
     
 
 

                
   
 

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 ๔๓

วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

   

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 11)

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
แก่นักศึกษาและบัณฑิต

ม.ร. อบรม “การจราจรและการรักษาความปลอดภัย”

สนช. จับมือ ม.ร. ให้ทุนพัฒนาอาจารย์-นักศึกษา

ม.ร. จัดเสวนาแพทย์แผนไทย “การเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ง”

สร้างนักนวัตกรรม มุ่งสู่ธุรกิจประชาคมอาเซียน

ม.ร. รับสมัครหลักสูตร ป.เอก

(อ่านต่อหน้า 11)

ทางสังคมศาสตร์ (เน้นการวิจัย)

(อ่านต่อหน้า 10)

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามร่วมมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

(สนช.) สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม พร้อมให้ทุนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา

ต่อเนื่อง 5 ปี จำนวนกว่า 10 ล้านบาท
   โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดแถลงข่าวลงนามความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ 

รศ.รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักคีรี  

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็น 

สักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 

ที่ผ่านมา 

 โครงการแพทย์แผนไทย สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

โครงการสัมมนาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2554 เรื่อง “การเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ง” 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็น 

ประธาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มุสิก  รักษาการในตำแหน่ง

 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมการจราจรและการรักษาความ

ปลอดภัย  ประจำปีการศึกษา 2554  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 

นักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ในด้านการจราจรและการถวายความอารักขาและรักษาความ 

ปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นท่ี 37 ระหว่างวันท่ี 5-9 

มีนาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน ณ อาคารสวรรคโลก   

ชั้น 3 ห้อง 301 เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ทางสังคมศาสตร์ (เน้นการวิจัย) ในสาขา 

บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ ความ 

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

สังคมวิทยา (เมือง/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ 

ประชากรศาสตร์) การบริหารการศึกษา เทคโนโลยี 

การศึกษา วิจัยการศึกษา จิตวิทยา

 ง า น แ น ะ แ น ว จั ด ห า ง า น แ ล ะ ทุ น 

การศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “การฝึกทักษะ 

เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันที่ 16-17 

กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง 0322 อาคารสุโขทัย 

(ช้ัน 3) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการพัฒนา 

และเสริมสร้างบุคลิกภาพได้อย่างถูกวิธี มีความ 

เชื่อมั่นและกล้าแสดงออก



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วัน

ลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401013858-5401520886

5402025174-5402521891

5403021677-5403519373

5404049024-5404514118

5405001297-5405503359

5406055680-5406540954

5407001444-5407501807

5454003905-5454502161

5456500353-5456501138

5490501789-5490521860
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ษ
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301013610-5401013841

5302027791-5402025166

5303030216-5403021669

5404012162-5404049016

5205502593-5405001289

5306079731-5406055672

5307000777-5407001436

5354005141-5454003897

5456003101-5456500346

5490045266-5490501771
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5101504909-5301013602

5102522678-5302027783

5203017917-5303030208

5304020281-5404012154

5105014418-5205502585

5206059858-5306079723

5107501230-5307000769

5254000234-5354005133

5456001378-5456003093

5490006037-5490045258
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5001007052-5101504891

5002011251-5102522660

5003036604-5203017909

5204008576-5304020273

4905010791-5105014400

5006141807-5206059841

4907501508-5107501222

4954009173-5254000226

5356500792-5456001360

5390020989-5490006029 
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4701000012-5001007045 

4702000011-5002011244

4703000010-5003036596

4704000019-5204008568

4705000018-4905010783

4706000017-5006141799

4707000016-4907501490

4754000018-4954009165

5356000017-5356500784

4790000014-5390020971

8 
 เม

ษ
าย

น
  2

55
5

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับท่ีประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง  

“การเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”  

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมปาฐกถา 

พิเศษ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เม่ือวันท่ี 14 มกราคม ท่ีผ่านมา 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กล่าวว่าเน่ืองมาจากการท่ีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน  

หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายให้ภายในปี พ.ศ. 2558  

อาเซียนสามารถรวมตัวกันได้เป็นประชาคมอาเซียน  

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งท้ังในแง่การเมืองความม่ันคง  

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน  

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก สถาบัน 

อุดมศึกษาไทยท่ัวประเทศจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อม 

เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงข้ึน รวมท้ัง 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ 

ให้บริการด้านการศึกษาท่ีหลากหลาย สามารถแข่งขัน 

กับนานาชาติได้

 “การท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียนได้นั้น วงการศึกษาจะต้องตื่นตัวในเรื่องการ 

