
                 
 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
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

ฉบับที่ ๒๙

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑
   

เปิดสอบ e-Testing ภาค 2 (45 วิชา)
เลือกวัน-เวลาสอบได้และรู้ผลสอบทันที

รามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกอล์ฟ
ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชียครั้งแรกที่ไทย

รามคำแหงเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ณ วิทยาเขตบางนา

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

   
ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโท

(อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

นักศึกษารามฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

(อ่านต่อหน้า 11)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยอาจารย์สมหมาย  สุระชัย (อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลั ยรามคำแหงในฐานะตัวแทนประเทศไทย  

พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกอล์ฟ     ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย  

ครั้งที่ 1 (1st Asian University Golf Championship 2011) ระหว่าง 

วันที่ 13-16 ธันวาคมนี้ คาดว่ามี 15 ประเทศทั่วทวีปเอเชียร่วมรายการ  

หวังการแข่งขันสร้างนักกอล์ฟหน้าใหม่สู่เวทีโลก พร้อมหนุนการท่องเท่ียวไทย    

เพิ่มความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน

 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ รองประธานกรรมการเตรียมการ 

จัดการแข่งขันกอล์ฟ ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย ครั้งที่ 1 เปิดเผย 

ว่าการจัดแข่งขันกอล์ฟ ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชียครั้งนี้ จัดขึ้น 

เป็นครั้งแรก โดยสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย (AUSF) ซึ่งเป็น 

 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  ม.ร. จะเปิดสอบด้วย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำภาค  2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  

45  กระบวนวิชา  และกำหนดให้นักศึกษาที่ต้องการสอบด้วย 

ระบบ e-Testing ลงทะเบียนสอบระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 

2554 ณ  อาคารเวียงคำชั้น 1 และวันที่ 16  พ.ย. 2554 - 22 

ก.พ. 2555 ณ อาคารสุโขทัยชั้น 10 (เว้น วันที่ 5, 10 -13,  

29 - 31ธ.ค. 2554 วันที่ 1, 5 - 12 ม.ค. 2555) กำหนดวันสอบ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ของภาค 2/2554 ตั้งแต่ 

วันที่ 19 พ.ย. 2554 - 22  ก.พ. 2555 (เว้น วันที่  5, 10 - 13, 

29 - 31 ธ.ค. 2554, วันที่ 1, 5 - 12, 23 ม.ค. 2555 และ 

วันที่ 1, 7 - 8 ก.พ. 2555) สถานที่สอบ ณ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 8 ทั้งนี้ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือก 

เวลาสอบได้ 4 คาบเวลา ได้แก่ คาบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.30 น. 

คาบที่ 2 เวลา 12.00 - 14.30 น. คาบที่ 3 เวลา 15.00 - 17.30  น. 

คาบที่ 4 เวลา 18.00 -20.30  น.

 การสอบด้วยระบบ e-Testing มีจุดเด่นที่เอื้อประโยชน ์

ต่อนักศึกษาหลายประการเช่น นักศึกษาสามารถเลือกวัน-เวลา 

สอบได้เองตามที่ตนต้องการ ทราบผลสอบทันที

 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 

ธันวาคม 2554

 โครงการฯน้ี เป็นหลักสูตร 36 หน่วยกิต  

ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่  

กระทรวงศึกษาธิการ  หรือ

   
ม.ร.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 11 พ.ย. นี้

(อ่านต่อหน้า 11)

สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเตรียมเปิดศูนย์พักพิงเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วิทยาเขตบางนา (อาคาร PBB) โดยรองรับผู้ประสบภัยได้  

500 คน และพร้อมเปิด 

ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 26 

ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ท้ังน้ี 

มหาวิทยาลัยได้ประสานงาน 

กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  

ในการส่งผู้ประสบภัยมาพักพิง

ที่วิทยาเขตบางนาแล้ว

 ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ท้ังฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) กำหนดเปิดเรียน 

ภาค 2/2554 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 น้ัน 

เนื่องจากขณะนี้ เกิดสภาวะน้ำท่วมหนัก 

หลายจังหวัด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทาง 

มาเรียนของนักเรียนและนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเลื่อน 

การเปิดเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง 

ภาค 2/2554  เป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ ทองศิริ ประธาน 

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

จัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมมือกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คัดเลือก 

นักกีฬากอล์ฟจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายใต้โครงการ 

พัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนิสิต 

นักศึกษาในด้านกีฬากอล์ฟให้พัฒนาความเป็นเลิศ 

ไปสู่การเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยและการ 

แข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 

 ทั้งนี้ เป็นที่ยินดีว่าในจำนวนนักกีฬากอล์ฟ 

ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 14 คนนั้น เป็นนักกีฬา 

กอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงถึง 10 คน สำหรับ 

รายช่ือนักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย นักกอล์ฟ 

ชาย 8 คน ได้แก่ 1) นายปฤณ ศิริสมหมาย  

2) นายศุภวัฒน์ ศิลปรังสรรค์ 3) นายธีรภัทร์ พวงลำใย  

4) นายฟิลลิป มาทซอน และ 5) นายมนัยวรรธน์  

ภมรมนตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 6) นายธนวัฒน์ 

เณรทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 7) นายอภิสิทธ์ิ  

ขำเกษม และ8) นายอมต คนชาญ จากมหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม 

 นักกอล์ฟหญิง 6 คน ได้แก่ 1) นางสาวสราพร 

แช่มช้อย 2) นางสาวอัญชิสา อุตมะ 3) นางสาว 

ศุภานัน ธัญญะวาณิช 4) นางสาวมุขรินทร์ ลาดกระโทก  

และ5) นางสาวพิมพ์ชนก เกาะมั่น จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และ6) นางสาวดลนภา พุฒิพินิจ จาก 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.ร.ร่วมกับ สกอ.พัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านกีฬากอล์ฟแก่นิสิตนักศึกษา

 1. นักศึกษาจะต้องเดินทางถึงห้องสอบ 

(อาคารสุโขทัย ชั้น 8) ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  

15  นาที

 2. นักศึกษาจะต้อง เตรียม เอกสารและ 

หลักฐาน ดังน้ี บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัว 

ประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้  

ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์   

(e-Testing)

ข้อปฏิบัติในการสอบ
e-Testing

 เนื่องจากขณะนี้ได้มีผู้ใช้ถนนภายในบริเวณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร 

โดยการขับรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 2 ล้อวิ่ง 

ย้อนศรไปบนถนนตามเส้นทางต่างๆ รถจักรยานยนต์ 

บางคันใช้ความเร็วสูง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ 

ประชาชน ที่ใช้ถนนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 เพ่ือให้การใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยต่อ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน ที่อยู่ภายในบริเวณ 

มหาวิทยาลัย จึงขอให้ผู้ใช้รถทุกชนิดได้ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ห้ามขับรถย้อนศรบนถนนทุกเส้นทาง 

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

 2. ห้ามรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกิน 30 กม./ชม.

 3. ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด (ยกเว้นบางกรณ ี

ที่ได้รับอนุญาตให้จอดเท่านั้น)

 4. ให้ผู้ใช้รถทุกคนปฏิบัติตามเครื่องหมาย 

จราจรของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

 5. ให้เจ้าหน้าที่ รปภ.และจราจร ควบคุม 

ดูแลให้ผู้ใช้รถทุกชนิดปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศน้ี  

โดยเคร่งครัด

 6. บุคคลใดฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบ 

หมายรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกรายโดยไม่ละเว้น

 7. กรณีรถรับจ้ างทุกชนิดที่ ฝ่ าฝืนตาม 

ประกาศนี้ ให้ทำการตรวจสอบและให้ปฏิบัติตาม 

ประกาศทันที พร้อมบันทึกข้อมูลและแจ้งผู้ใช้รถ 

ครั้งต่อไปห้ามผ่านเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ห้ามรถทุกชนิดใช้เส้นทางย้อนศร 
บนถนนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี   

ปริญญาโทและศิษย์เก่า ทำบุญวันออกพรรษา 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ วัดสำราญรมย์  

ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยม ี

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และ 

เห็นควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม  

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 หากนักศึกษาไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา   

จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ  โดยนักศึกษาจะ 

ต้องคัด ใบระเบียน ม.ร. 2 จาก สวป. มาแสดง 

ก่อนจึงจะมีสิทธิสอบ  แต่ในกรณีที่เป็นนักศึกษาใหม ่

ให้นักศึกษาใช้ใบนัดรับบัตรนักศึกษาแทนบัตร 

ประจำตัวนักศึกษาได้

 3. นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย โดย 

จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายดังนี้เข้าห้องสอบ 

นักศึกษาหญิงที่แต่งกายด้วยเสื้อสายเดี่ยว  นักศึกษา 

ใส่รองเท้าแตะ  นักศึกษาสวมเสื้อยืดคอกลม  นักศึกษา 

หญิงที่ใส่กางเกง ยกเว้น ชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงาน

 4. การลงทะเบียนสอบของผู้พิการทางร่างกาย   

และทางสายตา ให้นักศึกษาผู้พิการติดต่อเพ่ือลงทะเบียน 

สอบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักทดสอบฯโดยตรง 

หากนักศึกษาผู้พิการมิได้มาลงทะเบียนสอบด้วย 

ตนเอง  ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนแทนแจ้งชื่อ  นามสกุล   

วัน-เวลาสอบของนักศึกษาผู้พิการให้ทางสำนักทดสอบฯ 

ทราบด้วย  เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป

ที่ทำการของสำนักงาน

 สำนักงานทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งอยู ่

ที่ชั้น 10 อาคารสุโขทัย และมีห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบท่ีช้ัน 8 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

