
                

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 ๓๑

วันท่ี ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑

รามคำแหงร่วมมือศูนย์การกำลังสำรอง

ม.ร. ป้องกันน้ำท่วม มีแนวเขื่อนสูงกว่าถนน 80 ซม.

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่น

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)

   
รามฯ เลื่อนรับนักศึกษาใหม่

(อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

อธิการบดี ม.ร. รับมอบงาน

(อ่านต่อหน้า 11)

   
ม.ร.เลื่อนเปิดเทอม ภาค 2

เป็นวันที่ 6-9 ธ.ค.นี้ (ทุกวัน) เป็น 6 ธ.ค.น้ี

(อ่านต่อหน้า 10)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รับมอบงานในตำแหน่ง 

อธิการบดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยมีคณะผู้บริหารร่วม 

เป็นสักขีพยาน  ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักงานสัสดีกรุงเทพ- 

มหานคร มณฑลทหารบกที่ 11 และศูนย์การกำลังสำรอง จัด 

โครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ 

มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี 2554 “กิจกรรมเสริมสร้าง 

อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์” 

โดยมี   พล.ต.ไพโรจน์   พนาเวศร์   ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง 

เป็นประธาน 

หนุน นศท.ร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติฯ”    ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาที่มีจิตอาสา  

ร่วมตักทรายใส่กระสอบเสริมแนวเขื่อนรอบ ม.ร.  เพื่อป้องกันน้ำท่วม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 

   

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) กำหนดเปิด 

เรียน ภาค 2/2554 ในวันที่ 11 และ 15  

พฤศจิกายน 2554 นั้น เนื่องจากสถานการณ ์

น้ำท่วมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครยังไม่คล่ีคลาย  

และกทม.ประกาศให้เขตบางกะปิ    เป็นพื้นที่ 

เฝ้าระวังที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม 

ต่อไป นั้น  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเลื่อน 

การเปิดเรียนของนักศึกษา

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

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2  

ประจำปีการศึกษา 2554 (ส่วนกลาง) ระหว่าง 

วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2554 นั้น

 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วม 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่คลี่คลาย ทำให้ 

เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้สนใจ 

สมัครเป็นนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงประกาศ 

เล่ือนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (อ่านต่อหน้า 10)

 ตามที่ภาวะวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครยังไม่คลี่คลายและกรุงเทพ- 

มหานครได้ประกาศให้เขตบางกะปิเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง นั้น



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 เนื่องจากเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ มีน้ำท่วมหลายจังหวัด พื้นที่รอบกรุงเทพมหานครอยู่ในภาวะ 

วิกฤต  มีการประกาศเตือนให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะดังกล่าว  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา  

ประจำภาค  ๒  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   เป็นดังนี้

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อ.  ๒๓ ส.ค.๒๕๕๔- จ.  ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔ รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET 

    (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

อ.   ๖ ก.ย. ๒๕๕๔ - ศ. ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๔ จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

อ.   ๖ ก.ย. ๒๕๕๔ - ศ.  ๗ ต.ค. ๒๕๕๔ รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ 

    (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

พฤ. ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔ - ศ. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

อ.    ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ - ศ.  ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

อ.  ๒๕  ต.ค. ๒๕๕๔ - พ. ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า  ภาค ๒/๒๕๕๔  ทางโทรศัพท์

    ทาง INTERNET และ SMS

พ.  ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 

    ภาค ๒/๒๕๕๔ ของนักศึกษาเก่า

อ.  ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ - ส. ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๕ บรรยายในชั้นเรียน

ส.  ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ - จ. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนสอบซ่อม ของภาค ๑/๒๕๕๔  

ส.  ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ - พ. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า  ภาค ๒/๒๕๕๔ ท่ีมหาวิทยาลัย

ส.  ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ - จ. ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนสอบ  e-Testing

ส.  ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ - พ.  ๔ ม.ค. ๒๕๕๕ สอบ  e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม                     

ศ.  ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕ - พ. ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕ ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

พ.   ๔ ม.ค. ๒๕๕๕ เตรียมสอบซ่อม    

พฤ.  ๕ ม.ค. ๒๕๕๕ - พฤ. ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๕ สอบซ่อม ภาค ๑/๒๕๕๔ 

อา.  ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๕ เตรียมสอบไล่ ภาค ๒/๒๕๕๔

จ.  ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕ - อ   ๓ เม.ย. ๒๕๕๕ สอบไล่ภาค ๒/๒๕๕๔ 

    (เว้นวันที่ ๒๕ มี.ค. และ ๑  เม.ย. ๒๕๕๕)

พ.   ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

อ. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ - อ. ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔  ทางโทรศัพท์

    ทาง INTERNET  และ  SMS

พ.  ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ - อา.  ๘ เม.ย. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔  ท่ีมหาวิทยาลัย

พ.   ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ - ศ.  ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนสอบ  e-Testing      

    (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

พ.  ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๕ - พ. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕ สอบ e-Testing

จ.  ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

พ.  ๑๘  เม.ย. ๒๕๕๕ - พ. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕ บรรยายในชั้นเรียน

พฤ. ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ เตรียมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔  (งดบรรยาย)

ศ. ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ - อา. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๕ สอบไล่ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔

จ. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน      

      

การเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง
ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 รองศาสตราจารย์ 

สุรศักด์ิ  สุจริตวณิชพงศ์  

รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทย 

บริการฯ จังหวัดขอนแก่น  

เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ศิ ษ ย์ เ ก่ า 

รามคำแหงท่ีสร้างช่ือเสียง 

ให้แก่มหาวิทยาลัยในคร้ังน้ี   

คือนางสาวจิตรลดา   

อินไชยา ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ 

ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า  

4901421430 สำเร็จ 

ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 

การศึกษา 2552 สอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุเข้า 

รับราชการตำรวจหญิงชั้นประทวน กลุ่มสายงานและ 

ปราบปราม ได้เป็นลำดับที่ 1 จากผู้เข้าแข่งขันทั่ว 

ประเทศ

 “การที่ศิษย์เก่าจากสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดขอนแก่น สอบได้ที่ 1 ในการ 

สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการน้ี ถือเป็นเกียรติ 

ประวัติ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี ในด้านหนึ่ง คือ  

ชื่นชมยินดีในตัวนักศึกษาคนนี้ ซึ่งในการมาเรียน 

แต่ละครั้ง เขาต้องเดินทางไกลเพื่อมาเรียน แต่ก็มี 

ความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสำเร็จ

การศึกษา จึงอยากฝากเป็นข้อคิดสำหรับนักศึกษา

ที่เรียนอยู่ในสาขาวิทยบริการฯ ไม่ว่าจะเป็นสาขาฯ 

ใดก็ตาม ถ้ามีความมานะพยายาม ก็สามารถประสบ 

ความสำเร็จได้ตามความใฝ่ฝันของตนเอง เช่นเดียว 

กับรุ่นพี่คนนี้”

 รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  กล่าวต่อไปว่าการ 

ท่ีศิษย์เก่าจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 

ขอนแก่น สอบได้ท่ี 1 ในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ 

เข้ารับราชการคร้ังน้ี เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีและน่าช่ืนชม  

สำหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในฐานะสถาบันการศึกษา ท่ีมีศักยภาพใน

การจัดการเรียนการสอน ท่ีได้ให้ความรู้ท่ีมีมาตรฐาน 

แก่ลูกศิษย์ไม่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ส่วนกลาง  ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนรามคำแหงในท่ีใด 

ก็ตาม  จะได้รับความรู้และการดูแลเอาใจใส่จากครู- 

บาอาจารย์ไม่แตกต่างกัน 

ศิษย์เก่ารามฯ ขอนแก่น
สอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ
ได้ลำดับท่ี 1 ของประเทศ

(อ่านต่อหน้า 10)

}
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

นักศึกษารามฯ จัดงานมหกรรม
กีฬาสร้างสุข ร่วมต่อต้านยาเสพติด

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ร่วมกับชมรม 

เชียร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานมหกรรมกีฬา 

สร้างสุข ครั้งที่ 2 : เสริมสร้างสุขภาพกาย พัฒนา 

สุขภาพจิต โดยมีรองศาสตราจารย์ชำนาญ เต็มเมืองปัก  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย  

พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม ผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