เรียนการสอนโดยเฉพาะการฝึกทักษะทางด้านภาษา 

ให้มากข้ึน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน การแข่งขัน 

ของประเทศไทยจะไม่ได้ผลดีถ้าคนของเราไม่มี  

ประสิทธิภาพและศักยภาพพอที่จะสู้ประเทศอื่นได้  

เรามีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตป้อนหน่วยงานในไทย  

แต่ขณะน้ีเราต้องมองต่างประเทศ ไม่ใช่มองแต่กรอบ 

อาเซียนแต่ต้องมองนอกกรอบอาเซียนท่ีอยู่ใกล้กับเรา”

 ความร่วมมือทางการศึกษาในกลุ่มประเทศ 

อาเซียนขณะน้ีมีการแลกเปล่ียนทางวิชาการ  ทุนศึกษา 

ระยะส้ัน-ระยะยาว ระดับปริญญาโท-เอก การแลกเปล่ียน 

เชิงวัฒนธรรม (ASEAN Youth Cultural Forum /  

AUN Education Forum and Young Speakers  

Contests) การจัดอบรม (Training Series on Quality  

Assurance) การร่วมวางระบบและเครื่องมือด้านการ 

อุดมศึกษา (AUN Quality Assurance / ASEAN  

Credit Transfer System) การพัฒนาหลักสูตร (ASEAN  

Studies Programme) และการจัดประชุมและสัมมนา 

วิชาการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น (AUN Rectors’ Meeting /  

ASEAN-China Rectors’ Conference)

 รศ.ดร.พินิติ กล่าวเพ่ิมเติมว่าทิศทางการศึกษา 

ของอาเซียนที่ส่งผลต่ออุดมศึกษาไทย ควรมองโลก 

ในลักษณะท่ีเป็นพลวัต มีการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยง 

รองเลขาธิการ สกอ. เน้นเด็กไทยต้องสนใจภาษาอังกฤษ-ภาษาเพื่อนบ้าน
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

กับกระแสโลก เน้นการกระทำท่ีพอประมาณบนพ้ืนฐาน 

ของความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านประชากร 

จะมีการเร่งใช้ประโยชน์จากวัยแรงงานในการพัฒนา  

และมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและ 

ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันในระดับสากล  

รวมทั้งต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างโอกาสและ 

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

 “สถาบันการศึกษาจะต้องมีการสร้างคนให้ 

ตรงกับความต้องการของภาคการจ้างงานและมี 

ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ใช้ระบบ 

การศึกษาสร้างปัญญาให้แก่ประชาชนบนพื้นฐาน 

ของสังคม ให้มีการเคารพกติกาสังคม ผู้อ่ืนและเคารพ 

หลักการการปกครอง ที่สำคัญสถาบันการศึกษาจะ 

ต้องสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในเรื่อง 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

  รศ.ดร.พินิติ  กล่าวอีกว่าการทำงานในอนาคต 

ท่ีจะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีของกลุ่มประเทศ 

อาเซียน คนไทยไม่ได้แข่งขันกับคนไทยด้วยกันเอง 

เท่านั้น แต่ต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านอีก 10 ประเทศ 

ดังนั้น เยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องเตรียมความพร้อม 

ต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในทุกมิติ  โดยเฉพาะทักษะ 

ทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับ

การสื่อสารในอาเซียน และหากสามารถพูดภาษา 

ของประเทศเพื่อนบ้านได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการ 

ทำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นทักษะการคิดอย่าง 

เป็นระบบ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการ 

ยอมรับและพร้อมเรียนรู้ในความแตกต่างระหว่าง 

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน จะเป็นส่วนสำคัญที่

จะส่งผลในการทำงานอย่างมีคุณภาพด้วย

 “สุดท้ายนี้ต้องขอย้ำว่าเยาวชนไทยควรสนใจ 

ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ให้มากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันผลิต 

เยาวชนไทยให้มีคุณภาพ จัดหลักสูตรซึ่งสามารถ 

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงให้ได้ และทำให้เยาวชน 

ตื่นตัวและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียม 

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ”   

รศ.ดร.พินิติกล่าวในตอนท้าย



 

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

9 ก.พ. รามฯ จัดเลือก ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร.