โทรศัพท์  0-2310-8790,  0-2310-8000  ต่อ 4670  

โทรสาร 0-2310-8791 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www. 

etesting.ru.ac.th

 วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ 

นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2554 ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 

24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องบรรยายปริญญาโท อาคาร PRB ชั้น 5  

ห้อง 503 

 การจัดปฐมนิเทศคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 

นักศึกษาสมัครใหม่รับทราบระบบการเรียนการสอน 

การวางแผนการเรียน แนะนำหน่วยงานให้บริการ 

นักศึกษา แนะนำระเบียบ ข้อปฏิบัติในการสอบ และ 

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการเรียนของนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 

และมีความสุขในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป  

รามฯ2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ที่สมัครในภาค 2/2554 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

 รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

แห่งอาเซียน หรือ “รางวัลซีไรต์” เป็นรางวัล

วรรณกรรมระดับภูมิภาคท่ีผู้คนให้ความสนใจ

มากรางวัลหนึ่ง

 กล่าวจำเพาะในประเทศไทย  คณะกรรมการ 

ตัดสินรางวัลนี้ ซึ่งมาจากสมาคมภาษาและ 

หนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 แบ่งประเภทหนังสือที่จะได้รับรางวัล 

ออกเป็น ๓ ประเภท คือ นวนิยาย เรื่องสั้น 

และกวีนิพนธ์

 ปี  ๒๕๕๔  น้ี เป็นปีของหนังสือประเภท 

เรื่องสั้น

 และในปีน้ีกรรมการตัดสินให้รางวัลแก่

 จเด็จ กำจรเดช นักเขียนหนุ่มวัย ๓๖ ป ี

จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

 เป็นนักเขียนชาวใต้อีกคนหนึ่งที่ได้รับ

รางวัลซีไรต์

 หนังสือที่ได้รางวัล คือ

 แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะจิบกาแฟ

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล 

(เช่นเคย) ว่า หนังสือเล่มนี้

 เป็นรวมเรื่องสั้นที่สร้างพลังกระทบใจ

 นำเสนอประเด็นอันหลากหลายเก่ียวกับ 

มนุษย์ในสังคมไทยร่วมสมัย ท่ีมีความซับซ้อน

ความยอกย้อนและความไร้สาระ

 ผู้เขียนได้สะท้อนการปะทะกันระหว่าง 

ความจริงกับความจริง

 เสมือนความรู้กับความเชื่อ ตลอดจน 

ความเป็นเรากับความเป็นเขา...

 ยังกล่าวถึง เหตุผลของกรรมการฯ 

ไม่หมด

 เนื้อที่ของคอลัมน์หมดเสียก่อน

 เช่นเคย!

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง จั ด ป ฐ ม นิ เ ท ศ 

นักศึกษาใหม่ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ 

รุ่นที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิมล  พูพิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี  

และ รองศาสตราจารยร์งัสรรค ์       แสงสขุ                อดตีอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูคือผู้ให้ 

ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา”      ณ   ห้อง 322    ช้ัน  3   อาคารสุโขทัย 

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ คณบดีบัณฑิต 

วิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาโทให้กับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการสอน 

ภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนสังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา 

การให้คำปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิของครู

 “นักศึกษาจะต้องรู้จักการแบ่งเวลาในการเรียน 

และการทำงาน และพยายามต้ังใจศึกษาหาความรู้ แลกเปล่ียน 

ความรู้ซ่ึงกันและกัน พยายามสอนตัวเองว่า “เราเป็นครู 

คนละอย่าง” เราสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้ และเราก ็

สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้ด้วย”

 “นักศึกษาจะต้องมีความพยายามเรียนรู้ในส่ิงท่ี 

ครูจะถ่ายทอดให้เต็มที่ เพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอด 

ให้กับลูกศิษย์ท่ีเราต้องอบรมส่ังสอนต่อไปให้มีความสามารถ 

ทั้งในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ในด้านต่างๆ 

พร้อมทั้งการใช้ทักษะด้านความคิด การใช้ชีวิตร่วมกัน 

และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ”

“รศ.รังสรรค์” แนะเคล็ดลับความสำเร็จ
เชื่อมั่นตนเอง-สร้างความเชื่อถือ-สร้างเครือข่าย

จากนั้น รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข  อดีต 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึง 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ บ บ

ตลาดวิชามีปรัชญาคือ

การให้ โอกาสและการ 

ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งสนองตอบต่อองค์การ 

ทางการศึกษา โดยภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือ 

การสอนหนังสือ เพ่ือให้เป็นความรู้แก่ลูกศิษย์ให้สามารถ 

นำไปประกอบวิชาชีพได้  อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังจะต้อง 

ให้การบริการทางวิชาการต่างๆ และเผยแพร่ความรู ้

ให้ไปสู่ประชาชน พร้อมทั้งมีการทำวิจัยเพื่อหาความรู ้

เพ่ิมเติม  และส่ิงท่ีสำคัญคือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้มีความเจริญงอกงาม 

 “ทุกคนที่ เข้ ามา เรียนในที่นี้ ล้ วนมุ่ งหวัง 

ความสำเร็จ สิ่งที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได ้

ต้องใช้หลัก 3C ประกอบคือ Confident  ความเชื่อมั่น 

ในตนเอง ซึ่งเกิดจากการที่เรามีความรู้ มีการศึกษา 

การพูดการสอนท่ีมีฐานมาจากองค์ความรู้จากการศึกษา 

Credit ความน่าเชื่อถือ ต้องมีความเป็นผู้นำ ต้องสร้าง 

ความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นในตนเองและ Connection 

คือการสร้างเครือข่าย เม่ือเราสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 

ต้องมีเครือข่าย มีเพื่อนฝูง สามารถพึ่งพาอาศัยกันได ้

ตลอดไป การติดต่อเช่ือมโยงกันระหว่างเครือข่าย จะทำให้ 

ชีวิตประสบผลสำเร็จ”

 รศ.รังสรรค์  กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาจะได้รับ 

ความรู้จากการถ่ายทอดของอาจารย์มากน้อยเพียงใด 

นั้นขึ้นอยู่ กับตัวนักศึกษาที่ต้อง เป็นผู้หาความรู้   

“เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพ่ือแสวงหาความรู้ หาโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ก็ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้  อาจารย์ก็จะทำหน้าที ่

ของครูให้ดีที่สุด เพื่อให้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

ดูแลชาติบ้านเมืองได้  ดังคำที่ว่า  “ครูคือผู้ให้ ผู้เติมเต็ม 

และผู้มีเมตตา” ครูคือผู้ให้ หมายถึง ครูจะต้องเป็นผู้ให้ 

ทั้งความรู้ โอกาส ความคิด กำลังใจ ให้อภัย พร้อมทั้ง 

ให้ชีวิต ผู้เติมเต็ม หมายถึง ศิษย์ทุกคนที่เราสอนล้วนม ี

ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ครูไม่รู้ ครูกับศิษย์จึงรู้กัน 

คนละอย่าง มีความถนัดกันคนละอย่าง ดังนั้นครูจึงมี 

หน้าที่เป็นผู้ช่วยเติมเต็ม และต่อยอดความรู้ที่เรายัง 

ขาดกันคนละอย่าง ผู้มีเมตตา หมายถึง ความเมตตาเป็น 

คุณธรรมท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงของครูท่ีจะขาดเสียมิได้ 

ครูที่สอนศิษย์ด้วยความเมตตาจะอยู่ในดวงใจของศิษย์

ทุกคน และสุดท้ายจะต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติ สามารถที่จะ

ให้เกียรติผู้อื่นได้”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

บรรยายพิเศษ “รามคำแหง: 

แสงสว่างของชีวิต”  ในการ 

สัมมนาอาจารย์แนะแนว 

จากโรง เรี ยนมัธยมศึกษา 

รุ่นที่ 7 โดยมีอาจารย์แนะแนว 

ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 250 คนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี รศ.รังสรรค์ กล่าวว่าในความเป็นครูน้ัน ครูต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นผู้ให้ 

ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตาซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ครูต้องทำ อีกทั้ง ยังต้องให้การศึกษา 

อย่างเท่าเทียม มีความรู้รอบด้านไม่จำกัดว่าต้องรู้เร่ืองอะไร ขอให้ครูเป็น “ครูคนละอย่าง” 

สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ที่แต่ละคนมีให้แก่กันได้

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาถ้ามาเรียนมีชั้นเรียนให้ และรามฯ  

ไม่ใช่มหาวิทยาลัย เปิดเพราะมหาวิทยาลัย เปิดมีแห่ง เดียวคือมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น รามคำแหงจึงได้ขยายโอกาสไปทั่วประเทศและทั่วโลก 

มีค่าหน่วยกิตที่ถูกเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสและมีอาจารย์ไปสอนในทุกสาขา 

วิทยบริการฯ มีบรรยายสรุปเช่นส่วนกลาง และการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที ่

กำหนดไว้ด้วย”

 รศ.รังสรรค์ กล่าวต่อไปว่า การกระทำเร่ืองใดๆน้ัน คนเราต้องคิดให้ละเอียดอ่อน 

ซึ่งรามคำแหงเห็นว่าปัญญาเกิดจากความรู้ ปัญญาเกิดจากการถามไถ่และการศึกษา 

จึงได้เปิดสอนในระบบ Pre-degree ให้นักเรียนที่จบชั้นม.ต้นแล้วมาศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษาล่วงหน้า ทำให้พวกเขาสามารถเรียนจบได้เร็วกว่าคนอื่นและมีโอกาส 

ก้าวไปสู่อนาคตได้ก่อนใคร นอกจากน้ี ท่ีรามคำแหงยังเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลจนถึง 

