
           

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 ๑๙ 

วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)

ชาวรามคำแหงถวายราชสดุดีฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. อัดฉีดทัพนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ

  

ม.รามคำแหงจับมือกับธ.ไทยพาณิชย์

เปิดให้บริการ “ทำบัตรนักศึกษา”

(อ่านต่อหน้า 10)

    

ม.ร.ประกวดโลโก้และคำขวัญ
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

(อ่านต่อหน้า 10)

	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

นำคณะผู้บริหาร	และบุคลากร	ร่วมพิธีถวาย 

ราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ 

เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา	80	พรรษา	12	สิงหาคม	2555		เมื่อวันที่	

7	สิงหาคม	2555	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	 โดยมี	 คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์	 ข้าราชการ	 และบุคลากร	 ม.ร. 

จากทุกหน่วยงานร่วมในพิธีจำนวนมาก

 โอกาสน้ี	 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ศิ ล ป วัฒน ธ ร ร ม	

กล่าวรายงานว่า															มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 มอบทุนการศึกษาและเงินรางวัลแก ่

นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์	 คร้ังท่ี	 26	 กีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 39	 “สงขลานครินทร์เกมส์”	 และกีฬา

อุดมศึกษาและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ประจำปี	 2554	

เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมา	 ณ	 ห้องศักดิ์	 	 ผาสุขนิรันต์	 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ลงนามความร่วมมือกับ

ธนาคารไทยพาณิชย์	 การ 

ให้บริการบัตรประจำตัว 

นักศึกษา	 (SCB	ATM	DEBIT 

Card)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและนายสารัชต์  

รัตนาภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

อาวุโส	สายลูกค้าขนาดใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์	 	 ร่วมลงนาม	 เมื่อวันที่	 30	กรกฎาคม	2555 

	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิทยบริการและบริหาร	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดประกวด 

โลโก้และคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือ 

กระตุ้นให้ชาวรามฯมีส่วนร่วมกิจกรรม 

การอนุรักษ์พลังงานของ	ม.ร.	 เชิญชวนชาวราม 

คำแหงท้ังบุคลากร	 นักเรียน	 นักศึกษาส่งผลงาน 

เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม	 10,000	 บาท	 เปิดรับ 

ผลงานตั้งแต่บัดนี้-30	กันยายน	2555



๒ ข่าวรามคำแหง  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	 เน่ืองใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 80	 พรรษา  

12	 สิงหาคม	 2555	 เพื่อให้ทุกคนได้แสดงถึงความ 

จงรักภักดี	 ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

เป็นคุณูปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  

และทรงพระราชทานความฉ่ำเย็นด่ังสายน้ำแก่พสกนิกร 

เสมอมา  ยังความสุขแก่บ้านเมือง

	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการฝากประวัติ 

การสมัครงาน	 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่	

และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด	 และฝาก 

ประวัติการสมัครงานได้ท่ี	 งานแนะแนวจัดหางาน	

และทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตร	 ชั้นลอย	

โทร.	0-2310-8126	หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์	

RUJOB	ได้ที่	http://joomla.ru.ac.th/rujob/  

	 สำหรับโครงการท่ีจัดข้ึนในวโรกาสน้ีประกอบด้วย	 พิธีวางพานพุ่มถวายพระพร	 และการถวายราชสดุดี 

อาศิรวาท	 นอกจากน้ียังได้จัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ระหว่างวันท่ี	 27	 -	 31 

สิงหาคม	 2555	 โดยมีกิจกรรม	 อาทิ	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย	 การประกวด 

ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ	 การออกร้านจำหน่ายสินค้าและหัตถศิลป์	 รวมท้ังการลงนามถวายพระพรออนไลน์	 

เป็นต้น	

	 ต่อจากนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้กล่าว 

อาศิรวาทถวายราชสดุดีฯ	ความว่า	

   “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเชี่ยวศาสตร์ชาญศิลป์ปิ่นอักษร

 แปดสิบพรรษาชื่นอกพสกนิกร    ต่างไหว้วอนเทพยดาและฟ้าดิน

  อีกคุณพระไตรรัตน์ประภัสสร   ประทานพรพระองค์อยู่มิรู้สิ้น

 พระมหากรุณามากล้นล้วนยลยิน    ทั่วพื้นดินแผ่นน้ำย้ำเมตตา

  น้ำรักป่าป่ารักน้ำแสนฉ่ำชื่น   ธรรมชาติร่มรื่นทั้งแผ่นผา

 กราบแทบบาทมหาราชินีด้วยปรีดา   คู่จักรีคู่ฟ้าสถาพร

  ชาวรามฯ ล้วนถวายอาศิรวาท   แทบพระบาทบพิตรอดิศร

 ขอพระองค์ทรงศักดิ์อัครบวร    นิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 จบแล้วอธิการบดีนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดร้องเพลง	“สรรเสริญพระบารมี”	และเพลง	“สดุดีมหาราชา” 