 มีวิทยานิพนธ์ฉบับหนึ่ง

 เป็นวิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม 

หลักสูตร

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ไทยศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของ

 ต่อเกียรติ   เงินกอง  ซึ่ง

 “ข่าวรามคำแหง” เคยสอนเขามาใน 

หลักสูตรดังกล่าวนี้

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อ (เกือบ) เป็น 

ภาษากวี คือ

 ดุริยประณีต ประณีตศิลป์แห่งสยาม

 ศึกษาภูมิหลังและเอกลักษณ์ทางเพลง 

ของวงดนตรีไทยบ้านดุริยประณีต

 ศึกษาบทบาทและผลงานทางวัฒนธรรม 

ของศิลปินวงดุริยประณีต และ

 รวบรวมผลงานการบันทึกเสียง ขับร้อง 

เพลงเถาของนักร้องวงดุริยประณีต

 เพียงเห็นเค้าโครงของวิทยานิพนธ์ 

บรรดาผู้ช่ืนชอบเพลงไทย และ “ดุริยประณีต” 

 ก็คงรู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้ว

 “ข่าวรามคำแหง” จึงอยากจะแสดง 

ความชื่นชมต่อ  ต่อเกียรติ  เงินกอง  เจ้าของ 

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้

 แ ล ะ รู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ เ ธ อ ไ ด้ ที่ ป รึ ก ษ า 

วิทยานิพนธ์ อย่าง

 ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ 

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ  ทรัพย์เอนก

 ส ำ ห รั บ เ นื้ อ ห า ค ง ต้ อ ง ข อ ต่ อ ใ น 

“ข่าวรามคำแหง”  ฉบับหน้า

 อาจารย์สมหมาย 

สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กล่าวถึงบทบาทของ 

มหาวิทยาลัยในการ 

ส่งเสริมการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย 

ว่าเราส่งเสริมให้นักศึกษา 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักศึกษา และ 

การเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ด้านต่างๆ ผ่านผู้แทนของตน ในนามของสมาชิก 

สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การ 

นักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.)

 การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา มีขึ้นครั้งแรก 

ในปีพ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการสถาปนา 

มหาวิทยาลัยต่อมาในปีพ.ศ. 2517 เพื่อเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ย่ิงข้ึน มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2517 โดย 

ให้สิทธินักศึกษาจัดต้ังพรรคนักศึกษาเพ่ือส่งสมาชิก 

พรรคสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภานักศึกษา 

และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มีวาระในการ 

บริหารงาน 1 ปี นับเป็นคร้ังแรกท่ีมีการนำการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาประเภทระบุพรรค หรือระบบสัดส่วน 

มาใช้ในประเทศไทย

 สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประกอบด้วยสมาชิก 

ทั้งหมด 64 คน โดยแต่ละชั้นปีมีสมาชิกจำนวน 

16 คน แบ่งเป็น ส.ม.ร. ประเภทระบุพรรค 8 คน 

และประเภทระบุบุคคล 8 คน มีอำนาจหน้าที่หลัก 

ในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณกิจกรรม 

นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในแต่ละปีการศึกษา  

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร 

งานของ อ.ศ.ม.ร. และให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย

ในการพัฒนานักศึกษา 

 คณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

ประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา รองนายกฯ 

และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวม 12 คน มีอำนาจ 

หน้าที่หลักในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา 

ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบำเพ็ญ 

ประโยชน์เพื่อสังคม ด้านกีฬา นันทนาการ และ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยดำเนินการผ่านทางชมรม 

76 ชมรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

นักศึกษาต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนานักศึกษา

 สำหรับปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยประกาศ 

ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการ 

องค์การนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งนักศึกษา 

สามารถใช้สิทธิเลือกต้ังได้ตามวันเวลาและสถานท่ี  

ดังนี้

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.  

ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่วิทยาเขตบางนา และตั้งแต ่

เวลา 13.00-16.00 น. ให้ใช้สิทธิเลือกต้ังท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก)

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ตั้งแต่เวลา 

08.30-16.00 น.

 นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทั้ง 22 สาขาวิทยบริการฯ 

ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

 การใช้สิทธิเลือกตั้ง นักศึกษาชั้นปริญญาตรี 

ทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องไปใช้สิทธ ิ

ตามสถานที่เลือกตั้งที่กำหนดข้างต้น โดยให้แสดง

บัตรประจำตัวนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงลายมือ 

ช่ือและพิมพ์ลายน้ิวมือ หลังจากน้ันผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

จะได้รับบัตรเลือกต้ังจำนวนหน่ึงใบ ในบัตรเลือกต้ัง 

หนึ่งใบที่ได้รับจะแบ่งเป็นสองส่วน 

 บัตรเลือกตั้งส่วนที่หนึ่งเป็นการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ซ่ึงผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

จะเลือกได้เพียงพรรคเดียวหรือหมายเลขเดียวเท่าน้ัน  

และการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาประเภทระบุพรรค  

ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกได้เพียงพรรคเดียวหรือ

หมายเลขเดียวเช่นกัน 

 บัตรเลือกตั้งส่วนที่สอง เป็นการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภานักศึกษาประเภทระบุบุคคล ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 