ระดับปริญญาเอกด้วยการที่ให้โอกาสทุกคนที่ต้องการเรียน สอนทุกคนไม่จำกัดเพศ 

วัย หรืออายุ  ฉะนั้น ครูต้องคิดให้กว้างไกล ต้องสอนให้เด็กรู้จักเรียนและประกอบ 

อาชีพได้ตลอดชีวิต

 สำหรับการเรียนท่ีรามคำแหงมีความแตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ  คือไม่ต้องสอบเข้า 

ถ้ามาเรียนมีชั้นเรียนให้ ฉะนั้น การที่รามคำแหงไปเปิดสอนทั่วประเทศก็เพื่อต้องการ 

สนองตอบการเรียนรู้ของคน เปิดโอกาสให้คนที่อยากเรียนให้ได้เรียนใกล้บ้านและยัง 

มีช่องทางการศึกษาและการสอบ เช่น การสอบ e-Testing นักศึกษาสามารถเลือกสอบ 

ได้ตามเวลาท่ีสะดวก จัดต้ังสาขาวิทยบริการฯให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ใกล้บ้าน 

เพราะรามฯมองว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกถิ่น ไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ใด 

ก็ตาม อีกทั้งได้เปิดสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีคณาจารย์เป็นชาวต่างชาติมาสอน 

โดยให้คณาจารย์ชาวไทยเป็นผู้ช่วยสอน 

 “ผมเชื่อว่าครูทั้งหลายล้วนมีอุปการคุณต่อบ้านเมืองเพราะสอนต้นไม้เล็กๆ 

รดน้ำพรวนดินอย่างดีจนต้นไม้เจริญงอกงาม ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอขอบคุณครูทั้งหลายที่เป็นแรงสำคัญในการพัฒนาคน ขอให้ครูช่วยกันดูแลลูกศิษย ์

ให้มีความเสมอภาคเพราะกุศลที่เกิดจากความเป็นครูในการสร้างมนุษย์ให้เป็น 

มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เป็นสิ่งสูงสุด ฉะนั้นเมื่อครูได้สร้างเยาวชนให้ก้าวเข้ามาอยู่ที ่

รามคำแหงแล้ว รามฯจะช่วยขัดเกลาพวกเขาให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ต่อไป”

`ครูรังสรรค์` ชี้แสงสว่างของชีวิต
เริ่มต้นที่รามคำแหง

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ครั้งที่  2/2554
 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ส่งสำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบ 

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมและหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 

ปรากฏผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือสำคัญแสดง 

คุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหา ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดย 

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และได้มีหนังสือแจ้ง 

ให้นักศึกษาทราบเพ่ือนำหลักฐานท่ีถูกต้องมาแสดงภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2553 

ปรากฏว่ามีนักศึกษาบางรายมิได้นำหลักฐานการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

ภายในเวลากำหนดและไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

สถานศึกษาดังกล่าวจริง

  บัดนี้ ได้พ้นกำหนดเวลาของการให้นักศึกษานำต้นฉบับวุฒิการศึกษา 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ซึ่งมีนักศึกษาบางรายที่ยังมิได้ปฏิบัติตามประกาศและ 

หนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงให้ถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาและถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะ จำนวน 21 ราย ดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว

นายมนัสพันธ์  บูรณ์ธนันชัย  

นายสุนันท์  ชะอุ่มศรี

นางสาวกวิตา  จิตตนลิน

นางสาววรรณา  โต๊ะสัน

นางสาวธัญลักษณ์  เจริญมี

นายสุรพงษ์  พรประสิทธิ์แสง

นางสาวบงกช  ยอดหาญ

นางสาวเจกิตาน์  รื่นสุข

นางสาวเจนจิรา  จันทโคต

นายฉัตรชัย  ขนอนกุล

นางสาวจุฑารัตน์  ศรศิลป์

นายวินัย  รัตนคช

นางอิษยา  ตันทนาภรณ์กุล

นายรัฐชัย  เทพวงษ์

นายณรงค์ฤทธิ์  หินสม

นายสราวุฒิ  สุดคง

นายเผด็จ  อยู่สำราญ

นายอนุสิทธิ์  พงษ์ทวี

นายวริศ  โฉมแฉล้ม

นางนพมาศ  ภูผาเดียว

นางสาวชนกวนันท์  สุระนิด

5201513115

5201516795

5202511738

5202513866

5202518030

5202518857

5202523840

5203063473

5203506737

5203511992

5203700223

5204040546

5204506439

5205502999

5206525106

5206530437

5206542549

5206500075

5212600968

5290525285

5290429355

  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเห็นสมควรถอน 

สถานภาพบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง



 Embattled former President Roh Moo-hyun, a reformist shamed by a 

corruption scandal that tarnished his image as a “clean” politician,  jumped to his 

death while hiking yesterday in the mountains behind his rural home in southern 

South Korea, his lawyer said. He was 62.

      จาก The Nation, Front Section,

     Sunday, May 24, 2009

 คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจ

ex-    เป็นอุปสรรค (prefix) ไว้เติมหน้าคำมีความหมายว่า อดีต

jump   เป็นคำกริยา แปลว่า กระโดด

 

 ตัวอย่างจากข่าว 

 

 S Korean ex-president jumps to death 

 (อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้กระโดดฆ่าตัวตาย)

embattled   เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ที่ถูกรุมเร้า ที่ถูกรบกวนให้ไม่สบายใจ 

   ด้วยเรื่องไม่ดี

former   เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า แต่ก่อน ก่อน

reformist    เป็นคำนาม แปลว่า นักปฏิรูป

to shame    เป็นคำกริยา แปลว่า ทำให้อับอาย

scandal   เป็นคำนาม แปลว่า เรื่องอื้อฉาว

to tarnished   เป็นคำกริยา  แปลว่า ทำให้มัวหมอง ทำให้แปดเปื้อน

image   เป็นคำนาม แปลว่า ภาพพจน์ ภาพลักษณ์

 

 ตัวอย่างจากข่าว  

 Embattled former President Roh Moo-hyun, a reformist shamed by a 

corruption scandal that tarnished his image as a “clean” politician,...  

  (อดีตประธานาธิบดีโนห์ มู เฮียน ซึ่งเป็นนักปฏิรูป รู้สึกไม่สบายใจและ 

อับอายต่อข่าวอื้อฉาวที่เกี่ยวกับการทุจริตอันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเขาใน 

ฐานะนักการเมืองมือสะอาด)

to hike  เป็นคำกริยา  แปลว่า เดินทางไกลด้วยเท้า 

rural  เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ชนบท

 

 ตัวอย่างจากข่าว

 jumped to his death while hiking yesterday in the mountains behind  

his rural home ...

 (กระโดดฆ่าตัวตายเม่ือวานน้ีขณะปีนเขา ซ่ึงอยู่หลังบ้านในชนบทของเขา ...)

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๔๐ ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง : 
สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม

 ความเป็นลักษณะสากลอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาทั้งโลก  

คือ  “การผลิต” ความรู้/ข้อความรู้ใหม่  เพื่อเป็นสรณะในการชี้ทางบรรเทาทุกข ์

ช้ีสุขเกษมศานต์ให้กับสังคม      ผู้คน (ท่ีฉลาด)  ท้ังโลก  ต่างมีฐานคติท่ีสอดคล้องกันว่า  

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ในระดับสูง ตลอดจนเป็นเทวาลัย 

แห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้เชิงสหวิทยาการออกไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดี  

นอกจากน้ียังมีความเช่ือ (ท่ีถูกต้อง)  ว่า การดำเนินการและการจัดการทางอุดมศึกษา

นั้นจะนำพารัฐไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางแห่งอุดมการณ์ของการพัฒนาชาติตอ่ไป

 ๔๐ ปีที่รามฯ กระจายโอกาสทางการศึกษา ...และจะร่วมพัฒนาชาติ 

ให้ยั่งยืน

 ด้วยความมุ่งมั่นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จัดการศึกษา 

ทางด้านอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน  จะเห็นได้ว่า ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสภาพสังคมไทย 

ได้รับโอกาสทางการพัฒนาความรู้และปัญญาค่อนข้างน้อย  จนกระท่ังมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยแห่งหนึ่งที่ได้กระจายพรมแดนข้อความรู้ 

ในทุกระดับ (ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก)  ไปสู่ส่วนภูมิภาค และ 

ในต่างประเทศ  ด้วยจินตทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกล และเข้าใจในสถานการณ์ 

ข้อความรู้ (Situated knowledge) และความเป็นสากลนิยม (internationalization) 

ของครูรังสรรค์  แสงสุข นักอภิวัฒน์การศึกษาไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ท่ีมีความมุ่งม่ันและความศรัทธาใน “การศึกษาเพ่ือปวงชน”  จึงทำให้ 

“ผู้คนชายขอบ” ได้รับโอกาสทางการศึกษามากข้ึนรวมท้ังคนไทยในต่างแดนอีกด้วย 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสทางการศึกษาอันชอบธรรมที่รัฐควรให้การสนับสนุน   

และสร้างคุณค่าแห่งความหมายนี้ให้จรรโลงต่อไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง :  แหล่งบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรม

 สิ่งหนึ่งที่การศึกษาทุกระดับ ทุกระบบนั้นจะต้องเติมเต็ม (fulfillment) 

ให้กับลูกศิษย์คือ คุณธรรม (morality) เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขา/เธอ สามารถ 

ใช้ชีวิตได้อย่างสง่างาม  ในสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคุณธรรมของผู้คนเร่ิมถดถอย 