นครบาลอุดมสุข เป็นประธาน ณ ลานกีฬา วิทยาเขต 

บางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

ที่ผ่านมา 

 การจัดงานคร้ังน้ีจัดข้ึนเพ่ือต่อต้านยาเสพติด 

และส่งเสริมค่านิยมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 

สร้างสรรค์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมค่านิยม 

การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกันใน 

มหาวิทยาลัย โดยมีการออกบูธแจกสื่อรณรงค์ต่อต้าน 

ยาเสพติดและน้ำยาอดบุหรี่ การแข่งขันกีฬาประเภท 

ต่างๆ อาทิ กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล และ 

กีฬาแชร์บอล การแข่งขันกีฬาสันทนาการ การประกวด 

เต้นแอโรบิค และการประกวดกองเชียร์ 

 ผลการแข่งขันกีฬาและประกวดประเภท 

ต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รางวัล 

ชนะเลิศ : ทีมจากชมรมศิลปะและการแสดง, รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 : ทีมจากกลุ่ม Together  และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 : ทีมจากกลุ่มยูธลีก

 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ทีมชาย) รางวัล 

ชนะเลิศ : ทีมจากชมรมศิลปะและการแสดง, รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 : ทีมจากกลุ่มยูธลีก และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 : ทีมจากกลุ่ม Together

 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ทีมหญิง)  

รางวัลชนะเลิศ : ทีมจากกลุ่ม Together, รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 : ทีมจากกลุ่มยูธลีก และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 : ทีมจากชมรมศิลปะและการแสดง

 การแข่งขันกีฬาแชร์บอล (ทีมหญิง) รางวัล 

ชนะเลิศ : ทีมจากกลุ่มเก่ียวก้อย, รองชนะเลิศอันดับ 1 :  

ทีมจากกลุ่ม Together และรองชนะเลิศอันดับ 2 : 

ทีมจากกลุ่มพันธกิจ

 การประกวดเต้นแอโรบิค รางวัลชนะเลิศ :  

ทีมจากกลุ่ม Together, รองชนะเลิศอันดับ 1 : 

ทีมจากกลุ่มเกี่ยวก้อย และรองชนะเลิศอันดับ 2 : 

ทีมจากกลุ่มกันและกัน

 การแข่งขันกีฬาสันทนาการ รางวัลชนะเลิศ :  

ทีมจากกลุ่มกันและกัน, รองชนะเลิศอันดับ 1 : 

ทีมจากกลุ่ม Together และรองชนะเลิศอันดับ 2 : 

ทีมจากกลุ่มเกี่ยวก้อย

 การประกวดกองเชียร์ รางวัลชนะเลิศ :  

ทีมจากกลุ่มกันและกัน, รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม 

จากกลุ่มยูธลีก และรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมจาก 

กลุ่ม Together

 “นำ้ทว่ม”            ปนีีเ้ปน็อทุกภยัครัง้ยิง่ใหญ ่

ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศเรา

 เป็นอุทกภัยที่มีบริเวณกว้างขวาง 

สร้างความเสียหายใหญ่หลวงทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทย

 และที่ระทึกขวัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ 

มหันตภัยนั้นคืบคลานเข้ามาถึงศูนย์กลาง 

หรือเมืองหลวงของประเทศ นั่นคือ 

 กรุงเทพมหานคร

 มหาวิทยาลัยของเราก็ได้รับผลกระทบ 

จากภัยพิบัติครั้งนี้เช่นกัน

 แต่ต้องนับว่าโชคดีที่จนถึงเวลาที่เขียน 

คอลัมน์นี้

 มหาวิทยาลัยของเราที่หัวหมากก็ยัง

ปลอดภัยจาก  “น้ำท่วม”

 ส่วนหนึ่งนับว่าโชคดี แต่ส่วนหนึ่ง 

ต้องยกให้เป็นความดีของท่านผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  ซึ่ง

 ปฏิบัติการ “รักษา” มหาวิทยาลัยอย่าง 

เข้มแข็งและตลอดเวลา

 ระหว่างนี้ มหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาส

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้โดย

 นำเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไป

มอบให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยหรือ ศปภ.

 นักศึกษาส่วนหนึ่งได้ไปช่วยเหลือ 

ประชาชนที่อพยพมาพักพิงที่ศูนย์ปฏิบัติ 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และ

 มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ที่วิทยาเขต 

บางนา หรือรามคำแหง ๒

 ให้เป็นที่พักของผู้ประสบภัยน้ำท่วม  

“ข่าวรามคำแหง” ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย 

ทุกคน
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(อ่านต่อหน้า 8)

 ครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

กทม.-ต่างจังหวัด กระชับมิตรเพื่อนครูที่รามคำแหง  

หวังนำความรู้ด้านการเรียนการสอนใหม่ๆ ไปเผยแพร่ 

แก่นักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาจิตวิทยาการสอนของ 

ตนเองให้เป็นครูแนะแนวยุคใหม่ท่ีทันสมัยในการสอน

อาจารย์ยุพิน  โพธิรัตน์ 

โรงเรียนเทพลีลา กทม.

 ครู เข้าร่วมการ 

สั ม ม น า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น 

ครั้งที่ 5 แล้ว เพราะ 

เ ห็ น ว่ า ก า ร สั ม ม น า 

เป็นประโยชน์ต่อครู  

แนะแนวอย่างมาก เป็นโอกาสดีที่ครูแนะแนวจะได ้

มาเติมเต็มความรู้ในส่วนที่มหาวิทยาลัยได้เพิ่มเติม 

เข้ามา ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่มีการ 

พัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะคณะ/สาขาวิชาต่างๆ 

ท่ีเปิดสอนใหม่ ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน เพราะตลาดแรงงานเป็นส่วนหน่ึง 

ที่จะทำให้นักเรียนได้มีแนวทางในการตัดสินใจใน 

การเรียนต่อ เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ไปเป็นแนวทาง 

ในการตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง ทั้งข้อมูลที่ได้รับจาก

รามคำแหงและทางอินเทอร์เน็ต 

 “อยากให้มีการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง  

เพราะการที่รามคำแหงเชิญครูแนะแนวจากหลาย 

โรงเรียนมาร่วมงาน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ ์

ระหว่างครูแนะแนว ทำให้เจอเพื่อนๆครูในอาชีพ 

เดียวกัน และใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระหว่างกันทั้งจากรามคำแหง เพื่อนครู และสื่อ 

ต่างๆด้วย”

อาจารย์กรชนก สุขสินโกวิท 

โรงเรียนบางสะแกใน 

กทม. 

 ครู เข้าร่วมการ 

สั ม ม น า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น 

ครั้งที่ 3 โดยตั้งแต่ก้าว 

เข้ามาร่วมสัมมนาครู 

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี วิทยากรแต่ละท่าน 

บรรยายความรู้ที่หลากหลาย ครูสามารถนำไปปรับ 

ใช้และเผยแพร่ให้เด็กนักเรียนได้รับทราบข้อมูล 

ต่างๆ ซึ่งแต่ละท่านมีความคิดหลากหลาย ทำให้ครู 

ได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนที่  

รามคำแหง เช่น การเรียนในระบบ Pre-degree ที่ 

ครูสามารถนำไปยกตัวอย่างความสำเร็จให้เด็กๆที่ 

ทัศนะครูแนะแนวต่อการสัมมนาอาจารย์แนะแนว
โรงเรียนมัธยมฯ ครั้งที่ 7

โรงเรียนได้รู้แนวทางในการเลือกเรียนต่อในระดับ 

อุดมศึกษามากขึ้นด้วย 

อาจารย์นิภา บุญยงค์ 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 

กทม.

 การสัมมนาคร้ังน้ี 

ครูได้รับความรู้ เรื่อง 

การเรียนระบบ Pre-degree  

ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ครู 

จะนำไปเล่าให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล เพื่อเด็กจะได้ 

มีแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนว่าแม้ว่าอายุยังน้อย 

ก็สามารถเรียนระดับอุดมศึกษาได้ล่วงหน้าในขณะ

ที่กำลังเรียนชั้น ม.ปลาย ทำให้เรียนจบปริญญาตร ี

และสามารถไปประกอบอาชีพหรือเรียนต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้นได้ก่อนเพื่อนคนอื่น อยากให้รามคำแหงจัด

การสัมมนาต่อเนื่องทุกๆปี และถ้ามีโอกาสอยากให้

รามคำแหงเข้าไปจัดแนะแนวแก่นักเรียนโดยตรงที่ 

โรงเรียนแต่ละแห่งด้วย 

อาจารย์เพ็ญพร มนชยา 

โรงเรียนรักษาราชวิตร 

กทม. 