8 คน หรือ 8 หมายเลข ซึ่งจะเป็นการเลือกผู้สมัคร

พรรคเดียวกันทั้งหมด หรือต่างพรรคกันก็ได้

 การใช้สิทธิเลือกต้ังให้ทำเคร่ืองหมายกากบาท  

 X  เท่านั้น หลังจากนั้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกบัตร 

เลือกตั้งตามรอยปรุเพื่อแยกบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ  

โดยใบท่ีหน่ึงซ่ึงเลือกคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  

และสมาชิกสภานักศึกษาประเภทระบุพรรค ให้หย่อน 

ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร. ประเภท 

ระบุพรรค บัตรเลือกตั้งใบที่สองซึ่งเลือกสมาชิก 

สภานักศึกษาประเภทระบุบุคคล ให้หย่อนลงใน 

หีบบัตรเลือกตั้ง ส.ม.ร. ประเภทระบุบุคคล

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนให้นักศึกษา 

ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาและ 

คณะกรรมการองค์การนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็น 

ตัวแทนของนักศึกษาในการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา และนำเสนอความต้องการของนักศึกษา

ต่อมหาวิทยาลัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่อไป 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาคฤดูร้อน/2554 (ม.ร. 30)
วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ



รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา (CR) SEC       วัน / เวลาเรียน          ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



สนช. จับมือ ม.ร.ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.ภีรภัทร ภักคีรี ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ กล่าวว่าโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม เป็น 

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตร 

แรกของประเทศไทยได้พัฒนาข้ึนมาเพ่ือให้ผู้ประกอบการ  

และผู้บริหารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางด้านการ 

จัดการนวัตกรรมในองค์กรต่างๆ รวมทั้งสามารถนำ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปร่วมใช้กับหลักการการ 

บริหารจัดการในเชิงธุรกิจ อันก่อให้เกิดนวัตกรรม 

ที่จะส่งเสริมองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพ

และแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอนเป็นรุ่นท่ี 6  

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 4 รุ่น  จำนวน 750 คน 

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้ง 

โครงการฯ กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอย่างยิ่งที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วม 

จัดตั้งโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

จัดการนวัตกรรม เมื่อปี 2549 และยังคงสนับสนุน 

ทางด้านวิชาการ บุคลากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้  

รวมท้ังมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการวิจัยและจัดทำ 

แผนธุรกิจเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน จากความร่วมมือดังกล่าว  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สร้างนักนวัตกรรมระดับ

ปริญญาโทออกสู่สังคมเป็นจำนวนมาก และมีผลงาน 

ด้านนวัตกรรมของนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ 

หลากหลาย อาทิ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 

เพื่อผู้ประสบภัย การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมัน

ปลาทะเล ฯลฯ 

 “นวัตกรรม เกิดข้ึนจากการคิดสร้างสรรค์ เกิดองค์ 

ความรู้ใหม่และสามารถต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ที่เพิ่ม 

มูลค่าทางธุรกิจได้ รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 และ 

ส่ิงต่างๆรอบตัว อาจเร่ิมจากการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง 

จากส่ิงท่ีมีอยู่ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ก็ทำให้เกิด 

นวัตกรรมได้อย่างมากมาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ก็ได้นำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้ง 

การนำรถโมบายรามคำแหง ท่ีติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และอินเทอร์เน็ต ออกไปให้บริการความรู้แก่นักเรียน  

นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ  

และการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ท่ีมีอาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกมาให้ความรู้กว่า 100 คน”

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าขอขอบคุณ 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ท่ีให้การสนับสนุนและ 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งหลักสูตร 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

นวัตกรรม โดยมีนักศึกษาสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตออกไป 

ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติแล้วจำนวนมาก  

และการลงนามความร่วมมือในวันน้ี เป็นการสนับสนุน 

ทุนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในโครงการ 

ศึกษาดูงานของนักศึกษา ทุนด้านการทำวิจัยและ 

จัดทำแผนธุรกิจของนักศึกษา รวมถึงทุนเพ่ือพัฒนา 

อาจารย์ทางด้านนวัตกรรม และการสนับสนุนด้าน 

วิชาการในรูปแบบของคณาจารย์ผู้สอน และการแบ่งปัน 

ประสบการณ์ร่วมกัน

 “นวัตกรรม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาต ิ

ให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับนานาประเทศ ซึ่ง 

ประเทศไทยมีการคิดค้นต่อยอดทางนวัตกรรมโดย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการ 

จดบันทึกจึงสูญหายไปกับกาลเวลา ดังน้ันการร่วมมือ 

กนัสร้างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการ 

ธุรกิจ ให้เป็นนักคิดค้น สร้างสรรค์ และเป็นนวัตกรรม  

ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย”

 นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงาน 

นวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่านับเป็นบทบาทสำคัญ 

ในการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่การก้าว 

ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทั้งยัง 

ต้องการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมออกไปสู่ระดับ 

ภูมิภาค และต่อยอดถึงระดับปริญญาเอกต่อไป โดย 

การลงนามความร่วมมือในคร้ังน้ีทาง สนช. ได้สนับสนุน 

ทุนกว่า 10 ล้านบาท เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์  

ใน 3 เรื่อง คือ 1) ทุนพัฒนาทักษะในการศึกษาดูงาน

ของนักศึกษา เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ และเกิด

เป็นวิสัยทัศน์ในการคิดค้น พัฒนาองค์ความรู้ รวม

ทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ 2) ทุน 

สำหรับทำวิจัยและแผนธุรกิจ สนับสนุนท้ังนักศึกษา 

และอาจารย์ ใช้เพ่ือทำแผนธุรกิจและต่อยอดนวัตกรรม 

ทางความคิด และ3) ทุนพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริม 

การศึกษาและอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 

ให้อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

สู่นักศึกษา

 “อยากส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดวัฒนธรรม 

ในการเป็นนักนวัตกรรม (Innovation Culture) คือ  

มีจินตนาการของตัวเอง ใช้ชีวิตและริเร่ิมนวัตกรรมใหม่ 

ให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซ่ึงเงินทุนสนับสนุน 

นับเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการพัฒนาต่อยอดแผน 

ธุรกิจและผลการวิจัยต่างๆ ให้เกิดเป็นผลิตผลทาง 

นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้า พร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป”

อุตสาหกรรมและองค์การ และจิตวิทยาให้คำปรึกษา  

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2555

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี อาคารท่าชัย  

ชั้น 4 ห้อง 402 โทร. 0-2310-8566, 0-2310-8000  

ต่อ 4664  หรือดูรายละเอียดที่ www.phd.ru.ac.th 

ม.ร. รับสมัครฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

 1) โครงการสัมมนาสาขาวิทยบริการฯจังหวัด 

ขอนแก่น “พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสาขาวิทยบริการฯ 

แนวหน้า” 

 2) โครงการ “ให้ความรู้ด้านวิชาการแนะแนว

การศึกษาต่อ”  ปีการศึกษา 2555 

 3) โครงการจัดรายการวิทยุ “ส่ือสัมพันธ์รามคำแหง”  

ปีที่ 9  

 4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ 

สืบค้นสารสนเทศบนเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติิ”   

ปีที่ 5  รุ่นที่ 1-3 

 5) โครงการ “บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอบ้านไผ่”  

ประจำปี 2555 

 6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับต้นสำหรับเด็กนักเรียน” 

ปีที่ 5  รุ่นที่ 1-2 

 7) โครงการ “เตรยีมความพรอ้มกอ่นการตรวจ 

ประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิทยบริการฯจังหวัด 

ขอนแก่น”

 8) โครงการ “สำนักงานก้าวหน้าด้วยการพัฒนา  

5 ส” 

 9) โครงการ “การบริหารความเส่ียงภายใน สาขา 

วิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น” 

 10) โครงการ “ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียน 

พรรษา” ประจำปี 2555 

 11) โครงการ “ประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิค ต้าน 

ยาเสพติด”  ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 1) 

 12) โครงการ “พิธีเปิดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

84 พรรษา  เพื่อชุมชน” 

 13) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร 

“เรื่องการปลูกมันสำปะหลัง”  ปีที่ 6 

 14)โครงการ “รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีนอก 

สถานที่”  ปีการศึกษา 2555 

 15) โครงการ “พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ

แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า”  การทำบาร์บีคิว 

 และ16)โครงการ “ร่วมสืบสานงานเทศกาลไหม 

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” 

 “กิจกรรมต่างๆท่ีสาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น 

จัดขึ้นนั้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักศึกษาและ 

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยให้บุคลากรและนักศึกษา 

ของรามคำแหงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนที่อยู่ใน 

พ้ืนท่ีใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้  

วิชาชีพ หรือศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการ “บุญกุ้ม 

ข้าวใหญ่ ของดีอำเภอบ้านไผ่” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย 

จะได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทอีสานกับ 

ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมตลอดท้ัง 

ปีการศึกษา 2555 เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค  

และให้สอดคล้องกับปรัชญาของสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดขอนแก่น รวมถึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ 

มหาวิทยาลัยในอีกทางหน่ึงด้วย”       รองอธิการบดีฯจังหวัด 

ขอนแก่นกล่าวในที่สุด

รามฯขอนแก่นฯ                               (ต่อจากหน้า 12)

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



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 ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ม.ร. จัดเสวนาแพทย์แผนไทยฯ        (ต่อจากหน้า 1) ม.ร. อบรมการจราจรฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  

ลิม่อภชิาต               รองอธกิารบดฝีา่ยประชาสมัพนัธ ์           พรอ้มดว้ย 

คณะผู้บริหาร ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555  

ณ ห้องประชุม 322  ชั้น 3  สุโขทัย ม.ร. 

 การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ 

สมหมาย ทองประเสริฐ บุคคลดีเด่นของชาติ สาขา 

พัฒนาสังคม ประจำปี 2554 ผู้ได้รับฉายา “หมอเทวดา 

รักษามะเร็ง” นายอัศวิน ทองประเสริฐ ผู้สืบทอด 

เจตนารมณ์ของนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ และ 

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมสนทนา มีนุ้ย-สุจิรา  

อรุณพิพัฒน์ นักแสดง-พิธีกร และปุ้ย-พิมลวรรณ  

ศุภยางค์  ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

เป็นพิธีกร ภายในงานได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย 

จากบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการด้านแพทย์แผนไทย  

และประชาชนทั่วไป  เข้าฟังจำนวนกว่า 1,000 คน 

   โอกาสนี้ รศ.ดร.วรรณา 

 มุสิก กล่าวรายงานว่าสาขา 

วิ ช า แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทำหน้าที่ด้านการจัดการ 

ศึกษาระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 

มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน ในปีน้ีโครงการ 

ได้ตระหนักว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิต 

ชาวโลกเป็นลำดับต้นๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 

การเสียชีวิตของคนไทย ท่ีจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข  

พบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 

ทุกปีต่อเน่ืองมา ซ่ึงปัจจัยการก่อมะเร็งมาจากส่ิงแวดล้อม  

อาหาร กรรมพันธุ์ เหล่าน้ีล้วนมีส่วนในการก่อโรคมะเร็ง 

ได้ท้ังส้ิน โดยเฉพาะอาหารท่ีรับประทานอาจมีสารเคมี 

ปนเปื้อน ในกล่อง โฟม ถุงพลาสติก หรือสารเร่ง 

เน้ือแดงต่างๆ รวมท้ังเช้ืออะฟลาท็อกซิน โดยส่ิงเหล่าน้ี 

มักปะปนอยู่ในชีวิตประจำวันตราบเท่าท่ีมนุษย์ยังต้องการ 

ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต รวมถึงการทำลาย 

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า  

การก่อภาวะมลพิษทางอากาศ ตราบนั้นโรคมะเร็งก็ยัง 

วนเวียนอยู่ในชีวิตมนุษย์ ดังน้ัน สาขาวิชาแพทย์แผนไทย  

ม.ร. จึงจัดโครงการสัมมนาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ประจำปี 2554 เรื่อง “การเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ง” ขึ้น 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจและ

มีภูมิคุ้มกันในการเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ง

ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่าปัจจุบัน

การเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ง 

เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ 

ความสำคัญมากข้ึน  เพราะ 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

การเกิดมะเร็ง เป็นสิ่งใกล้ตัวท่ีคนไทยควรศึกษาถึง 

โรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับหนึ่ง และเป็นโรคที่ 

ทำให้มนุษย์เกิดความทุกข์ทรมาน สูญเสียเงินทอง 

ในการรักษาพยาบาลอย่างมหาศาล รามคำแหงในฐานะ 

ท่ีเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน    จึงได้จัดต้ังหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยขึ้นมา 

เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมเก่ียวกับ 

สุขภาพ และเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะมีการให้บริการด้าน 

แพทย์แผนไทยครอบคลุมในประเทศไทยมากขึ้น 

การสัมมนาครั้งนี้ รามคำแหงได้รับเกียรติจากวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคมะเร็ง 

หลายท่าน มาร่วมให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา 

และประชาชนคนไทย หวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ

ประโยชน์เพื่อนำไปดูแลสุขภาพและป้องกันการเกิด

โรคมะเร็งทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างด้วย

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่านักศึกษาวิชาทหารที่ 

เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีจำนวน 200 คน แบ่ง

เป็นนักศึกษาที่จะช่วยปฏิบัติงานฝ่ายถวายความ

อารักขาและรักษาความปลอดภัย จำนวน 70 คน 

ฝ่ายจราจร จำนวน 90 คน และฝ่ายหนังสือที่ระลึก 

จำนวน 40 คน 

 การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในด้านต่างๆให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 

ท่ีจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะ 

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย  

และด้านการจราจรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑิตรุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ให้ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าจะเห็น 