และน้อยลงทุกที   อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดสภาพการแก่งแย่งในทุกๆ ด้านมากย่ิงข้ึน  

ไม่ว่าจะเป็นการแก่งแย่งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  การแก่งแย่งทางวัตถุ  หรือ 

แม้แต่การแก่งแย่ง “การกระทำ” ที่ไม่ถูกไม่ควร  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปรากฏการณ ์

ที่ทับซ้อนอยู่  ควรได้รับการแก้ไขเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มากขึ้น  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกท่ีเปิดสอนกระบวนวิชาความรู้คู่คุณธรรม 

(RU 100, RU 600, RU 900) ในทุกระดับชั้นของการศึกษา  ซึ่งกระบวนวิชานี้ 

สามารถเป็นเครื่องยืนยัน (guarantee) ได้ว่า “ลูกศิษย์รามฯ” ได้ผ่านกระบวนการ 

บ่มเพาะแห่งคุณธรรมมาเรียบร้อยแล้ว  อย่างน้อยถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมไม่เต็มร้อย 

ก็ตาม แต่ผู้เขียนเชื่อและมั่นใจว่า ที่นี่ทำให้ลูกศิษย์รามฯ เข้าใจว่า “อัตตาหิ  

อัตโน นาโถ  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ได้อย่างแยบยล  นี่เป็นเพียงอีกหนึ่งของแก่น 

แกนแห่งธรรมะหรือคุณธรรมของการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบให้กับ 

ลูกศิษย์ เพื่อใช้เป็นสรณะในการดำเนินชีวิตต่อไป

 ๔๐ ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง :  พลังปัญญา  พลังพัฒนาแห่งแผ่นดิน

 ผู้คนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมากมายและ 

หลากหลายอาชีพในสังคม  บ้างก็เป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้ (ฐานคติแห่ง 

การจบปริญญาตรี)  บ้างก็มีฐานคติที่เป็นนายความคิดของตนเอง (จบปริญญาโท)  

ซึ่งปริญญาโทได้รับการยกย่องว่า มีเกียรติภูมิและคุณวุฒิเป็น Master Degree 

ซึ่ง master แปลว่า นายความคิดของตนเอง  บ้างก็สามารถ “สร้างความรู้ได้ 

ใช้ความรู้เป็น”  คือสามารถเล่าเรียนและศึกษาจนได้รับการยอมรับว่าจบปริญญาเอก 

ผู้คนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนมากได้ใช้พลังปัญญา 

ไปเป็นพลังพัฒนาอาชีพของตนเอง  สิ่งเหล่านี้เกิดจากความเป็นครูที่เป็นผู้ให้ 

ผู้เติมเต็มและผู้มีเมตตาในการถ่ายทอด

รศ.ดร. ธงชัย  สมบูรณ์

(อ่านต่อหน้า 10)

รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ              ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

S KOREAN EX-PRESIDENT JUMPS TO DEATH

 
ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com
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(อ่านต่อหน้า 7)

 ผู้ประกอบการหอพักย่านหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา ที่รับรางวัลหอพัก 

ติดดาวยืนยันพร้อมพัฒนาและรักษาระดับมาตรฐานของหอพักให้เสมือนเป็นบ้าน 

หลังที่ 2 ของผู้พักอาศัย

  นางสุทธิลักษณ์ เชนยะวณิช  ผู้จัดการหอพักชาย 

 บ้านนพดล  วิทยาเขตบางนา ซ่ึงได้รับรางวัลหอพักติดดาว 

ระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน กล่าวว่า ตั้งใจดูแลเรื่องที่พัก 

แก่นักศึกษาให้มีความปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ 

อบายมุขต่างๆ นอกจากนี้ ยังดูแลในเรื่องความสะอาด 

สุขอนามัย และ ความสะดวกเพื่อให้ได้มาตรฐานหอพัก 

  “การได้รับรางวัลหอพักติดดาวทำให้เราได้รับ 

ความม่ันใจและความไว้วางใจของผู้ปกครองของนักศึกษา 

หอพักของเรามีการแยกหอพักชายหญิงอย่างชัดเจน มีบริการทุกอย่างพร้อมสรรพ  

และเม่ือเจ็บป่วยมีบริการนำส่งโรงพยาบาลให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่ีผ่านมาจึงมีนักศึกษา 

เข้าพักอย่างต่อเนื่อง แม้ถนนบริเวณโดยรอบจะไม่สะดวกมากนัก ขอขอบคุณม.ร. 

ที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหอพักแก่นักศึกษา การได้รับรางวัลหอพัก

ติดดาวในระดับ 5 ดาวครั้งนี้ ตั้งใจว่าจะเดินหน้าปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งการจัดการและ 

การให้บริการ”

  นางสาวมาลี หมัดนุรักษ ์ หอพักสตรีเอ็มเอ็นอาร์ 

แมนชั่น ซอย 49/1 หัวหมาก ซึ่งได้รับรางวัลหอพักติดดาว 

ในระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ผ่านการ  

ประเมินจนได้รับรางวัลระดับ 5 ดาวเป็นปีที่ 3 รางวัล 

ดังกล่าวมาจากการจัดมาตรฐานด้านระบบรักษา 

ความปลอดภัย ทั้งระบบคีย์การ์ด และกล้องวงจรปิด 

ร ว ม ถึ ง ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

  “เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางหอพักได้ร่วมมือกับเขตบางกะป ิ

จัดซ้อมหนีไฟ โดยเขตฯ ได้ขอใช้สถานที่ของหอพักเพราะมีทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้รู้แนวทางแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ การฝึกซ้อมเป็นไป 

อย่างเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมการซ้อมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะ 

เป็นเกณฑ์ให้เรารักษาระดับและพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพและบริการท่ีดีเย่ียมย่ิงๆ ข้ึนไป”

  นายสนิท หอมจันทร์ หอพักชายนัมเบอร์วัน 

อพาร์ทเมนท์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัลหอพักติดดาว 

 ระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน และดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม 

โครงการหอพักติดดาว ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อผู้ประกอบการหอพัก ตลอดจนผู้พักอาศัยในหอพัก  

ซ่ึงการเข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวนอกจากจะเป็นการ 

ตอบแทนสังคมแล้ว ยังส่งผลดีทางธุรกิจหอพักด้วย ทำให้

มีผู้ประสงค์จะเข้าพักจำนวนมาก  จึงถือเป็นผลดีกับท้ังสังคม

และธุรกิจ และด้วยจิตสำนึกในความเป็นลูกพ่อขุนฯคนหนึ่งจึงอยากสนับสนุนโครง

การของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จต่อไป

  นางสาวเนาวรัตน์ บินยูซบ เจ้าของหอพักสตร ี

รุ่งอรุณ แมนชั่น กล่าวว่า ได้รับรางวัลหอพักติดดาว 

ระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจ ทำให้เป็น 

แรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหอพัก

ให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป  และจะดูแลนักศึกษา 

ตลอดจนผู้พักอาศัยในหอพักให้ได้รับความสะอาด สะดวก 

 และปลอดภัยให้มากท่ีสุด ในปีน้ีได้ปรับปรุงหอพักในหลายด้าน 

 เช่น การเพ่ิมบันไดหนีไฟตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่มาตรวจประเมิน ทำให้ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากผู้พักอาศัยและหอพักที่อยู่ 

บริเวณใกล้เคียงก็หันมาให้ความสนใจการพัฒนาหอพักตนเองมากขึ้น   

  นางสาวกฤติยา หมัดนุรักษ ์ เจ้าของหอพักสตรี 

เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ ซึ่งได้รับรางวัลหอพักติดดาวระดับ 

  5 ดาว เป็นปีที่ 3 กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติ 

อย่างย่ิงเม่ือทราบข่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบรางวัล 

หอพักติดดาวให้กับหอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ 

ประเภท 5 ดาว เป็นครั้งที่ 3 และขอบคุณที่เห็นความ 

สำคัญกับสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อนักศึกษา และผู้พักอาศัย 

และจะคงความมีคุณภาพต่อไป 

 “ขอแสดงความยินดีกับหอพักท่ีได้รับรางวัล 5 ดาวในคร้ังน้ีท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งหอพักบางแห่งที่เคยได้รับรางวัล ประเภท 4 ดาว ในครั้งที่แล้ว ก็ได้พยายามพัฒนา

ปรับปรุงหอพักของตนจนได้รับรางวัล 5 ดาว จึงแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ประสบผล

สำเร็จเป็นอย่างมาก”

 นางเพชรา เกตุรามฤทธิ์ เจ้าของหอพักสตร ี

บ้านวดีพิมพ์พร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลหอพัก 

ติดดาว ระดับ 5 ดาว เป็นปีท่ี 2 และรู้สึกยินดีท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญ  

และมองเห็นส่ิงท่ีต้ังใจทำเพ่ือสังคม และผู้พักอาศัย ตนเอง

ยินดีสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัย และพยายาม 

รักษามาตรฐานหอพักให้มีคุณภาพ มีความสะอาด และ 

จะให้ความอบอุ่นกับนักศึกษาท่ีพักอาศัยเหมือนญาติมิตร  

ให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ที่ผ่านมา จากการได้รับการติดดาวจึงทำให ้

ได้รับความสนใจจากนักศึกษาย้ายเข้ามาพักเพิ่มขึ้น   

         นางอิสรัย ร่งแจ่มแจ้ง  หอพักสตรีศรีโรจน์เพลส  

(ม.ร.บางนา) ได้รับรางวัลหอพักติดดาว ระดับ 5 ดาว 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สามารถยกระดับหอพักของตนจาก  