 การได้มีโอกาส 

เข้ าร่วมอบรมครั้ งนี้  

ทำให้เท่ากับเป็นการ 

เปิดโลกทัศน์ และมอง 

โลกให้กว้างข้ึน และทำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีระบบการเรียนการสอนอย่างไร มีกี่สาขาวิชา ทำให้ 

ได้ข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ที่สนใจ 

ได้ทราบ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งสิ้น    

และการเรียนในระบบ Pre-degree ถือว่าได้รับ 

ความนิยมในหมู่นักเรียนอย่างมาก มีนักเรียนหลายคน 

ที่สนใจ และมาสอบถามเป็นจำนวนมาก นอกจาก 

จะให้ข้อมูลในส่วนนี้แล้ว ก็ต้องแนะนำในเรื่องของ

การแบ่งเวลาเพื่อจะได้ไม่เสียการเรียน และสามารถ

เรียนทั้งที่โรงเรียนและที่มหาวิทยาลัยพร้อมๆกันได้

อย่างลงตัว

อาจารย์สุพรรณี พงษ์ภิรมย์ศรี 

โรงเรียนสารสาสน์- 

เอกตรา (มัธยม) กทม. 

 การเข้าร่วมอบรม 

คร้ังน้ี ทำให้ได้รับความรู้ 

และความเข้าใจในระบบ 

การเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ว่าจะเป็นระบบ Pre-degree  

ที่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับนักเรียนที่ โรงเรียน 

ซึ่งถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่จะต้องแนะนำ 

นักเรียนให้รู้จักแบ่งเวลา และการลงทะเบียนคร้ังแรก 

อาจจะยังไม่ต้องลงหลายวิชา ควรลงวิชาพ้ืนฐานก่อน  

เพราะเป็นห่วงว่าถ้าสอบไม่ผ่านแล้วจะเกิดความ 

ท้อแท้ แต่หากเลือกวิชาเรียนอย่างเหมาะสมกับตัวเอง 

และมีการบริหารจัดการเวลาท่ีดี ก็จะมีเวลาอ่านหนังสือ 

เพียงพอสำหรับการสอบ

อ า จ า ร ย์ ทิ พ ว ร ร ณ 

จั น ท ร์ เ จ ริ ญ ฤ ท ธิ์  

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  

กทม. 

  การอบรมครั้งนี้ 

ท ำ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้  

เพิ่มเติม และทำให้ม ี

มุมมองท่ีกว้างข้ึนเก่ียวกับการแนะแนว ซ่ึงจุดประสงค์ 

สำคัญที่เข้าร่วมอบรม เพราะอยากได้แนวความคิด 

ใหม่ๆที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันความเจริญทางด้านการ 

ศึกษาและเทคโนโลยีได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้นเราจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ  

เพื่อจะได้นำไปชี้แนะให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง 

ได้รับทราบ ผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่มีความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนทางการศึกษาสำหรับ 

บุตรหลานมากนัก ดังนั้นโรงเรียนและครูจึงต้องเข้า 

มาช่วยแนะนำให้นักเรียนและผู้ปกครองให้ได้รับรู้ 

ข้อมูล และแนวทางในการศึกษาต่อ 

อาจารย์สุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

กทม.

 การสัมมนาคร้ังน้ี 

ทำให้ได้รับประโยชน์ 

อย่างมาก และที่สำคัญ

คือได้มีโอกาสได้พบปะกับครูแนะแนวด้วยกัน และ 

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด้วย  

อีกท้ังยังได้รับฟังเทคนิคในการให้คำปรึกษา ซ่ึงสามารถ 

นำมาใช้ในการเรียนการสอนของวิชาแนะแนวได้เป็น 

อย่างดี และอยากจะเชิญอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงไปแนะแนวที่โรงเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ 

เช่น Pre-degree หรือหลักสูตรอื่นๆ เพราะมีนักเรียน 

ที่โรงเรียนให้ความสนใจอย่างมาก 
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 นั ก ศึ ก ษ า ภ า ค วิ ช า ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ 

รางวัลยอดเย่ียม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

สองประเภท สร้างชื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

บนเวทีระดับประเทศ

 ผลงานแรก ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประกอบด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ มั่งคั่ง นายวิศรุต 

เสือคุ่ย และนายนริศ แก้วกำเหนิดพงษ์ นักศึกษา 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.  

รับรางวัลยอดเย่ียม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดทำ 

อาหารไทยในงาน “เทิดไท้องค์ราชินี อาหารไทย 

ก้องไกลทั่วโลก” 3 ประเภท คือ ไก่ต้มข่า น้ำพริก- 

ลงเรือ และลอยแก้วพรรณราย จัดโดย บริษัท มหาชน  

จำกัด องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มูลนิธิชัยพัฒนา และ 

สำนักงานเขตห้วยขวาง 

 ภายในงานได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก 

กำธน สินธวานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน มี 

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประธานกรรมการตัดสิน คือ อาจารย์เพ็ญพรรณ  

สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 สาขา 

ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์และแกะสลักเครื่องสด) มี 

อาจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข อาจารย์ประจำภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554  

ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 สำหรับผลงานของทีมนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สามารถปรุงอาหารจนชนะใจกรรมการ 

ทุกเมนู ได้แก่ ไก่ต้มข่า ต้องมีรสกลมกล่อม กะทิ 

ต้องไม่เป็นเม็ดหรือแตกมัน มีข่าอ่อนเป็นพระเอก 

น้ำพริกลงเรือ ต้องใช้หมูหวานที่ผ่านการต้มหั่นเป็น 

ชิ้นเล็กๆเคี่ยวจนเปื่อย จะทำให้เนื้อสัมผัสของน้ำพริก 

นุ่มและกลมกล่อมมาก ส่วนลอยแก้วพรรณราย น้ำเช่ือม 

ท่ีใช้ต้องอบควันเทียน แล้วนำมาลอยดอกมะลิ 1 คืน  

ถึงจะนำมาเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อม เคล็ดลับของเมนูนี้ คือ  

ต้องเติมน้ำลิ้นจี่ลงไปเล็กน้อยเวลาเสิร์ฟ เพื่อเพิ่มความ 

หอมหวานน่ารับประทานยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ี ยังได้รับคะแนนจากการตกแต่งสำรับ 

อาหาร ซึ่งทีม ม.ร. ได้แกะสลักรูปเรือสุพรรณหงส์ 

ใส่น้ำพริกลงเรือ แกะสลักมะพร้าวและเผือกเป็นราชรถ 

ใส่ไก่ต้มข่า และร้อยกรองดอกไม้อย่างประณีต แกะสลัก 

ผลงานที่ได้รับรางวัลอันเกิดจากความเพียร  

ความอดทน  การตั้งใจในการทำงาน และความสามัคคี 

 ของทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แคนตาลูปใส่ ลอยแก้วพรรณรายมีการตกแต่งด้วย 

ใบตองดอกไม้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และ 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ซึ่งเป็น 

วัฒนธรรมที่มีคุณค่า เป็นเอกลักษณ์และเชิดชู 

ความเป็นไทยให้เป็นท่ียอมรับของนานาชาติท่ัวโลก 

ต่อไป

 ผลงานที่สอง ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประกอบด้วย นางสาวณัฐณิชา มาศเวช นายสมยศ  

ทองรักษ์ นางสาวจารุวรรณ อุประ และนางสาว 

รัตติยา ลวนคำ นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. รับรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วย 

พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 

ราชินีนาถ จากการประกวดแกะสลักผักผลไม้ ผสาน 

งานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ  

“84 พรรษา เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” จากผลงาน 

ชื่อ “พ่อของแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” เมื่อ 

วันท่ี 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 

ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิง 

ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธาน  

มีประธานกรรมการตัดสิน คือ อาจารย์เพ็ญพรรณ 

ผลงานรางวัลยอดเยี่ยมที่ผสานศิลปะ

การแกะสลักและการปรุงอาหารเข้าไว้ด้วยกัน

พิธีมอบรางวัลโดยองคมนตรี

เรือ พระมหาชนก และนางมณีเมขลา

 แกะสลักจากเผือก ใช้เวลาในการเตรียมงาน

นานถึง 20 วัน

(อ่านต่อหน้า 11)
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(อ่านต่อหน้า 7)

 บทเรียนภาษาอังกฤษฉบับนี้ยังคงอยู่ที่การอ่านเนื้อเรื่องเพื่อความ 

เข้าใจ แต่ครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ยาวขึ้น มี 5 ตอน มีคุณสมบัติครบตามหลักการ 

เขียน essay ที่นักศึกษาบางท่านได้ศึกษามาแล้ว หรือบางท่านกำลังศึกษาอยู่ใน

เทอมนี้ ทั้ง 5 ตอนนี้ประกอบไปด้วย 1. Introduction  2. Bodies (paragraphs)  

3. Conclusion ผู้เขียนเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างการเขียน essay ที่ดีเรื่องหนึ่ง  

จึงนำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาได้ศึกษาไว้เป็นต้นแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ 

ในการเขียนของนักศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายหลักของผู้เขียนอยู่ที่

การอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนั้นจึงยังมีแบบฝึกหัดทดสอบมาให้นักศึกษาได้ฝึก 

เช่นเคย

1.  ___________________________________

 The process of ageing involves a number of changes in our bodies.  

