวาการศึกษาน้ัน ครูมักจะใชคำงายๆ วา

เม่ือศึกษาก็จะตองรูจักจำ จด รูแจง รูเจรจา จำจดแจง

เจรจา เปน 4 อยางดวยกัน การจำน้ันก็คือ ทราบได

วาทำอะไรบาง เปนอะไรบาง จำเร่ืองราวไดอยางน้ี

เปนตน หรือวาจำไดวาส่ิงน้ันคืออะไร จำไดวาส่ิงน้ัน

หมายความวาอยางไร การจดก็คือนอกจากเราจำ

ไดแลว เราก็ควรจะจดไว หรือก็ควรจะมาลำดับ

ขอความ มาลำดับใหเห็นความสำคัญวาอยูตรงไหน

อะไรตรงไหน เพ่ือท่ีเราจะเสริมความจำเราอีกช้ันหน่ึง

หรือเม่ือเวลาเราจะนำไปใช เราเกิดลืมข้ึน ก็จะไดเปด

ทบทวน รูแจง คือ รูจักวาเราอธิบายไดวาสิ่งนั้นที่

เกิดขึ้น สิ่งที่เราเรียนมานั้นมีความเปนมาอยางไร

และตอไปจะเปนอยางไร แลวก็จะนำไปใชประโยชน

อะไรไดบาง หมายความวา รูแจมแจง รูถึงคุณและโทษ

ในวิชาการเหลาน้ัน วาส่ิงใดถาเปนโทษ เราก็ไมนำ

ส่ิงน้ันไปใช เราไดรับการส่ังสอนใหมีการยิงปนแมน

เราก็จะตองยิงไปที่เปา เปานั้นจะตองเปนเปาที่ใช

สำหรับยิง ไมใชเปาน้ันเปนชีวิตหรือเปาน้ันเปนส่ิงท่ี

เราไปทำลายเสียมิได คือพูดงายๆ วา นำความรูไปใช

ในสวนที่ควรใช สวนที่ไมควรใชเราก็ไมนำไปใช

แตเรารูไววามันเกิดคุณเกิดโทษอยางไร หมายความวา

เปนเร่ืองรูแจง การรูเจรจาน้ัน หมายความวานำไป

ปฏิบัติได ไปเลาสูคนอื่นฟงได ไปเขียนใหคนอื่น

ปจฉิมนิเทศและมอบสื่อการสอน ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร
 ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถาบันคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมคอมพิวเตอรสำหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 1/57 รุนที่ 5 ดังนี้

 - หลักสูตร Adobe Photoshop คาสมัคร

800 บาท การอบรมประกอบดวย การตกแตงรูปภาพ

ดวย Adobe Photoshop และ Project อบรมวันท่ี 2-30

พฤศจิกายน 2556

 - หลักสูตร Adobe Flash Player คาสมัคร

800 บาท การอบรมประกอบดวยการสรางภาพ

เคลื่อนไหวดวย Adobe Flash Player และ Project

อบรมวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2556 

 ซึ่งนักศึกษาที่จะอบรมหลักสูตรนี้จะตอง

สอบผานหลักสูตรการใชคอมพิวเตอรในสำนักงาน

ระดับตน และเมื่อผานการอบรมตามเกณฑจะไดรับ

วุฒิบัตร

 ผูสนใจสมัครไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ท่ีสถาบัน

คอมพิวเตอรชั ้น 1 โทร. 0-2310-8800 ตอ 2269,

0-2310-8853 หรือ www.ctc.ru.ac.th

คณะว�ทยฯ เปดหองปฏิบัต�การว�ทยาศาสตร ณ รร.บด�นทรเดชา

 ผูชวยศาสตราจารยลีนา ลิ่มอภิชาต

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ และ

อาจารยคณะนิติศาสตร ม.ร. เปนผูแทน

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการ

แสดงความยินดีกับ นายอรรถพล  ใหญสวาง

ท่ีไดรับโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอัยการสูงสุด

ณ สำนักอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 

 สำหรับ นายอรรถพล ใหญสวาง เคยเปนอาจารยคณะนิติศาสตร ม.ร. ระหวางป 2515-2518 กอนโอน

ไปรับราชการท่ีสำนักอัยการ และไดรับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เมื่อป 2552 ปจจุบันยังเปนอาจารยพิเศษ ที่คณะนิติศาสตร ม.ร. ดวย

แสดงความยินดี