4 ดาวเป็นระดับ 5 ดาวได้ในปีนี้ ทั้งนี้ เพราะได้เข้าร่วมฟัง 

การอบรมทุกครั้ง ได้เห็นแนวทางที่จะปรับปรุงคุณภาพ 

หอพักให้ได้มาตรฐาน สำหรับหอพักของตนใช้หลักการ 

ดูแลนักศึกษาในหอพักเสมือนพ่อแม่ดูแลลูกและตั้งใจ 

จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 

 “ส่ิงท่ีได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมในปีน้ีคือความสะดวกสบายของหอพัก ดูแลการเข้า-ออก 

หอพักเป็นเวลา ทำให้ผู้ปกครองท่ีได้มาเห็นสภาพแวดล้อมแล้วรู้สึกอุ่นใจและนักศึกษา 

ก็เข้าใจและพอใจในระบบของหอพักด้วย นอกจากน้ี หอพักยังมีการดูแลรักษาพยาบาล 

ท้ังน้ี การจัดการต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบเพราะเราอาศัยอยู่ใกล้หอพัก  สามารถดูแล 

นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด สำหรับรางวัลท่ีได้รับจะเป็นกำลังใจให้พัฒนาหอพักท่ีอยู่แล้ว 

รู้สึกอุ่นใจ โอกาสน้ี ขอฝากให้ม.ร.ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการหอพักติดดาว 

ให้เข้าถึงนักศึกษาในวงกว้างค่ะ”

 นางอารี แสงมณี เจ้าของหอพักหญิงอารี วิทยาเขต 

บางนา ได้รับรางวัลหอพักติดดาว ระดับ 5 ดาว กล่าวว่า  

หอพักอารีมีหลักในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมาต้ังแต่ 

เริ่มกิจการ เป็นการบริการด้วยใจเหมือนนักศึกษาเป็น 

ลูกหลาน ตรงตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยมีความห่วงใย

นักศึกษา ท่ีอยากเน้นให้นักศึกษาและผู้ปกครองรู้สึกอุ่นใจ

ในหอพักเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ด้วย  

ผู้ประกอบการหอพัก ‘ชื่นมื่น’ รับรางวัลหอพักติดดาว
ยืนยันจะพัฒนาคุณภาพหอพักอย่างต่อเนื่อง 
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ผู้ประกอบการหอพักฯ ‘ชื่นมื่น’ รับรางวัลหอพักติดดาว ยืนยันจะพัฒนาคุณภาพหอพักอย่างต่อเนื่อง

 “เราพยายามนำส่ิงดีๆ มาพัฒนาหอพัก โดยในปีน้ีได้ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 

เพิ่มความปลอดภัย จากเดิมที่มีผู้ดูแลประจำหอพักอยู่แล้ว เป็นการเพิ่มให้มีความ 

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง  นอกจากนี้ ทางหอพักยังมี 

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุกภาคเรียน ให้นักศึกษาได้รู้จักกันและรักกัน  ซึ่งส่งผลด ี

ในการลดภัยที่จะเกิดในหอพัก และสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองอีกด้วย

 ... นักศึกษามักจะบอกว่า พักอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความสะดวกสบายแต่อยู่

แล้วอบอุ่น สบายใจ สามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลา เจ็บป่วยมีการดูแลอย่างดี 

เพราะดิฉันเป็นพยาบาล สามารถรักษาได้ตรงตามอาการ ดังนั้น นักศึกษาปี 3 ปี 4 

จึงเลือกที่พักที่นี่และเดินทางไป-กลับที่รามคำแหง หัวหมากแทน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง 

พิสูจน์ว่า เราจัดการหอพักด้วยใจ ไม่เน้นเรื่องการค้า และยืนยันว่าจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ไปค่ะ”

 นางปริญดา ฟักมณี เจ้าของหอพักสตรีดวงแก้ว 

กล่าวว่า ได้เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวเป็นครั้งแรก 

และได้รับรางวัลหอพักติดดาว ระดับ 5 ดาว ทำให้รู้สึก 

ประทับใจ และจะพยายามปรับปรุงหอพักให้ดีที่สุด ให้ม ี

คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมถึงช่วยดูแล 

นักศึกษาให้มีความปลอดภัย  โครงการหอพักติดดาวถือเป็น 

โครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้พักอาศัย และเป็นแบบอย่างที่

ดีให้กับหอพักอื่นๆที่จะนำไปปรับปรุงหอพักของตนเอง  

ให้ดียิ่งขึ้น หอพักของตนยังใส่ใจและดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยเป็นพิเศษ ไม่ให ้

ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างห้อง อีกทั้งยังได้จัดพื้นที่นั่งเล่นสำหรับบุคคลภายนอก 

บริเวณด้านล่างของอาคารอีกด้วย

  นางสาวศจี ชินะนาวิน หอพักสตรีป้ามาลี กล่าวว่า

รู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลหอพักติดดาว ระดับ 4 ดาว 

 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ ได้ ให้  

แนวทางในการพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพ ซึ่งนอกจาก 

จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พักอาศัยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้ประกอบการด้วย ทำให้มีผู้เข้าพักอาศัยเพิ่มขึ้น โดย 

ไม่ต้องประชาสัมพันธ์มากนัก อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

มาคอยสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย  

 “คิดว่าสิ่งที่ทำถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในสังคม แต่ก็มีประโยชน์ต่อสังคม 

ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น และพยายามจะดูแลเยาวชน นักศึกษา และผู้พักอาศัยอย่างดี 

และจะพยายามปรับปรุงหอพักให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”

 นางสาวปรกชล ศรีอมร เจ้าของหอพักสตร ี

ประกายดาว กล่าวว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการหอพัก 

ติดดาวเป็นครั้งแรก และเมื่อได้รับรางวัลหอพักติดดาว 

ระดับ 4 ดาว จึงรู้สึกดีใจอย่างมาก ซึ่งสาเหตุที่เข้าร่วม 

โครงการครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และทำเพื่อ 

ประโยชน์ของนักศึกษา และผู้ประกอบการหอพักให้ได ้

เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมาก็จะต้องคัดเลือก 

ผู้ที่จะเข้าพักอาศัยที่ให้ความร่วมมือกับทางหอพัก และ 

คิดว่ายังต้องมีการปรับปรุงหอพักเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้เป็นหอพักที่มีมาตรฐาน

ต่อไป

  นายเธียรชัย ชายแก้ว หอพักชายเทียมทิพย์ 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัลหอพักติดดาว ระดับ 4 ดาว 

ครั้งนี้ และหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้

หอพักได้มีมาตรฐานมากขึ้น เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  

และคีย์การ์ด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 

ที่พักอาศัยและมีผลดีต่อตัวผู้ประกอบการอีกด้วย 

  “โครงการนี้ทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์  

อย่างมาก และติดดาวให้หอพักระดับ 4 ดาว เป็นกำลังใจ 

ในการพัฒนาปรับปรุงหอพัก ขอยืนยันว่าจะดูแลนักศึกษาอย่างดี และพร้อมจะช่วยเหลือ 

ผู้พักอาศัยทุกคน เช่น กรณีบางคนที่มีความเดือดร้อนด้านการเงินและยังไม่มีเงิน 

จ่ายค่าห้อง แต่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เราก็ยืดหยุ่นให้”

          นางวรรณี วิจิตรวิชิตกุล เจ้าของหอพักสตรีดาริกา 

และหอพักสตรีดาริณี กล่าวว่า ได้เข้าร่วมโครงการหอพัก 

ติดดาวเป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลหอพักติดดาว ระดับ 

3 ดาว จึงขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่มอบ 

รางวัลน้ีให้ และถือเป็นกำลังใจท่ีสำคัญ และเป็นแรงกระตุ้น 

ให้ปรับปรุงหอพักมีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มยิ่งๆขึ้นไป  

ในอนาคตยังจะมีโครงการปรับปรุงหอพักอีกหลายด้าน 

ตามที่คณะกรรมการประเมินได้แนะนำ ที่ผ่านมา 20 ปี ยังไม่ค่อยได้ปรับปรุงหอพัก 

มากนัก ปล่อยไปตามธรรมชาติ  ต่อไปคิดว่าจะปรับเปลี่ยนจากห้องน้ำรวมเป็นห้องน้ำ

ในตัว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้พักอาศัยต่อไป

 นางภาวิณี กังวานไกร หอพักสตรีกุลธิดา และ 

หอพักสตรีกุลวดี กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัลหอพัก 

ติดดาว ระดับ 3 ดาว และดีใจท่ีทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็น 

ส่ิงท่ีต้ังใจทำและต้ังใจปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหอพักให้ดีย่ิงข้ึน  

โครงการน้ีทำให้หอพักบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการจุดประกาย 

ให้หอพักอ่ืนๆต้องปรับปรุงไปด้วยหอพักต่างๆ ท่ีเม่ือก่อน 

สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดี ก็ปรับเปล่ียนจนน่าอยู่มากข้ึน 

จำนวนหลายหอพักท้ังทางด้าน คุณภาพและความปลอดภัย

 นางลดาพร ทองพ่วง ตัวแทนหอพักหญิงสยาม 

 กล่าวว่า หอพักหญิงสยามได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 

หอพักติดดาวเป็นคร้ังแรกและได้รับรางวัลหอพักติดดาว

ระดับ 3 ดาว ซึ่งโครงการนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของ 

ผู้พักอาศัยในหอพัก และพยายามกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 

ให้ใส่ใจ และดูแลผู้พักอาศัยให้ได้รับความปลอดภัย และ 

สะดวกสบาย ทำให้ผู้พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ

คิดว่าจะพยายามปรับปรุงหอพักของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

(ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนพฤศจิกายน 2554
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. 
เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น.
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี  