The most obvious are the external ones such as loss of hair and wrinkles  

in the skin. These are also many internal changes: for example, blood  

pressure increases, the brain loses cells and the liver and kidneys work  

more slowly. In addition, hearing and sight deteriorate with age: it becomes 

more difficult to hear high-pitched sounds and the eyes find it harder to  

focus on close objects. These changes are the result of ageing and they are  

accepted by most people as a natural consequence of the passing of time.  

However, it is not time but rather other factors which determine when and  

how we grow old.

2.  _____________________________________ 

 There are clearly several important factors involved in the process  

of ageing. One of these is the influence of the body’s genes. It appears  

that ageing may be largely controlled by a relatively small numbers of genes. 

This is shown by the fact that some kinds of animals live longer than others, 

even though they have similar genes. For example, chimpanzees have 99%  

of the same genes as humans, but their maximum lifespan is only 50 years: in 

other words, they seem to age about twice as quickly as humans do. The obvi-

ous conclusion is that the 1 % of different genes between the two species is 

responsible for this difference in speed of ageing.

3.  _______________________________________ 

 Another major element in the ageing process is the deterioration  

in our bodies caused by chemicals called free radicals, which can destroy  

proteins and DNA, the acid which carries genetic information in the body’s 

cells. Free radicals are produced by the body’s metabolism, when food and 

oxygen are converted into energy. Species of animals with high metabolic 

rates tend to have short lives: for example, mice, which have a much higher 

metabolic rate than humans, do not normally live for more than three years. 

Our bodies are protected from free radicals by certain enzymes and vitamins, 

but the protection weakens with age. People and animals with particularly  

active enzymes and high levels of certain vitamins are likely to live longer 

than others.

4. _______________________________________  

 In addition to these two major factors, there are many other,  

Why do we grow old?
      รศ.เพ็ญศรี    รังสิยากูล  

sometimes surprising, factors which influence the ageing process. One  

example is sugar, or glucose, to be more precise. The presence of glucose in  

the blood, even at normal levels, results in changes in proteins which can  

make the body work less efficiently and cause stiffness. This is often seen 

in people who have diabetes, a disease in which there is too much sugar in  

the blood. These people tend to suffer from stiffness of body joints and heart 

disease.

5.  _____________________________________ 

          In short, the process of ageing is the result of a number of factors.  

To some extent, the process seems to follow a biological timetable  

determined by our genes; that is to say, our genes decide how and at what  

rate our bodies change. At the same time, there are many internal and  

external forces that cause changes in our bodies as we age. The process of 

growing old is a combination of all these influences.

From Topics in English 2, by Brian Heaton & Don Dunmore, Longman, 

1994. pp175-177

I.  Vocabulary Study

deteriorate (v)    become worse in some way

 e.g. The weather conditions are deteriorating.

high-pitched (adj.)  high and shrill

 e.g. A woman squealed in a high- pitched voice.

metabolism (n)  the process by which food is built up

 e.g. All life depends on metabolism.

convert (v) change into a different form.

 e.g. The signal will be converted into digital code.

DNA  an acid in the chromosomes in the center of cells of  

  living things. DNA determines the particular structure  

  and is responsible for characteristics being passed from 

   parents to their children. DNA is an abbreviation for  

  ‘deoxyribonucleic Acid’.

radicals (n) an element, atom, or group of these, which can pass  

  unchanged from compound to compound.

enzymes (n) a chemical substance that is found in living creatures.

stiffness (n) illness which makes it difficult for to bend or move

 e.g. Stiffness can usually be eased with heat or a warm bath.

diabetes (n) a disease in which there is too much sugar in the blood 

 e.g. She can’t come to your party because she is suffering  

  from diabetes.

I.   Finding the Topic--like a title 

     Match paragraphs 1 - 5 to the following topics a - e.

______ a. The general causes of the process of ageing

______ b. The effect of sugar on the process of ageing

______ c. The changes caused by the process of ageing

______ d. The damage caused by certain chemicals involved in the body’s 

       metabolism

______ e. The influence of genes on the process of ageing
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II.  Understand the Reading

Activity 1.  Choose the letter which shows the best way to complete each of 
the following sentences about the text.
1.  A suitable title for the text is  “_________________.”
     a. Results of the ageing process   
 b. The influence of sugar on the ageing process
     c. Factors in ageing                 
 d.  Increasing the human lifespan 
2.  Human beings grow old  ____________________ .
 a. twice as quickly as chimpanzees 
 b.  faster than chimpanzees
 c. at about the same speed as chimpanzees   
 d. roughly half as fast as chimpanzees
3.  Free radicals are chemicals which ____________________ .
 a.  can cause the human body to deteriorate
 b.  protect the human body against disease
 c.  only attack the bodies of animals with high metabolic rates
 d.  are produced by certain enzymes and vitamins
4.  Animals which have high metabolic rates ____________________ .        
 a.  usually have shorter lives than those with low rates
  b.  have a lifespan of about three years
 c.  tend to live longer than those with low rates
 d.  are not attacked by free radicals as much as those with low rates
5.  The two main causes of ageing are ____________________ .   
 a.  some of the body’s genes and sugar in the blood   
 b.  the passing of time and some of the body’s genes
 c.  internal and external changes to the body
 d.  free radical and some of the body’s genes   
Activity 2. Match the following half sentences to produce correct  
statements about the text.
______ 1. Several changes take place in our bodies as _______________ 
______ 2. Some of these changes are external ______________________
______ 3. A number of important factors influence __________________
______ 4. Quite a small proportion of the body’s genes _______________
______ 5. Another reason why we grow old ________________________
______ 6.  These chemicals are created ____________________________
______ 7.  The body is protected  _________________________________
______ 8. People who have active enzymes and the important
   vitamins _________________
______ 9. Other influences on the process of ageing   ________________  
______ 10. This can cause the body  _______________________________
 a.  ...controls the speed at which we age.
 b. ...include sugar in the blood.
 c. ...is that certain chemicals called free radicals attack the body.
 d. ...whereas other occur inside the body.
 e. ...to work efficiently.
 f. ...will probably have longer lives than those who do not.
 g. ...we become older
 h. ...when the body produces energy.
 i. ...against free radicals by some enzymes and vitamins.
 j. ...the aging process.
III.  Vocabulary Exercises
Activity 1.  Complete each blank with the correct form of the word in bold 
type shown above each paragraph.  The word you need to complete the 
blanks are defined below.