ได้ว่าเมื่อมหาวิทยาลัยมีงานสำคัญต่างๆจะได้รับ 

ความร่วมมือจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ามามีส่วนร่วม 

ในงานนั้นๆ โดยเฉพาะงานที่เก่ียวข้องกับการรักษา 

ความปลอดภัย และการถวายการอารักขา รวมทั้ง 

ด้านการจราจรในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีผู้คนหลากหลายเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

เป็นจำนวนมาก ทั้งบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ที่มา 

แสดงความยินดีแก่บัณฑิต ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงไม่ได้มีการเตรียมการในเรื่องของการ 

รักษาความปลอดภัยไว้ล่วงหน้า เกรงว่าจะทำให้เกิด 

ปัญหาต่างๆตามมาได้

 สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปี 

อาจจะมีบัณฑิตแปลกปลอมเข้ามา ดังนั้นนักศึกษา 

วิชาทหารจะต้องเข้มงวดกวดขันและระมัดระวัง 

บุคคลเหล่านี้ โดยจะต้องประสานความร่วมมือกับ

ทุกฝ่ายเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับ 

นักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร 

จะต้องพูดจาอย่างสุภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

อย่าใจร้อนหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา และ

ขอให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เป็นหู 

เป็นตาดูแลเรื่องความปลอดภัยและมิจฉาชีพที่อาจ

แปลกปลอมเข้ามาสร้างปัญหาในมหาวิทยาลัย

 “ขอฝากให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนดูแล 

เรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยต้องประสานงาน 

กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกันซึ่งมีอยู่หลายส่วน  

ขอให้ทำหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้เต็มรูปแบบ 

และขอบคุณนักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่ได้มา 

ช่วยงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้”   อธิการบดีกล่าวใน 

ตอนท้าย 

ในทางท่ีเหมาะสม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน 

พัฒนาบุคลิกภาพช้ันนำ  เป็นผู้อบรมในหัวข้อต่างๆ ดังน้ี

 - การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน พัฒนาจิตใจ 

   คุณธรรม

 -  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

 - การสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความ 

  กล้าแสดงออก

 -  เทคนิคการปรากฏกาย ท่วงท่าอิริยาบถ

 -  มารยาทและการวางตัวในสังคม

 -  เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

 -  การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ประทับใจ

 -  การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งกาย

 ขอเชิญนักศึกษา/บัณฑิต/บุคคลทั่วไป เข้าร่วม 

โครงการฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ (ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) โดยสอบถามรายละเอียดและ 

สมัครได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ช้ันลอย) โทร. 0-2310-8126 (ในวัน 

และเวลาราชการ) ท้ังน้ีผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสาร 

และคู่มือ/อาหารว่าง กาแฟและเครื่องดื่ม (ฟรี) และ 

ได้รับวุฒิบัตรรายบุคคลด้วย

อบรมการพัฒนาฯ                               (ต่อจากหน้า 1)



 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๓) วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10)

 รามฯขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

และศิษย์เก่า พร้อมให้บริการความรู้สู่ชุมชนในด้าน 

กฎหมาย กิจกรรมที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดปีการศึกษา 2555 ภายใต้ 

ปรัชญาสาขาวิทยบริการฯจ.ขอนแก่น คือ “บริการ 

การศึกษา  นำพาความรู้สู่ชุมชน  มุ่งสร้างคนพัฒนาชาติ” 

   รองศาสตราจารย์ธีระ  

สิงหพันธุ์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัด 

ขอนแก่น เปิดเผยว่า 

สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พ ร ะ เ กี ย ร ติ จั ง ห วั ด 

ขอนแก่น มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีการเรียน 

การสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ 

ปริญญาเอก ประกอบกับสาขาวิทยบริการฯจ.ขอนแก่น 

ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษามา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา ภายใต้ปรัชญา 

ของสาขาวิทยบริการฯจ.ขอนแก่น คือ “บริการการศึกษา  

นำพาความรู้สู่ชุมชน  มุ่งสร้างคนพัฒนาชาติิ” 

 ดังนั้น เพื่อพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งใน 

ด้านวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการ 

เป็นส่วนหน่ึงในการให้บริการแก่ชุมชนในพ้ืนท่ีอำเภอ 

บ้านไผ่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น จึงได้เล็งเห็น 

ความสำคัญของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สำเร็จการ 

ศึกษาไปแล้ว ในคณะนิติศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ 

ทุกระดับชั้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 

วิชาการโดยให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง 

กิจกรรมที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โดยจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา  

2555  ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีบริการและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

 สำหรับกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย มี 1 โครงการ คือ โครงการ 

“คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่” ปีที่ 1 เป็นกิจกรรมพบ 

ประชาชนในแต่ละตำบลท่ีอำเภอบ้านไผ่โดยการออก 

หน่วยเคลื่อนที่ไปพบประชาชนทุกเดือน เดือนละ 

1 ครั้ง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย 

ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รับฟังปัญหาข้อกฎหมาย 

ที่ประชาชนสงสัย และให้นักศึกษา-ศิษย์เก่าได้ฝึก 

ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้กับ 

ประชาชนด้วย

        อีกทั้ง ยังมีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน/

สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการสร้าง 

โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตามนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

โดยเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 16 โครงการ ได้แก่ 

รามฯขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและบริการความรู้สู่ชุมชน

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คว้ารางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันคณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย  

ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2554  

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะ- 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัล 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เม่ือวันท่ี  

13 มกราคม 2555

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเห็นความสำคัญและ

สนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งเพื่อเปิด 

โอกาสให้ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ระหว่าง 

โรงเรียนต่างๆท่ีเข้าแข่งขัน และเป็นการแสดงออก 

ถึงความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆให้ 

ได้รับประสบการณ์ที่ดีก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 สำหรับการแข่งขันคร้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน  

ทั้งหมด 19 ทีม ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ เด็กชายพชร เศวตมาลย์ จากโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายปรัชญา อิสริยยศ  

และนายพีรธร ผูกสมบัติ จากโรงเรียนเตรียมอุดม 

ศึกษาพัฒนาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  

นายวริศ มโนมัชวงศ์ และนายสุเจตน์ จีระจิตสัมพันธ์  

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และรางวัลชมเชย  

จำนวน 12 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ- 

วิทยาลัย 2 ทีม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2 ทีม  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  

3 ทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3 ทีม  

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ทีม และ 

โรงเรียนหอวัง 1 ทีม 

นักเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
คว้าชนะเลิศแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยม

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาฝึกงาน รุ่นท่ี 25 ระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม -  

27 กรกฎาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี

ประสบการณ์และเรียนรู้ถึงสภาพสังคมของการ 

ทำงานที่แท้จริงและพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมและ 

ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ 

รับนักศึกษาเข้าฝึกงานกว่า 50 หน่วยงาน อาทิ ศาล- 

อาญา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดี  

ศาลปกครอง สำนักงานกฎหมายต่างๆ ฯลฯ คุณสมบัติ 

ของผู้สมัคร เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ท่ีมีหน่วยกิต 

สะสมตั้งแต่ 80 หน่วยกิตขึ้นไป ไม่เป็นผู้ทำงาน 

ประจำในองค์กรใด  มีความต้ังใจและสามารถฝึกงานได้ 

ตามเวลาที่กำหนด (2 เดือน) ขอรับใบสมัครและ 

สมัครได้ที่ คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 (ตึกเก่า) ชั้น 2 

ห้อง 1203 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 

เอกสารประกอบการสมัครมีดังน้ี ใบเช็คเกรด 1 ฉบับ  

สำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ  

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง 

ชุดนักศึกษา ขนาด 2  นิ้ว 2 รูป และไปรษณียบัตร 

1 ใบ

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์รับสมัคร
นศ.ฝึกงาน รุ่นที่ 25

คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-2310-8170, www.law.

ru.ac.th หรือ พี่เบญ 087-869-4071 พี่มิ้นท์ 085-

716-2184 พี่เล้ง 084-439-6277 พี่ปุ๋ย 084-219- 

2567 e-mail/facebook:silasai25@hotmail.com หรือ  

www.facebook.com/silasai25 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ (ศิลาทรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 7) เพื่อ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจุบัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 สำรอง 

ที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะนิติศาสตร์  

และเป็นการตอบสนองต่อศิษย์เก่าที่ปรารถนาจะทำ

คุณประโยชน์ต่อสถาบัน ตลอดถึงการรับทราบข้อมูล 

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการท่ีจะนำไปพัฒนาประสบการณ์ 

ทางวิชาชีพ            

 กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 

ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ที่คณะนิติศาสตร์ และงานเลี้ยง 

สังสรรค์ลานสำนักกีฬา ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  

กิจกรรมเปิดประตูเข้าสู่งาน “ศิลาทรายคืนถ่ิน Country  

Return” การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของ

นักกฎหมายในสายอาชีพต่างๆกับการรับใช้สังคม” 

และงานเลี้ยงสังสรรค์  “พี่น้องศิลาทราย” 

         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี คุณศุภชัย ทิพย์สิทธ์ิ  

โทร. 089-007-7550 สำรองท่ีน่ังในราคาท่ีน่ังละ 350 บาท  

โต๊ะละ 10 ท่าน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ ชวนศิษย์เก่าร่วมงาน ‘ศิลาทรายสัมพันธ์’