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

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

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

+ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

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

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

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

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการประพาสต้นบนดอย รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

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

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2554
 ด้วยมีนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 2  ปีการศึกษา 
2554 จำนวนหนึ่งลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเนื่อง 
มาจากสาเหตุต่างๆกัน  จึงมีความประสงค์จะขอสับเปล่ียน 
กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมบางกระบวนวิชา
 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาสมัครใหม ่
ท่ีลงทะเบียนเรียนผิดพลาดในภาค 2 ปีการศึกษา 2554 
สามารถสับเปล่ียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียน 
วิชาเพิ่มเติมได้  1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วได้ไม่เกิน 24  
หน่วยกิต โดยนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้
 1.  บัตรประจำตัวนักศึกษา
 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 
   2554 พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
 3.  สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 36) 

 4. แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน  
  หรือลงทะเบียนเพิ่ม
 5.  นำเอกสาร ข้อ 1-4  ไปติดต่อที่งานบอกเลิก- 
  บอกเพิ่มกระบวนวิชา  อาคาร สวป. ชั้น 1
  เคาน์เตอร์ท่ี 11-13  ต้ังแต่วันท่ี 28 พฤศจิกายน  
  2554 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2555
 โดยดำเนินการเป็น 2 ช่วงคือ
 ช่วงแรก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึง 16 
ธันวาคม 2554 นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้จะม ี
ที่นั่งสอบตามปกติ
 ช่วงสอง วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึง 22  
กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้จะ
ต้องสอบที่นั่งสอบเสริม

	 ทำบุญตักบาตร เฉลิมพระ เกี ยรติ  
คณะเจ้าหน้าที่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น 
ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญวันพระช่วง
เทศกาลเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2554 
ร่วมกับสำนักงานสภาวัฒนธรรม อำเภอบ้านไผ่ 
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ โดยมนีายเลิศสิน 
จึงจรัสทรัพย์ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ วัดป่าอาสภาวาส 
ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ โดยมีกิจกรรมร่วมปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติด้วย



    

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

กองบรรณาธิการ

ถาม		 ดิฉันนักศึกษารหัส 51 อยากทราบข้อมูลการ 

เข้าอบรมวิชาสถิติ ที่ใช้แทนผลสอบได้ 

  1. การอบรมวิชาสถิติพื้นฐานมีหลักเกณฑ์ 

อย่างไรบ้าง

  2. ภาค 2/2554  มีเปิดอบรมวิชาสถิติหรือไม่ 

และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

ตอบ		 1. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดอบรม 

ความรู้วิชาสถิติพื้นฐาน ดังนี้ วิชา ST 103, ST 203  

และ ST 206  ซึ่งผลสอบของการอบรมโครงการดังกล่าว 

ใช้แทนผลสอบในภาคการศึกษาปกติได้ 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักศึกษาท่ีแจ้ง 

ขอจบการศึกษา และลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีต้องการ 

อบรมมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง และต้องลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาที่จะสมัครอบรมในภาคนั้น ๆ ด้วย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัว 

นักศึกษา, สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่แสดงว่าเคย 

ลงทะเบียนวิชาท่ีจะอบรมมาแล้ว 2 คร้ังและมีเคร่ืองหมาย 

กากบาทขอจบ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน หรืออาจใช้ใบ 

เช็คเกรดแทนได้ 

  2.  เปิดรับสมัครอบรมในภาค 2/2554 ระหว่าง 

วันที่ 4 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

ณ ห้องธุรการ ภาควิชาสถิติ (STB 107) ตั้งแต่เวลา  

09.00 -16.00 น.  ค่าสมัครอบรม วิชาละ 2,500 บาท 

 นักศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามฯ 1 หัวหมาก 

หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8398, 

086-075-1267, 089-491-8842 (ติดต่อในวันและเวลา 

ราชการ)

ถาม		 ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree สมัครปี 2551 

ปัจจุบันจบมัธยมปลายแล้วต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

จึงขอสอบถามว่า

  1. จ ำ เ ป็ น ห รื อ ไ ม่ ที่ จ ะ ต้ อ ง ส มั ค ร เ ป็ น 

นักศึกษารามฯ ในภาค 2/2554 และถ้าจะสมัครผ่านทาง 

Internet จะได้หรือไม่

  2. ในวันสมัครพร้อมลงทะเ บียนเ รียน  

มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง

  3. ค่ าธรรมเนียมในการโอนหน่วยกิต 

จะต้องชำระอย่างไร เท่าไหร่ ครับ

ตอบ	  1. ไม่จำเป็น นักศึกษาสามารถสมัครเป็น 

นักศึกษาปกติในปีการศึกษาใดก็ได้ แต่ไม่สามารถสมัคร 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากนักศึกษาต้องใช้สิทธ ิ

เทียบโอนหน่วยกิตในการสมัคร จึงต้องมาสมัครด้วย 

ตนเองที่มหาวิทยาลัย

  2. นักศึกษาท่ีเรียนระบบ Pre-degree ได้รับวุฒิฯ 

ม.6 แล้ว จะต้องลาออกจากนักศึกษา Pre-degree ท่ี อาคาร 

สวป. ชั้น 2 ก่อนการสมัครใหม่ และให้นักศึกษาขอ 

ทรานสคริปท์ไม่จบ (ทรานสคริปท์ต้องมีครบทุกภาคเรียน

ที่ลงทะเบียนไว้ ถ้ามีไม่ครบให้สมัครและใช้สิทธิเทียบ

โอนไว้ก่อน) ชำระเงินที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

ชั้น 1 ค่าธรรมเนียม 40 บาท แล้วนำใบเสร็จมายื่นเรื่อง 

ขอทรานสคริปท์ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 1 

(ก่อนการสมัครใหม่ ประมาณ 1 สัปดาห์) เพื่อนำมาใช้

เทียบโอนพร้อมเอกสารการสมัครใหม่ สำหรับขั้นตอน 

การลงทะเบียนนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาที่เหลือ

ต่อเนื่องจากการเรียนในรหัส Pre-degree ตามโครงสร้าง 

หลักสูตรของคณะที่สมัครเรียน

 เนื้อหากระบวนวิชา 

 เป็นไปตามตำราที่ประกอบด้วยความรู้ทั่วไป 

เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค การจัดรายได้ประชาชาติ 

และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได ้

ประชาชาติ การกำหนดข้ึนเป็นรายได้ประชาชาติในระบบ 

เศรษฐกิจแบบปิดและเปิด เงินเฟ้อเงินฝืดและวัฏจักร 

ธุรกิจการเงิน  การธนาคารและนโยบายการเงิน  การคลัง 

การค้าและการเงินระหว่างประเทศและการพัฒนา 

เศรษฐกิจ เป็นต้น

 รายชื่อผู้บรรยาย   มี 3 คน ประกอบด้วย 

 1. รศ.บุญธรรม ราชรักษ์ (บทที่ 1-5) 

 2. ผศ.ดร.รำจวน เบญจศิริ  (บทที่ 6-7) 

 3. ผศ.สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ (บทที่ 8-10)

 ตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย

 1. ตำรา เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  โดย รศ.ดร.

จินตนา พรพิไลพรรณ  และรศ.บุญธรรม ราชรักษ์ 

เลขที่พิมพ์ 48101 ราคา 47 บาท

 2. เอกสารประกอบการสอน แนวคำถาม - 

คำตอบ บทที่ 8-10 โดย ผศ.สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ 

พิมพ์โดย ศูนย์เอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

โทร. 0-2310-5814-21 ต่อ 4228

 ลักษณะข้อสอบและการวัดผล

 ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ 

กระจายไปทุกบทตั้งแต่บทที่ 1 - 10 และการวัดผล 

ผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 0-54 = F, 55 -74 =  P และ 

75 - 100 = G

 ข้อเสนอแนะในการเรียน

 นักศึกษาควรอ่านตำราให้ครบอย่างน้อย  

2 รอบ ฝึกเขียนกราฟ ตีความรูปกราฟและอ่าน 

เอกสารแนวคำถาม - คำตอบ ก่อนสอบ 1 เดือน 

ก็จะประสบความสำเร็จได้

ภาค	2	ปีการศึกษา	2554

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน         

 ชั้นเรียนหลัก - อังคาร  13.30 - 15.20 น.  

อาคาร SBB  ห้อง 316  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม 

ความเหมาะสม  ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย) 

ผู้สอน   รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

 ช้ันเรียนเสริม Lab  ecrit  อังคาร 15.30-16.30 น. 