Weak:   weak   (adj.)       not strong
  weaken  (v)  to make or become weak
  weakness  (n) the state of being weak
 Earthquakes often 1______________ buildings even if they do not 
destroy them. Therefore it is important for engineers to inspect buildings  
after an earthquake in order to identify any 2 ______________ .  If a building 
is left in a 3 ______________ condition after an earthquake, it may collapse 
later in any small movement of the ground.
Stiff:   stiff   (adj)  difficult to bend or move
  stiffen (v)  to make or become difficult to bend or move
  stiffness (n)  difficulty in bending or moving   
 I went to see the doctor this morning because my legs had 
1______________ while I had been asleep.  “What have you been doing ?” 
she asked. “Well, actually, I ran in a 10-mile race yesterday,” I replied.  
“No wonder your legs are 2 ______________ then,”  she said. “What you need 
is another 10-mile race to lose that ______________ !”
Activity 2. Many English words are used as nouns and verbs without 
changes in their form. The following are both nouns and verbs. Complete 
the blanks with one of the words shown below, using the correct form  
of the noun and verb.
                   diet     experiment     result     age    influence    group            
1.  a.  An accident on the motorway ______________ in the death of three 
           people yesterday.
     b.  The doctor said that the ______________ of the test was negative. 
2.  a.  In may countries you can vote when you reach the ______________of     
           eighteen.
   b. Some people look quite old when they are fifty, but others 
   ____________  more slowly.
3.   a.  Scientists have recently conducted several ______________ to find out  
  why some people grow old more quickly that others.
 b. Scientists usually ______________ on animals before giving new 
    medicines to humans.
4.  a.  People who suffer from certain diseases may need a special ________ .
 b. The doctor said I was overweight, so I ______________ for a month 
   and  lost 5 kilos.
5.  a.  The teachers divided the class into six ______________ .
 b. People can be ______________ into three main categories according 
   to the shape of their body. 
6. a. Older children often have a strong ______________ on their younger 
  sisters and brothers.
      b.  Wendy didn’t want to leave school but she was ____________to do so 
            by her family.    
The answers:
I. Match the topics:  
paragraph 1 = c, paragraph 2  = e, paragraph 3 =  d, paragraph 4 = b,  
paragraph 5 = a
II. Understanding the reading: Activity 1     1. = c,  2. = d, 3. = a, 4. = a, 5.= d
Activity 2.   1. = g,  2. =d,  3. = j,  4.= a,  5. = c, 6. = h,  7. = i,  8. = f ,  9. = b, 10. = e  
III. Vocabulary exercises. Activity 1. (weak)    1. weaken     2. weakness     3.  weak
                  (stiff)     1. stiffened  2. stiff    3. stiffness
Activity 2.   1. a)  resulted         b) result               2. a)  age    b) age  

 3. a)  experiments    b) experiment 4. a)  diet    b) dieted

  5. a) groups b) grouped     6. a) influence  

          b)  influenced

Why do we grow old? (ต่อจากหน้า 6)
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และอยากได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวันรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น 

แนวทางในการตัดสินใจของนักเรียน  และผู้ปกครอง

อาจารย์อารีรัตน์ พูลเจริญ 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี

 การสัมมนาคร้ังน้ี 

ทำให้ครูได้ข้อมูลความรู้ 

ด้านการศึกษารูปแบบ 

ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

สามารถนำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมาก  

ส่วนครูเองก็ได้รับความรู้ด้านจิตวิทยาที่ทันสมัย 

จากวิทยากรไปเป็นแนวทางในการแนะแนวนักเรียน 

และเพิ่มความรู้แก่ตัวเอง เช่น ข้อมูลเรื่องการเรียน 

ระบบ Pre-degree และความเป็นมาของรามคำแหง 

ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยปกติแล้วครูจะแนะแนวแก่ 

นักเรียนเรื่องการเรียนที่รามคำแหงว่า เป็นสถาบัน 

ที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกที่ดีของนักเรียนในการ 

เรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่อง 

การสอบแอดมิชชั่น ขอแค่ตั้งใจเรียน เรียนที่ไหน 

ก็จบเหมือนกันอยู่ที่ความมุ่งมั่นของนักเรียนเอง  

ทำให้นักเรียนหลายคนมองเห็นทางเลือกของตัวเอง 

ที่รามคำแหงมากขึ้นด้วย

อาจารย์ภิรมย์        เรืองรอง 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

คลองสิบสาม จังหวัด 

ปทุมธานี 

 การสัมมนาคร้ังน้ี 

ท ำ ใ ห้ พั ฒ น า ค ว า ม 

ก้าวหน้าทางวิชาชีพครู  

และสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปถ่ายทอด 

ให้กับลูกศิษย์ เพื่อจะได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น 

เรื่องความก้าวหน้าทางการศึกษา และการเรียน 

การสอนแบบตลาดวิชาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซึ่งถือเป็นการให้โอกาสกับนักเรียนและเยาวชน 

ของชาติให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และไม่ว่าจะอยู่

จังหวัดใดในประเทศไทยก็สามารถเรียนได้ นักเรียน 

ที่โรงเรียนบางคนทราบข่าวเกี่ยวกับการเรียนแบบ 

Pre-degree  และมีความสนใจ ครูจึงอยากได้ข้อมูล 

เพื่อสามารถนำไปตอบคำถามและแนะนำนักเรียน

ที่สนใจต่อไป 

อ า จ า ร ย์ พิ ม พ์ นิ ภ า 

นกเลิศพันธ์ โรงเรียน 

ธรรมศาสตร์      คลองหลวง 

วิทยาคม  จังหวัดปทุมธานี 

        การสัมมนาคร้ังน้ี 

ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ของมหาวิทยาลัย และ 

ได้รับความรู้ในด้านการให้คำปรึกษา จึงถือเป็นการ 

ได้ปรับเปลี่ยนความคิด และเป็นประโยชน์ต่อการ 

แนะแนวด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และอยาก 

ให้แนะนำข้อมูลด้านหลักสูตร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ให้มากกว่านี้ นอกเหนือจากหลักสูตร Pre-degree เพื่อ 

จะได้นำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนที่สนใจ และสามารถ 

นำไปวางแผนการศึกษาให้กับตนเองได้ 

อาจารย์วิชญ์วรินทร์  

พูลผลอำนวย โรงเรียน 

กบินทร์วิทยา จังหวัด 

ปราจีนบุรี 

  เข้ าร่ วมสัมมนา 

วั น นี้ ค รู ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้  

เพ่ิมเติม สามารถไปถ่ายทอด 

ให้แก่เด็กนักเรียนได้ ครูจะกลับไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

รามคำแหงว่ามีการเรียนระบบ Pre-degree ในทุกสาขา 

วิชาและยังสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครูอยากจะช่วยส่งเสริมนักเรียน 

ให้เข้ามาเรียนที่รามคำแหง ให้พวกเขาได้มาเรียนหนังสือ 

ให้จบเร็ว เพื่อจะได้ไปช่วยเหลือครอบครัวของเขา  

สำหรับการบรรยายของวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็น 

ประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้กับงานของครูได้ ถ้า 

มีโอกาสครูจะเข้าร่วมการสัมมนาให้ได้ทุกครั้งเพื่อ 

ประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนที่จังหวัดปราจีนบุรี

อาจารย์รุ่งนภา วีระพงษ์ 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  

จังหวัดสมุทรปราการ 

         รู้ สึ ก ป ร ะ ทั บ ใ จ 

ทุกครั้งที่เข้าร่วมสัมมนา 

ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับ 

และเนื้อหาสาระทาง 

วิชาการ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จัดได้ 

เป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งต่อไปอยากให้เพิ่มเติม 

ข้อมูลในส่วนของหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เช่น หลักสูตรอินเตอร์ เพราะที่ผ่านมา 

จะเน้นหลักสูตร Pre-degree ซึ่งถือว่ากำลังได้รับความ 

สนใจในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาจารย์สาคร โรจนสาครบุตร 

โ ร ง เ รี ย น วั ด เ ข า วั ง 

(แสงช่วง สุวนิช) จังหวัด 

ราชบุรี 

         การสัมมนาคร้ังน้ี  

ทำให้ได้รับข้อมูลของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เช่น การศึกษาในระบบ 

Pre-degree ถือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษากับคน 

ทุกระดับชั้น สิ่งสำคัญคือมีค่าหน่วยกิตที่ถูกมาก และ 

ยังมีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกได้ตามความชอบ 

และความถนัดของแต่ละคน ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี ้

ทัศนะครูแนะแนวฯ                          (ต่อจากหน้า 4) จะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่โรงเรียน เพื่อจะ 

ได้เป็นแนวทาง และเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่

กำลังตัดสินใจจะศึกษาต่อ และสำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการจะเรียนในระบบ 

Pre-degree 

 นักเรียนที่โรงเรียนบางคนขาดโอกาสทาง 

การศึกษา และไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เนื่องจาก 

ฐานะทางบ้านยากจน การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีค่าหน่วยกิตถูกทำให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ  

ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  โดยไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก 

อาจารย์สุรพล เย็นใจ 

โรงเรียนบางสะพานวิทยา  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ครู เข้าร่วมการ 

สัมมนาเป็นคร้ังท่ี 3 แล้ว  

ถึงจะอยู่ไกลแต่เห็นว่า 

เป็นโครงการที่ดีมาก 

จึงตั้งใจมาอย่างต่อเนื่อง การสัมมนาวันนี้ทำให้ได ้

องค์ความรู้ใหม่ ได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆไปเผยแพร่ 