โดยพร้อมเพรียงกัน	 และได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมพิธีฯ	 ว่า	 ขอขอบคุณบุคลากรรามคำแหงและนักศึกษา	 ที่มา 

ร่วมกันวางพานพุ่มถวายพระพร	 และถวายราชสดุดี	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 80	พรรษา	 12	สิงหาคม	 2555	ถือเป็นพิธีการที่ชาวรามคำแหงพร้อมใจถวาย 

ความจงรักภักดี	 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เพราะชาวรามคำแหงตระหนัก 

ดีว่า	 พระบรมราชจักรีวงศ์	 ทรงมีคุณูปการอย่างมหาศาลและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาราษฎร์ 

และบ้านเมือง	 และขอให้บุคลากรทุกท่านมีจิตใจที่มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว	 ช่วยกันดูแลสังคม	 บ้านเมือง	 ดังที่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงบ่าเคียงไหล่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว		ดูแลประชาราษฎร์และบ้านเมืองตลอดมา

 ในเวลาต่อมาอธิการบดีได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ณ	สำนักหอสมุดกลาง	ภายในงานมีนิทรรศการพระราชประวัติ	พระราชกรณียกิจ	และแสดงผ้าไทย	ชุดไทย 

สมัยต่างๆ	 รวมทั้งฉายวีดิทัศน์เรื่อง	 “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ”	 ซึ่งได้รับ 

ความสนใจจากบุคลากร		นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

ชาวรามคำแหงถวายราชสดุดีฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  (ต่อจากหน้า 1)

วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

	 ส ำ นั ก กี ฬ า จ ะ จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า	

“รามคำแหงดาร์ท (ปาเป้า)” คร้ังท่ี	1	ชิงถ้วยผู้บริหาร								

พร้อมเงินรางวัล	ในวันที่	31	สิงหาคม	2555	เวลา	

08.30-18.30	น.	ณ	ห้อง	322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของ 

สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	และเผยแพร่กีฬาดาร์ท	(ปาเป้า)	ให้เป็น 

ที่รู้จักแพร่หลาย	พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ต่อต้าน 

ยาเสพติด	พร้อมกันน้ีสำนักกีฬาจะจัดอบรมให้ความรู้ 

เก่ียวกับกติกาและวิธีการเล่นกีฬาดาร์ท	(ปาเป้า)	ในวันท่ี	 

21	สิงหาคม	2555	เวลา	08.30-12.00	น.	ณ	ห้องประชุม	 

ชั้น	2	อาคารสำนักกีฬา

 ขอเชิญบุคลากร	 ม.ร.	 หรือบุคลากรในสถาบัน 

การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เข้าร่วมอบรมกติกาวิธี	 และเทคนิคการเล่นกีฬาดาร์ท 

(ปาเป้า)	และเข้าร่วมการแข่งขัน	ตามวัน และเวลา 

ดังกล่าว	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายส่งเสริม 

การกีฬา		สำนักกีฬา	โทร.	0-2310-8892			ต่อ	136-7

เชิญร่วมอบรมและแข่งขันกีฬาปาเป้า

 ภาควิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จัด 

โครงการ “แนะนำวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบ 

กฎหมายแบบอัตนัย” ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 

สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 1303 ชั้น 3 อาคาร 1 

คณะนิติศาสตร์ ระหว่างเวลา 13.30  - 16.30 น.

 ศูนย์น้ำดื่มศิลา	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์

ปรับราคาจำหน่ายน้ำด่ืมศิลา	 สำหรับบุคคลท่ัวไป	 

ต้ังแต่วันท่ี	1	สิงหาคม	2555	ตามรายละเอียดดังนี้

	 1.	 น้ำดื่ม	ขนาด	5	ลิตร	(ขวดใหม่)

	 	 ราคาขวดละ	30-	บาท

	 2.	 น้ำดื่ม	ขนาด	5	ลิตร	(เติม)

	 	 ราคาขวดละ	10-	บาท

	 3.	 น้ำดื่ม	ขนาด	6	ลิตร	(เติม)

	 	 ราคาขวดละ	12-	บาท

	 4.	 น้ำดื่ม	ขนาด	12	ลิตร	(เติม)

	 	 ราคาถังละ	20-	บาท

	 2.	 น้ำดื่ม	ขนาด	18.9/20	ลิตร	(เติม)

	 	 ราคาถังละ	30-	บาท

คณะวิศวะปรับราคาน้ำดื่มศิลา



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	เป็นวันพระราชพิธี 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๐พรรษา

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้จัดพิธีถวาย

ราชสดุดีและวางพานพุ่มถวายพระพรเน่ือง

ในโอกาสดังกล่าว

 ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	 ซึ่งมีประชากรชาวมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