อาคาร  SBB 316 Lab oral  อังคาร 16.30-17.20 น 

อาคาร  SBB 316 ผู้สอน - GUITTON

 ตำราเรียน                        

  FR 401(S)  ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1    

 ชื่อผู้รับผิดชอบตามหน้าปก  ภาควิชาภาษา 

ตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซื้อตำราที่ศูนย์ตำราฯ

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา            

 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ้น  ต่อจาก 

สามระดับแรก  โดยศึกษาจากเอกสารจริงเป็นส่วนใหญ่ 

เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากข้ึน  ตลอดจนศัพท์  

สำนวนในหลากหลายเนื้อหา

 การวัดผล  

  ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เวลาสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง  

 วัน-เวลาสอบ 

 ตามในม.ร.30 สอบฟัง-พูดกับเจ้าของภาษา 

ตามวัน-เวลาท่ีกำหนด ซ่ึงจะเขียนไว้ในข้อสอบอัตนัย

 คะแนนสอบ         

  ผ่าน 60 %

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์ผศ.สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

FR 401  ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1

EC 112 วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1

EC 307 เศรษฐศาสตร์การวางแผนกำลังคน
และ EC 404 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 เศรษฐศาสตร์การวางแผนกำลังคน และ EC404 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (มีเทปบรรยาย)

เว็บไซต์ผู้สอน: http://www.eco.ru.ac.th/nantawan

 การทดสอบ: สอบปลายภาค 100% หรือ 

สอบปลายภาค 60% และเก็บคะแนน 40% (ลักษณะ 

ของงานเก็บคะแนนตลอดภาคการศึกษาและกำหนด 

การส่งงาน ตลอดจนสัดส่วนคะแนนจะแจ้งให้ทราบ 

โดยละเอียดในคาบแรกของการเรียนการสอนภาค 

2/54)

  3. นักศึกษา Pre-degree ที่ใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิต ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท 

ในขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ หรือใช้สิทธ ิ

เทียบโอนหน่วยกิตไว้ก่อน 100 บาทค่าเทียบโอนส่วนที ่

เหลือชำระภายหลัง ที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัดก็ได้ 

ภายใน 1 ปีการศึกษานับจากวันสมัคร (ถ้าเกิน 1 ป ี

ต้องชำระค่าเทียบโอนล่าช้า ภาคการศึกษาปกติละ 300 บาท)

รศ.ดร.นันทวัน  อันตรเสน



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

โดยขยายห้องเรียนไปสู่ภูมิภาค และความร่วมมือกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ 

ทบต.) โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาทั่วประเทศจำนวน 43 ศูนย์สอบ และกำหนด 

ให้มีการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ช่วงที่ 1 วันที่ 22-23 ตุลาคม 2554 และ 

ช่วงที่ 2 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 นั้น

 เนื่องจากได้เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ มีน้ำท่วมหนักในหลายจังหวัด และ 

ทางราชการได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ถนนสายหลักหลายเส้นทาง 

ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยถูกน้ำท่วม 

หลายแห่ง พื้นที่รอบกรุงเทพมหานครอยู่ในภาวะวิกฤติ มีการประกาศเตือนให้เป็น 

พื้นที่เฝ้าระวัง

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 

2554 ของนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค และโครงการความร่วมมือกับการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น(อบต./ทบต.) ทุกศูนย์สอบ จำนวน 43 ศูนย์สอบ ดังนี้

 

 อนึ่ง  สำหรับการลงทะเบียนของนักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ณ สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่างๆ กำหนดใหล้งทะเบียนในวันที่ 19 - 21 

พฤศจิกายน 2554

เลื่อนวันสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

และโครงการความร่วมมือกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ทบต.)

วันสอบเดิม วันสอบใหม่

ช่วงที่ 1 วันที่ 22-23 ตุลาคม 2554 ช่วงที่ 1 วันที่ 14-15 มกราคม 2555

ช่วงที่ 2 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 ช่วงที่ 2 วันที่ 21-22 มกราคม 2555

วิทยายุทธท้ังปวงให้กับลูกศิษย์  อน่ึงความหลายหลากในอาชีพของลูกศิษย์น้ันเป็นผลผลิต 

ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัย  และผู้เขียนเช่ือม่ันว่าพลังปัญญาเหล่าน้ีคงต่างพร้อมใจกันท่ีจะสร้างสรรค์

สิ่งที่ดี ... เพื่อน้องพี่ ... ผองเพื่อน ... และสังคม

 ข้อมูลเชิงประจักษ์อีกประการหนึ่งที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์แห่งนโยบาย 

การศึกษาของชาติ  คือมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนกระบวนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง (RU 399) 

ซึ่งเป็นอีกกระบวนหนึ่งที่ตั้งอยู่บนฐานคติให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 

ในแก่นแกนของการใช้ชีวิตที่มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและรู้จักประมาณตนซึ่งเป็น 

ปณิธานและความมุ่งม่ันของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ 

คิม ไชยแสนสุข ที่ได้วางรากฐานไว้อย่างดียิ่ง  สิ่งนี้เองถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน 

การพัฒนาชาติให้มีความสมดุลระหว่างสภาพการณ์ของชีวิตกับระบบวัตถุนิยม 

(materialism)

 บทสรุป
 จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงถ้าจะเปรียบเทียบกับ 

ชีวิตของคนก็ถือได้ว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว ้

ให้เป็นข้อคิดพิจารณาคือมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าได้ดี  เพราะมหาวิทยาลัยมีผู้นำ 

ที่ชาญฉลาดและปราดเปรื่อง  ตลอดจนมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ 

ของบุคลากรทุกฝ่ายในการอภิวัฒน์มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นมาได้จนถึงปัจจุบัน 

จากภาพฉายที่ปรากฏถือได้ว่าทุกท่านในอดีตที่ผ่านมาเป็น “รากแก้ว” ที่ได้เสาะหา 

ความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้กับผู้คนรามคำแหงในปัจจุบัน  ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้คน 

รามคำแหงรวมทั้งศิษย์เก่าต่างต้องสร้างความศรัทธาในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น 

และผนวกรวมเป็นหนึ่งเดียวในการรับใช้รัฐชาติบนปณิธานเดียวกัน คือ  

 จะร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 จะเชิดชูคุณธรรมนำสมัย

 จะร่วมรังสรรค์รัฐไทย

 จะก้าวไปอย่างราม ฯ ตามครรลอง

๔๐ ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ                                                               (ต่อจากหน้า 5)

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาเก่า ภาค 2 ปีการศึกษา 2554
 ด้วยปรากฏว่าในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละภาคเรียน  

จะมีนักศึกษาจำนวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาด  อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆกัน  

จึงมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล  อันได้แก่การขอแจ้งจบการศึกษา ขอสับเปล่ียน

กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชา

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาดใน ภาค 2 

ปีการศึกษา 2554 สามารถแก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ ขอสับเปลี่ยน 

กระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได้   1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกิน 

เกณฑ์ที่กำหนด คือลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต สำหรับผู้ขอจบ 

การศึกษาภาค 2 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต โดยนำเอกสารมา 

ดำเนินการดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท (ชำระท่ีกองคลัง  สำนักงานอธิการบดี)

 2.  บัตรประจำตัวนักศึกษา

 3.  ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

 4.  สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

 5.  แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียนเพิ่ม

 6.  นำเอกสาร ข้อ 1-5 ไปติดต่อที่งานบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา  

  อาคาร สวป. ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11-13  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 16  

  ธันวาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย 

เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)  

เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม  2554   ณ  สนามหน้าท่ีว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์   ร่วมกับส่วน

ราชการในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด 

การเรียนการสอน และบริการข้อมูลข่าวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้กับประชาชน 

และบุคคลทั่วไป

กิจกรรมรามฯ เพชรบูรณ์



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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

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

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รามคำแหงเปิดศูนย์ฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

ผลการประชุมสภาฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

นำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัยท่ีอพยพจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต สู่ศูนย์พักพิงสนามราชมังคลากีฬาสถาน  

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อ 

วันที่ 24 ตุลาคม 2554              

นักศึกษารามฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

ที่สอบเสร็จ รวมทั้งหากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน

ก็สามารถสอบวิชานั้นตามตารางสอบปกติของ 

มหาวิทยาลัยในภาคนั้นๆได้

 สำหรับข้ันตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing  

น้ัน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อน และลงทะเบียน 

สอบ e-Testing ตามวันเวลาตามท่ีกำหนดในแต่ละภาค  

ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกวันเวลา หรือคาบการสอบ 

ได้ตามความพร้อมของตนเอง  โดยชำระค่าลงทะเบียน 

วิชาละ 50 บาท และหลักฐานที่นักศึกษาต้องนำ 

มาในวันสอบ คือบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัว 

ประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ และ 

ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบ e-Testing 

 สำหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ  

e-Testing ในภาค 2/2554 จำนวน 45 วิชาประกอบด้วย   

AN113  AN353  AN354  AN355  AP204  BA305  

BI115 BY115 CN101 CN102 EC103 EC111 

EC112 EF104 EN101 EN102 EN201 EN202 

GY103 HI101 HI102 HI103 HI121 IC313 IC315 

IS103 IT104 MC331 MC336 MK203 MK304 

MK305 PC103 PC290 PS103 RU100 SC103 

ST103 SO103 ST203 ST206 TH102 TH103 

LA104 LW104

เปิดสอบ e-Testingฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. เลื่อนเปิดเทอมฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

 นาวาอากาศเอกอัมพร เพ็ชราช รหัสประจำตัว 

4919900015 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2554

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค1  

ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่4) ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

แบบ 2

 นายมนตรี  กวีนัฏธยานนท์  รหัสประจำตัว  

4719832264  ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554

องค์กรที่ดูแลกิจกรรมเรื่องกีฬาของมหาวิทยาลัยใน 

ทวีปเอเชีย และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพราะรามคำแหง 

มีความพร้อมทั้งเป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอน 

ด้านการบริหารจัดการกอล์ฟโดยตรง และมีประสบการณ์ 

ในการจัดแข่งขันกอล์ฟมาแล้วหลายรายการ รามคำแหง 

จึงพร้อมในการต้อนรับและดูแลนักกีฬากอล์ฟเพื่อ 

ความเรียบร้อยในการจัดงานและสร้างความประทับใจ 

แก่ผู้เข้าแข่งขัน 

 สำหรับการจัดแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่  

13-16 ธันวาคม 2554 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนา 

กีฬากองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ โดยคณะกรรมการฯเห็นว่า 