แก่นักเรียน รามคำแหงควรจัดโครงการเช่นนี้ขึ้น 

ทุกปี เพราะอย่างน้อยครูจะได้มาอัพเดทข้อมูลใหม่

ของรามคำแหงไปแนะแนวให้แก่นักเรียนได้อย่าง

ถูกต้อง ส่วนตัวแล้วครูเป็นศิษย์เก่าของรามคำแหง 

มีความผูกพันกับสถาบัน ยังเหมือนได้กลับมาบ้าน 

และเชื่อมั่นในสถาบันแห่งนี้ว่า จะยังคงมอบสิ่งที่ดี

ให้แก่เยาวชนและสังคมไทยตลอดไป

อาจารย์วันทนา วงศ์มั่น  

โรงเรียนเดชอุดม จังหวัด 

อุบลราชธานี

 การสัมมนาคร้ังน้ี 

คิดว่าทำให้ได้รับความรู้ 

เกี่ยวกับการเรียนการ 

สอนท่ีรามคำแหงมากข้ึน  

เช่น เรื่องการเรียนระบบ Pre-degree จะไปกระตุ้น 

ให้เด็กนักเรียนในภาคอีสานให้มีความสนใจในการ 

เรียนต่อที่เร็วขึ้น เพราะถ้าเด็กเรียนจบเร็วขึ้นจะทำ 

ให้พวกเขาได้รับโอกาสท่ีดีกว่า เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ของครอบครัว และทำมาหากินได้ก่อนเพื่อนๆคนอื่น 

ที่ยังเรียนไม่จบด้วย

         นอกจากนี้ ครูยังได้รับฟังแนวทางการสอน 

ใหม่ๆ จากวิทยากรและได้เห็นแบบอย่างความสำเร็จ 

ของพ่ีน้องท่ีเรียนจบคณะนิติศาสตร์ในระบบ Pre-degree  

เป็นแนวทางที่ครูจะไปกระตุ้นนักเรียนที่ต่างจังหวัด 

ให้เข้าใจในการเรียนที่รามคำแหงมากขึ้น ซึ่งเป็น 

ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการก้าวไปเป็นอนาคต 

ที่ดีของชาติต่อไป 
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ถาม สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน รหัส 51 ตอนนี้ 

ผมเรียนใกล้จบแล้ว หลังจากการสอบไล่ในภาค 1/2554  

ผ่านไป จึงมีข้อสงสัยเก่ียวกับการขอจบ และหลักเกณฑ์ 

การแจ้งจบของมหาวิทยาลัย  

 1. การที่จะกากบาทขอจบได้ ต้องมีหลักเกณฑ์ 

อย่างไรบ้าง

 2. ถ้าลง e-Testing ไว้และสอบผ่านครบหลักสูตร 

แล้ว สามารถทำเรื่องจบที่คณะได้เลยหรือไม่ และ 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งจบมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. เมื่อเหลือกระบวนวิชาที่ต้องลงทะเบียน 

เรียน ในโครงสร้างหลักสูตร ภาคปกติ (1, 2)  

ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน  

18 หน่วยกิต ให้กากบาทขอจบในช่อง “ขอจบการ 

ศึกษาในภาคนี้”  ในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 

 2. ถ้าสอบ e-Testing ผ่านและเรียนจบครบ 

หลักสูตรแล้ว ต้องรอผลสอบประกาศอย่างเป็น 

ทางการที่บอร์ดประกาศของคณะที่สังกัดพร้อม 

ผลสอบภาคปกติก่อน จึงไปดำเนินเรื่องแจ้งจบที่ ฝ่าย 

ทะเบียนคณะที่สังกัดได้ หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งจบ 

ใบเช็คเกรด และใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาค 

สุดท้าย ขอได้ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One 

Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 ม.รามคำแหง 1 

หัวหมาก

ถาม ผมได้สมัครเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

ภาค 1/2554 และผมเคยเรียน Pre-degree รามฯ  

รหัส 52 ด้วย ตอนสมัครใหม่ได้จ่ายค่าเทียบโอน 

ไว้ 100 บาท ตอนนี้ผมต้องการดำเนินการเทียบโอน 

หน่วยกิตและชำระเงินค่าเทียบโอน

 1. หลักฐานมีอะไรบ้าง 

 2.  สถานที่ติดต่อดำเนินการ พร้อมขั้นตอน

 3.  ช่วงวัน/ เวลาที่ให้มีการชำระค่าเทียบโอน

ตอบ 1. หลักฐานการเทียบโอน มีดังน้ี ทรานสคริปท์ 

ไม่สำเร็จการศึกษารหัสเดิม ดำเนินการขอทรานสคริปท์ 

ไม่สำเร็จการศึกษา ชำระเงิน 40 บาท ที่กองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จการชำระ 

เงินมายื่นเรื่องที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 1 

พร้อมถ่ายสำเนา 2 ชุด

 2. นำทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา 

มาดำเนินการเทียบโอนท่ี ฝ่ายทะเบียนคณะท่ีนักศึกษา 

สังกัด แล้วนำใบเทียบโอนที่คณะออกให้ไปชำระเงิน 

ค่าเทียบโอนที่ กองคลัง 

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2554  จำนวน 11 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54148             CN 301 33/25 ภาษาจีนระดับกลาง 1 รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์

 54147  CN 437 42/25 บทอ่านศิลปกรรมจีน รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์

 54253  EA 337 31/25 การบริหารและการจัดการ รศ.ดร.สุธีรา  สุริยวงศ์

        การศึกษาปฐมวัย

 54168  EC 353 56/25 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ รศ.ดร.เกษร  หอมขจร 

 54109  FDT 4602 75/25 เทคโนโลยีกลิ่นรสอาหาร ผศ.ดร.เบญจา  ชุตินทราศีร 

 54269  HED 4501 49/25 สุขภาพผู้สูงอายุ รศ.ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์

          และคณะ 

 54236  LA 101 69/25 หลักกฎหมายมหาชน รศ.ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง 

 54240  ME 613 310/25 เรขาคณิตวิเคราะห ์ รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

        และแคลคูลัสสำหรับครู

 54177  MK 203 88/25 หลักการตลาด รศ.พรรณพิมล ก้านกนก

          และคณะ

 54259  PC 444 79/25 สุขภาพและมนุษยสัมพันธ์ รศ.กัญญา ธัญมันตา

        ในชุมชน

 54171  PY 107 26/25 การใช้เหตุผล รศ.วิโรจ นาคชาตรี 

          และคณะ 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

รายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2/2554 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
AM 837 KHz. Wisdom radio

เริ่มตั้งแตว่ันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

 เวลา/วัน  จันทร์   อังคาร                  พุธ                 พฤหัสบดี                ศุกร์            เสาร์                อาทิตย์

14.10 น.     LA 202     EC 103      EN 202       GM 306    สิ่งดีดีวันนี้  

14.30 น.     LA 202     EC 103      EN 202       GM 306       IS 103  

15.10 น.     CN 102     HI 101      LW 206       PS 190 พืชผลคนเกษตร สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

15.30 น.     CN 102     HI 101      LW 206       PS 190  สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

20.30 น. Radio show   นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้         ข่าวมหาวิทยาลัยฯ

21.00 น.      PS 103     LA 354      PC 103       LW 312      EC 111      AC 101      EN 101

21.30 น.     PS 103     LA 354      PC 103       LW 312      EC 111      AC 101      EN 101

22.00 น.     MB 303     EN 102      LW 402       EN 201      LA 316      AC 101      EN 101

22.30 น.     MB 303     EN 102      LW 402       EN 201      LA 316      AC 101      EN 101

รามคำแหง
พบประชาชน

(อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2554 จากเดิม วันที่ 18-

21 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 6-9 ธันวาคม 2554  

(ทุกวัน) พร้อมรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติม โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th 

รามฯเลื่อนรับนศ.ใหม่ฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย 

มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้  

เพราะมีโอกาสที่น้ำจะท่วมพื้นที่เขตบางกะปิ  ดังนั้น  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เตรียมการป้องกัน 

น้ำท่วมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ม.ร. โดย 

มหาวิทยาลัยมีแนวเขื่อนกั้นน้ำโดยรอบ ม.ร. ทั้งด้าน 

หน้าติดถนนรามคำแหง ด้านข้าง และด้านหลัง (ซอย 

รามคำแหง 24) เป็นแนวเขื่อนที่สร้างไว้หลัง ม.ร. 