สถานที่จัดแข่งขันเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม  

ติดทะเล และได้มาตรฐานการแข่งขัน ทั้งยังเป็น 

โอกาสดีท่ีจะได้ร่วมส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยเฉพาะ 

อำเภอหัวหิน ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง 

ในประเทศไทยด้วย 

 ด้านพิธีเปิดการแข่งขันจะจัดในวันจันทร์ 

ที่ 12 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. พร้อมกับ 

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา และพิธีปิด-การมอบรางวัล  

จัดหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม  

2554 เวลา 18.00 น. บริเวณภายในสถานที่จัดการ 

แข่งขัน

 อาจารย์ปรีชา กล่าวต่อไปว่าขณะน้ีรามคำแหง 

ได้เตรียมงานไปกว่า 70% แล้ว พร้อมที่จะต้อนรับ 

นักกอล์ฟจากทุกประเทศในทวีปเอเชีย คาดว่าจะม ี

ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งเอเชีย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 10-15 

ประเทศ จำนวนกว่า 150 คน อาทิ ประเทศเนปาล 

จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว และไทย เป็นต้น 

 “นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เป็นนักกีฬา 

สมัครเล่นทั้งชายและหญิงที่กำลังศึกษาระดับอุดม 

ศึกษาในมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย มีอายุระหว่าง 

17-28 ปี ทางสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย  

และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจึงหวังอย่างเป็นท่ีสุด 

ว่าการแข่งขันครั้งนี้จะทำให้นักกีฬากอล์ฟรุ่นใหม่ 

ในทวีปเอเชียได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ระหว่างกัน และปัจจุบันกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับ 

ความนิยมทั้งในประเทศไทย ทวีปเอเชียและทั่วโลก  

จึงเป็นโอกาสดีที่นักกีฬากอล์ฟจะได้พัฒนาฝีมือ 

รามคำแหงเป็นเจ้าภาพฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

ของตนเองให้มีทักษะเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกอล์ฟ 

อาชีพ เป็นตัวแทนนักกีฬาของประเทศและทวีปเอเชีย 

ต่อไป” 

 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร 

เข้าร่วมแข่งขันที่ ศูนย์ประสานงานการจัดแข่งขัน 

กอล์ฟ ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โทร. 0-2310-8284  Fax. 0-2310-8285 

หรือที่ www.augc.ru.ac.th 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเปิด 

รับบริจาคเงิน สิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยบริจาคได้ที ่

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ม.ร. ด้านหน้าสำนักงาน 

อธิการบดี หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน 

สาขารามคำแหง เลขที่ 02 00364466-54 ชื่อบัญชี 

“ม.ร.รวมใจช่วยผู้ประสบภัยในประเทศไทย” 

รายละเอียด โทร. 0-2310-8065 หรือท่ีอาคารอำนวยการ 

กองงานวิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6308-9 หรือ 

www.ru.ac.th 

และโรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) ขอเลื่อนการเปิดเรียน 

ภาค 2/2554 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

 นอกจากน้ี ยังเล่ือนการลงทะเบียน ภาค 2/2554 

จากเดิมวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่  

11 - 15 พฤศจิกายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

www.ru.ac.th

ก.พ.รับรองคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ จัดการ 

เรียนการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ สำนักงาน 

โครงการฯ ห้อง 402 ช้ัน 4 อาคารท่าชัย ต้ังแต่บัดน้ี 

ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-4660,  

0-2310-4662 และ 0-2310-8567 ดูรายละเอียด 

เพิ่มเติมที่ www.pal.ru.ac.th

ม.ร.รับนักศึกษา ป.โทฯ                    (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๙) วันท่ี ๓๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 11)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ร.จัดพิธีไหว้ครู
บัณฑิตศึกษา ปี 2554

 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง ไ ด้ มี ก า ร 

ประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 

2554 โดยมี นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภา 

มหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุมท่ีน่าสนใจ  

ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

  อนุมัติแต่งตั้ง นายปราโมทย์ รักทอง  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการอุทธรณ ์

และร้องทุกข์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

      อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

รัฐศาสตร์ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร

      2.  อาจารย์สาธิน  สุนทรพันธ์ุ

      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ธรรมโชติ 

      4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช   เงินคล้าย 

 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

 3. ร่างระเบียบ ม.ร.

      -  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2554

  -  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ หรือบุคคลภายนอก 

เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์

 4. ร่างข้อบังคับ

     - อนุมัติร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง 

ประเภทผู้บริหาร อัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง  

พ.ศ. 2554

 5. อนุมัติหลักสูตร

    - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554)

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

   - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 1 ปีการ 

ศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) แบบ 1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานในพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมรีองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์   แสงสุข    รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  

อดีตอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมในพิธี และมีนักศึกษา 

ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ เมื่อ 

วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 

 การจัดพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธ์ิ 

ประสาทวิทยาการความรู้ ซ่ึงเป็นการสืบสานประเพณี 

การไหว้ครูที่บรรพชนได้สร้างสมให้ศิษย์ตระหนัก 

ระลึกพระคุณครูแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนในตัวศิษย์ที่มาขอรับการถ่ายทอดวิทยาการ  

และให้ลูกศิษย์ดำรงไว้ซึ่งสัจจะ ความกตัญญู และ

ความซื่อสัตย์อันเป็นคุณสมบัติแห่งการสร้างคน 

เป็นคนดีให้ถึงพร้อมในการช่วยเหลือชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  และดำรงความเป็นไทยไว้ชั่วนิรันดร์

 โอกาสนี้ ผศ.พิมล พูพิพิธ กล่าวว่ามนุษย ์

เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมและมีพิธีกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ 

มาตั้งแต่เกิด เติบโต แต่งงาน แก่ชรา เจ็บไข ้

จนกระท่ังตาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ปฏิบัติมาต้ังแต่อดีต 

จนมาถึงปัจจุบัน เมื่อได้เห็นนักศึกษามารวมตัวกัน 

ทำพิธีกรรมท่ีดีงามเช่นน้ีครูท้ังหลายก็รู้สึกมีความสุข  

ลูกศิษย์เองก็ได้ทำสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของ 

คนไทย และยังสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อรุ่นน้องๆ 

ต่อไป

 รก.อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าครูทั้งหลายปลื้ม 

ปีติท่ีลูกศิษย์จัดพิธีไหว้ครูข้ึนด้วยความกตัญญูกตเวที  

ซึ่งครูก็พร้อมจะเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็มและผู้มีเมตตาแก ่

ศิษย์ ในความรู้สึกที่เป็นครู ครูต้องสอนพี่ สอนน้อง  

สอนลูกศิษย์ให้เกิดความผูกพัน ถ้ามีสิ่งใดก็สามารถ 

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับลูกศิษย์ให้เป็นครูคน 

ละอย่างแก่กัน อีกทั้งครูย่อมมีความเป็นห่วงใยและ

อยากที่จะเห็นความสำเร็จของลูกศิษย์เป็นที่สุด 

 “เมื่อลูกศิษย์มาไหว้ครูในฐานะที่เป็นศิษย์ 

มีครู คือการมาไหว้คุณงามความดีของครู ไม่ได้มา 

ไหว้ตัวบุคคล เมื่อลูกศิษย์มาร่วมกันทำความดีและ 

รำลึกถึงความผูกพันของครูกับศิษย์ ครูก็อยากเห็น 

ศิษย์มีความขยันหมั่นเพียรและมีมานะพยายามจน 

สำเร็จการศึกษา เพราะความสำเร็จของศิษย์ คือ 

ความสุขของครูทุกคน 

 ฉะนั้นแล้ว การไหว้ครูในวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียง 

แค่พิธีกรรม แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญ ู

กตเวทิตาท่ีลูกศิษย์ได้แสดงออกต่อครูท่ีเป็นครูคนแรก  

คือ พ่อแม่ และครูที่ให้วิชาความรู้ ครูจักยินดียิ่งถ้า 

เห็นทุกคนเป็นคนดีในสังคม ไม่หลงผิดไปกับสภาพ

แวดล้อมที่ไม่ดี ที่สุดแล้ว ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนคิดดี 

ทำดี พูดดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ” 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำเสื้อยืดที่

ระลึกในโอกาสวันสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 40 ปี  

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เพื่อประชาสัมพันธ ์

การจัดงานและเชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร  

สวมใส่เพื่อการมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองใน 

โอกาส  “40 ปีรามคำแหง”

 สำหรับเสื้อยืด “40 ปีรามคำแหง” จัดทำ 

เป็นเสื้อโปโลสีเหลืองทอง ปกขลิบด้วยลายเส้นสี

น้ำเงินปักตราพ่อขุนฯ และตราสัญลักษณ์ 40 ปี  

ม.ร. ที่กระเป๋าหน้าอก พร้อมทั้งปักเลข 40 ด้วย 

สีน้ำเงินท่ีแขนเส้ือด้านขวามีขนาดให้เลือก 9 ขนาด  

ตามขนาดรอบอก ได้แก่ SSS (36 นิ้ว)  SS (38 นิ้ว)  

S (40 นิ้ว) M (42 นิ้ว)  L (44 นิ้ว)  XL (46 นิ้ว)  

XXL (48  นิ้ว) XXXL (50 นิ้ว) และขนาดพิเศษ 

(52 นิ้ว) จำหน่ายในราคาตัวละ 225 บาท

 ผู้สนใจติดต่อสั่งจองเสื้อที่ระลึก “40 ป ี

รามคำแหง”  ได้ที่ คุณทิพวัลย์ โทร. 081-445-9420      

คุณสุชานาฎ โทร. 081-439-1307  คุณประนอม 

โทร. 082-799-7028 หรือ โทร. 0-2310-1422 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเสื้อจะจัดทำแล้วเสร็จ 

ประมาณวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

เชิญส่ังจองเส้ือท่ีระลึก
 “40 ปีรามคำแหง”