ประสบภัยน้ำท่วมหนัก เมื่อปี 2526 ซึ่งแนวเขื่อนนี้ 

มีความสูงกว่าพื้นผิวถนนรามคำแหง 80 ซม. แนว 

เขื่อนนี้จึงเป็นด่านหน้า  ในการทำหน้าที่เป็นผนังกั้น 

ไม่ให้น้ำเข้าสู่ ม.ร.ได้ในกรณีความสูงของน้ำในถนน 

รามคำแหงไม่เกิน 80 ซม.

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้สำรวจรอบแนวเขื่อน 

ว่ามีบริเวณใดที่ชำรุดหรือมีรอยร้าว        และได้เร่งดำเนิน 

การซ่อมแซมแล้ว โดยเฉพาะบริเวณกำแพงรั้วด้าน 

หลังมหาวิทยาลัย

 ขณะเดียวกันยังได้เตรียมกระสอบทราย 

จำนวนมากเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อแนวเขื่อนกับ 

ประตูทางเข้า-ออก ทุกประตู และสำรองไว้เสริม 

ในกรณีที่น้ำสูงเกินกว่าแนวเขื่อนเดิมจะรับได้   

นอกจากน้ียังมีเคร่ืองสูบน้ำ 8 เคร่ือง ในการสูบน้ำออก  

และได้เตรียมเจ้าหน้าท่ีประจำการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อ 

เฝ้าสังเกตการณ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้เร่งแก้ไข

หรือป้องกันได้ทันท่วงที

 “มหาวิทยาลัยได้เตรียมการในการป้องกันอย่าง 

เต็มท่ี โดยมีเจ้าหน้าท่ีกองอาคารสถานท่ีเป็นกำลังหลัก  

และมีนักศึกษา “จิตอาสา” ที่มาช่วยเป็นกำลังเสริม 

อีกจำนวนมาก ก็เช่ือว่ามีโอกาสท่ีจะป้องกันไม่ให้น้ำท่วม 

รามคำแหงได้ หรือหากเกินกำลังการป้องกันก็จะพยายาม 

ให้เกิดความเสียหายต่อ ม.ร. น้อยที่สุด” อธิการบดี 

ม.ร. กล่าวในตอนท้าย         

ม.ร. ป้องกันน้ำท่วมฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. เลื่อนเปิดเทอมฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ปริญญาตรี ภาค 2/2554 (ทั้งส่วนกลางและส่วน 

ภูมิภาค 21 จังหวัด) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) จากเดิมเป็น 

วันที่ 6 ธันวาคม 2554

 นอกจากนี้ ยังเลื่อนการลงทะเบียนเรียนของ 

นักศึกษาเก่า ภาค 2/2554 (ส่วนกลาง) จากเดิม 

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 17-21  

ธันวาคม 2554 และเลื่อนการลงทะเบียนสอบซ่อม 

ของภาค 1/2554 เป็นวันที่ 10-12 ธันวาคม 2554 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ru.ac.th 

สำหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น  

จะเน้นในการส่งเสริมในส่ิงท่ีนักศึกษาขาดแคลนหรือ 

ต้องการ  ให้นักศึกษามีตำราและวัสดุอุปกรณ์พร้อม  

สำหรับการเรียน รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเชิง 

วิชาการ เช่น การรวมกลุ่มทบทวนความรู้ นอกจากน้ัน  

ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการ  

เช่น การแข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมเชิงสังคม เช่น  

การบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะให้ 

นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและสังคม

 ด้านนางสาวจิตรลดา อินไชยา กล่าวถึง 

ความรู้สึกท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นว่าภาคภูมิใจและ 

ม่ันใจในสถาบันการศึกษาแห่งน้ีเป็นอย่างย่ิง ไม่ผิดหวัง 

ท่ีเลือกเรียนท่ีสถาบันแห่งน้ี  และขอขอบพระคุณคณาจารย์ 

ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้จนสามารถ 

นำความรู้มาใช้ในการสอบเข้ารับราชการได้เป็น 

ผลสำเร็จ  ในอนาคตตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับ 

ใช้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อรับใช้ 

ประเทศชาติสืบต่อไป

ศิษย์เก่ารามฯ                                    (ต่อจากหน้า 2)

วัน-เวลา-สถานที่เรียน  วันพุธ  เวลา 15.30-17.20 น. 

อาคาร SWB  ห้อง 506 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสม  ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

ตำราเรียน   วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย 3 (FR 437) 

 -  ผู้เขียน ดร.นวลฉวี  พานิชกุล

    ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสคริสต ์

ศตวรรษที่ 20 - สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง 

ปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาจากผลงานท้ังประเภทบทละคร  

นวนิยาย กวีนิพนธ์ ของนักเขียนสำคัญๆ เช่น 

มองแตร์ลองด์ (Montherlant) อานุยน์ (Anouilh) 

เพรแวรต์ (Prevert) ซาตร์ (Satre) ซีโมน เดอ โบวัวร์ 

(Simone de Beauvoir) กามูส์ (Camus) เบ็คเก็ตต์ 

(Beckett) อีโอเนสโก (Ionesco)

การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 100 

คะแนน  คะแนนสอบผ่าน 60%

วัน-เวลาสอบ  ตาม ม.ร. 30

ข้อแนะนำ ควรมีพ้ืนฐานความรู้วิชาบังคับด้านวรรณคดี 

ฝรั่งเศส และควรอ่านภาษาฝรั่งเศสออก และเข้าใจ 

ในระดับใช้ได้

             รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

FR 437 
วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย 3
(ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง) 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 

50 บาท เมื่อชำระค่าเทียบโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ 

นักศึกษาถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเทียบโอนไป 

ให้ที่ ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด 1 ชุด และเก็บไว้เป็น 

หลักฐาน 1 ชุด

 3. นักศึกษาสามารถทำเร่ืองชำระค่าเทียบโอน 

ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียน 

คณะที่นักศึกษาสังกัด ภายใน 1 ปีการศึกษานับจาก 

วันสมัคร เกินกำหนด 1 ปี ต้องชำระค่าเทียบโอน 

ล่าช้า ภาคปกติละ 300 บาท ( 1 ปี 600 บาท) โดย 

ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการแจ้งจบการศึกษา 

             กองบรรณาธิการ

ตอบปัญหานักศึกษา                        (ต่อจากหน้า 9)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการกวนข้าวทิพย์   

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ วัดอรุณญาศรี  

ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อ 

สืบทอดประเพณีที่ดีงามและเป็นการส่งเสริมและ 

รักษาวัฒนธรรมท่ีดีให้คงอยู่ต่อไป และได้การประเมิน 

ผลการจัดทำโครงการพบว่าความพึงพอใจในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (4.03) และความพึงพอใจการเข้า 

ร่วมกิจกรรมออกพรรษาจำแนกตามสถานภาพท่ัวไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าระดับความพึงพอใจ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (3.43)



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 ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษาคหกรรมฯ                          (ต่อจากหน้า 5)

รามคำแหงร่วมมือศูนย์ฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 สาขา 

ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์และแกะสลักเครื่องสด) และ 

มีอาจารย์ภูชิษย์  สว่างสุข  อาจารย์ประจำภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นที่ปรึกษา

 สำหรับผลงาน “พ่อของแผ่นดิน อัครศิลปิน 

แห่งสยาม” มีรายละเอียดชิ้นงาน คือ แกะสลักผัก 

ผลไม้ท่ีเป็นเร่ืองราวพระราชนิพนธ์ เร่ืองพระมหาชนก  

สืบเนื่องมาจากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้สอดแทรก 

คำสอนต่างๆไว้มาก เช่น ความมีสติ ความเพียร  

ความอดทน และการตั้งใจในการทำงาน ด้านการ 

ทำงานของทีม ม.ร. มีการเตรียมงานถึง 20 วัน  

แกะสลักเผือกเป็นเรือ พระมหาชนก และนางมณีเมขลา  

นอกจากนี้ ยังแกะสลักผักผลไม้อื่นๆ เป็นพญานาค  

หงส์ นก ดอกไม้นานาพันธ์ุ สัตว์ต่างๆ และยังมี 

นางฟ้าเล่นดนตรีไทย (มโหรีแบบโบราณ) พร้อมทั้ง 

ได้มีการร้อยมาลัยทำเคร่ืองแขวน งานใบตองดอกไม้สด 

อย่างสวยงาม เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดิน องค์อัครศิลปิน โดย 

ผลงานของนักศึกษา ม.ร. ได้รับความสนใจจากชาว 

ต่างชาติ  โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เข้าชมงานจำนวนมาก

 ท้ังน้ี ความสำเร็จอันงดงามของทีมนักศึกษา 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ท้ัง 2 ทีม  

ล้วนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาศาสตร์  

และมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาเป็นอย่างดี โดยความ 

สำเร็จครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา  

เพื่อช่วยกันสรรค์สร้างผลงานที่ดีให้แก่ประเทศชาติ 

และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สืบไป 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2554 ณ วัด 

หนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัด 

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 โดยมี 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา  

ศิษย์เก่า และประชาชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธี 

โดยมีจำนวนเงินอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน 

ทั้งสิ้น 1,777,270.25 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ด 

หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)  

ในการนี้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดหนอง

แวงวิทยา 20,000 บาท และโรงเรียนการกุศลวัด 

หนองแวง  20,000 บาท

 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ ประธาน 

คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.ร.พร้อม 

ด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ม.ร. ร่วม 

ในงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารที ่

เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปเป็นอาสาสมัครช่วย

จัดเตรียมถุงยังชีพและลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค  

เพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด 

ต่างๆที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษา 

วิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐาน 

เดียวกัน ประจำปี 2554 “กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ 

ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์”        

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมี 

อุดมการณ์ความรักชาติ มีความรักความสามัคคี มี 

อุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และเพื่อปลูกฝัง 

สำนึกด้านความมั่นคงให้กับนักศึกษาวิชาทหารใน 

การที่จะผนึกกำลังร่วมกันเพื่อปกป้องและเทิดทูน 

สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส ตลอดจนเป็น 

การสร้างเครือข่ายของมวลชนคนรักชาติท่ีมีประสิทธิภาพ  

สามารถหวังผลในทางปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง  

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

ชาติได้ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 

ประเทศชาติในอนาคต โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร ม.ร. 

เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 482 นาย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าเจตจำนงของ 

การเป็นนักศึกษาวิชาทหารนั้นคือ การฝึกนักศึกษา 

ให้เป็นผู้ที่มีความแข็งขันและเสียสละ โดยเฉพาะใน 

ภาวะที่ประชาชนในบ้านเมืองกำลังเดือดร้อน ทุกคน 

ต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า เรามีความรักชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์ พวกเราต้องร่วมมือช่วยกันออกไป 

แสดงพลังของนักศึกษาไปช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ 

ประสบอุทกภัย 

 “ขอขอบคุณนักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่ตั้ง

ใจฝึกตน จนสามารถออกไปช่วยดูแลประเทศชาติได้

อย่างสุดความสามารถ ขอให้ช่วยกันบรรเทาความ 

ทุกข์ร้อนของชาติ และรักศาสนาโดยเชื่อในการ 

ทำความดีว่าย่อมได้ดี สิ่งดีๆก็จะกลับคืนมาแก่ตัว 

นักศึกษาเอง วันนี้ขอให้ออกไปช่วยคนที่เดือดร้อน 

ให้เขาพ้นทุกข์ ช่วยกันดูแลประเทศให้ดีขึ้น และ 

ท้ายที่สุด ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการ

ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน”

 พล.ต.ไพโรจน์ พนาเวศร์ ผู้บัญชาการศูนย์ 

การกำลังสำรอง กล่าวว่าการจัดโครงการศูนย์ฝึก 

นักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไป 

สู่มาตรฐานเดียวกัน ในกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ 

ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่และ 

มีความรับผิดชอบ โดยรวบรวมนักศึกษาเป็นสมาชิก 

และจัดตั้งเป็นกลุ่มให้ออกไปปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับ 

ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มองว่า 

เยาวชนทุกคนมีความรับผิดชอบอยู่ในตัว และสามารถ 

เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นผู้ม ี

ระเบียบวินัยช่วยกันออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

 “นักศึกษารามคำแหง ถือว่าเป็นผู้ที่มีความ 

เข้มแข็งในการทำงาน สู้ไม่ถอย จึงขอขอบคุณผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรม  

และดีใจท่ีได้มาพบกับนักศึกษาวิชาทหารของรามคำแหง 

เมื่อนักศึกษาวิชาทหารได้ออกไปปฏิบัติจะช่วยเพิ่ม 

ทักษะชีวิตให้ทุกคนรู้จักความเสียสละและเป็นบุคคล 

ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

ม.ร. กล่าวว่ากิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  

ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นกิจกรรม 

ที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

ซึ่งนักศึกษารามคำแหงได้ปฏิบัติขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

ออกไปร่วมทุกข์ร่วมยากกับชาวบ้าน และมีความ 

มุ่งม่ันในการทำตนเป็นผู้มีจิตอาสา ในภาวะท่ีบ้านเมือง 

ประสบอุทกภัย จะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่า เยาวชนไทยมี 

ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์มากเพียงใด ดังนั้น  

ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์  ปฏิบัติ 

หน้าที่ด้วยความอดทน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ

บ้านเมือง เมื่อพวกเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนไทย 

ด้วยกันแล้ว ขอให้เก็บประสบการณ์และระลึกเสมอ 

ว่า “ประเทศไทยจะอยู่รอดปลอดภัยได้ต่อเมื่อเรามี 

ชาติ ศาสน์ และกษัตริย์”



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๑)  วันท่ี ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ม.ร. ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

 ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์   

นำส่ิงของพระราชทานตามโครงการ “หน่ึงใจ...ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ 

น้ำด่ืมอย่างละ 4 ร้อยชุด ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี นั้น

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง ไ ด้ ร่ ว ม กั บ 

มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน 

มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ  

ทองศิริ ประธานโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา 

วิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ บุคลากร 

และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการ 

กอล์ฟ นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เรือพลาสติก 

จำนวน 10 ลำ เสื้อชูชีพ จำนวน 30 ตัว และ 

เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 19 รายการ ไปมอบ 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.ปทุมธานี

ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่วัดหงษ์ปทุมาวาส และ 

ชุมชนต่างๆในจังหวัดปทุมธานี โดยมีแอฟ ทักษอร 

ภักดิ์สุขเจริญ กับ สงกรานต์ เตชะณรงค์ ดารา 

คู่ขวัญมาร่วมด้วย   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2554  

นศ. สาขาวิทยบริการฯสุโขทัย
คว้ารางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น

 นางสาวพัชรา  แก่นพ่วง นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนสตรีไทยดีเด่น 

ประจำปี 2553 จังหวัดสุโขทัย เข้ารับประทานโล ่

เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำนวน 

3,000 บาท จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 20  กันยายน  2554 ที่ผ่านมา 

ณ   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์  และได้ปฏิบัติหน้าที่แกนนำเยาวชน 

สตรีไทย  รวมใจยุติความรุนแรง  รวมท้ังการปฏิบัติงาน 

ด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

ทุกด้าน  

 นางสาวพัชรา อายุ 21 ปี และกำลังศึกษา 

อยู่ช้ันปีท่ี  4  คณะนิติศาสตร์    ท่ีผ่านมาเคยได้รับเลือก 

ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี 2549 รับโล่ 

รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับการยกย่องจากคุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์  

เร่ืองความมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยได้รับการรายงานข่าว 

ในนิตยสารดาราภาพยนตร์ฉบับวันที่  16  มกราคม 

2549  เป็นเยาวชนประชาธิปไตย  รุ่นที่ 2/2549 

ของรัฐสภา ได้รับคัดเลือกและยกย่องให้เป็นผู้มี 

ความประพฤติดี ง ามจากพุทธสมาคมแห่ ง 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับคัดเลือก 

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2549 จาก 

กระทรวงศึกษาธิการโดยรับพระราชทานรางวัลจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   

 คณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง   สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

สุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ  และ 

ถวายพวงมาลา  แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ 

พสกนิกรชาวไทย  เนื่องในวันปิยมหาราช  เมื่อวันที่  

21 ตุลาคม 2554  ณ สำนักงานเทศบาล ตำบล 

เมืองเก่า   อำเภอเมือง    จังหวัดสุโขทัย

 กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักศึกษา  

วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา โดยมีการอบรมใน 

หลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรเทคนิคการเขียน 

จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน บรรยาย 

โดย อาจารย์น้ำผึ้ง ปูรณะสุคนธ ์ และอาจารย์บุศรา 

นิยมเวช อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. และการ 

บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง นักศึกษากับชีวิตการ 

ทำงาน โดย คุณสมิท ห่วงมณี รองผู้อำนวยการ 

หัวหน้าพนักงานสัมพันธ์ ธนาคารทหารไทย ณ  

ห้อง 301 อาคารสวรรคโลก  เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 

ที่ผ่านมา