	 ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม	

หาที่สุดมิได้

	 “น้ำรักป่าป่ารักน้ำแสนฉ่ำชื่น

	 ธรรมชาติร่มรื่นทั้งแผ่นผา

	 กราบแทบบาทมหาราชินีด้วยปรีดา

	 คู่จักรีคู่ฟ้าสถาพร	 	 	

	 ชาวรามฯ	ล้วนถวายอาศิรวาท

	 แทบพระบาทบพิตรอดิศร

	 ขอพระองค์ทรงศักดิ์อัครบวร

	 นิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

	 ด้วยน้ำเสียงที่กังวาน	แจ่มใส

	 อันแสดงถึงความเคารพ	สักการะและ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่ง

	 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

กล่าวต่อสาธารณชนเสมอมาว่า

	 พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ 

ทรงมีคุณูปการ	ต่อพสกนิกรเป็นล้นพ้น

 เราจึงถวายความจงรักภักดีต่อทุกพระองค์

	 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ] กำหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554	 จัดสอบระหว่าง																	

วันเสาร์-อาทิตย์	ที่		25-26	สิงหาคม		2555			และวันเสาร์-อาทิตย์			ที่		1-2	กันยายน		2555

 ] คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

	 	 (ปกติ)	 	 คาบเช้า	 09.00-11.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00-15.30		น.

	 	 (ซ้ำซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00-12.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00-16.30		น.

 ] กระบวนวิชาที่จัดสอบ			 มีจำนวนแห่งละ		225	วิชา

  เป็นข้อสอบปรนัย 			จำนวน				71			วิชา

	 	 AN357,	AR103,	BA303,	BA304,	BA305,	BA306,	EC103,	EC111,	EC112,	EN101,	EN102,		EN201,	

EN202,	GM203,	GM302,	GM303,	GM307,	GM315,	HI101,	HI103,	HI121,	HR201,	HR302,	HR303,	IS101,		IS103,	 

IT104,	LA104,	LW104,	MA113,	MA114,	MC110,	MC111,	MC113	,	MC121,	MC122,	MC130,		MC140,	MC210,	 

MC214,	 MC216,	 MC218,	 MC220,	 MC223,	 MC263,	 MC310,	 MC311,	 MC313,	 MC330,	 MC331,	 MC343,	 

MC410,	MC	413,	MC416,	MC443,	MK203,	PC103,	PE101,	PS103,	PS110,		PY103,	RU100,		SC103,	SO103,	

SO233,	SO243,	SO265,	SO477,	TH101	,	TH102,	TH103

  เป็นข้อสอบอัตนัย				จำนวน					154			วิชา

	 	 AC101,	AC102,	AC234,	AN113,	AN478,		BA307,	BI203,	BY222,	GM103,	GM214,	GM304,		GM306,	 

GM316,	GM322,	GM403,	GM406,	GM407,	GM408,	GM416,	GM419,	GM420,	GM421,	GM422,	 	GM423,	

GM424,	GM425,	GS231,	LA101,	LA102,	LA103,	LA201,	LA202,	LA203,		LA204,	LA205,		LA206,	LA207,	

LA208,	LA209,	LA210,	LA211,	LA212,	LA213,	LA215,	LA301,	LA302,	LA303,	 	LA304,	 	LA305,	LA306,	

LA307,	LA308,	LA309,	LA310,	LA311,	LA312,	LA333,	LA338,	LA341,	LA401,	LA402,	 	LA403,	LA404,	

LA405,	LA406,	LA407,	LA408,	LA409,	LA410,		LW101,	LW102,		LW103,		LW201,		LW202,	LW203,	LW204,	 

LW205,	 LW206,	 LW207,	 LW208,	 LW209,	 LW210,	 LW211,	 LW212,	 LW213,	 LW215,	 LW301,	 LW302,	

LW303,	 LW304,	 LW305,	 LW306,	 LW307,	 LW308,	 LW309,	 LW310,	 LW311,	 LW312,	 LW313,	 LW314,	 

LW317,	 LW401,	 LW402,	 LW403,	 LW404,	 LW405,	 LW406,	 LW437,	 LW438,	 LW440,	 LW443,	 MB203,	 

MB303,	 MC217,	 MC221,	 MC314,	 MC326,	 MC328,	 MC340,	 MC420,	 MC423,	 MC431,	 MC434,	 PA200,	

PA210,	 PA220,	 PA240,	 	 PA260,	 PA270,	 PA280,	 PA310,	 PA312,	 PA321,	 PA323,	 PA333,	 PA350,	 PA380, 

PA381,	PA382,	PA452,	PS120,	PS130,	PS202,	PS205,	PS339,	PS403,	PS420,	PY100,	SO291,	SO474,	SO483,	

ST103,		ST203,	ST206

 ]	สถานที่สอบ		ประจำศูนย์สอบซ่อม	และสาขาวิทยบริการฯ		จำนวน		25		แห่ง		คือ

ลำดับ    ชื่อศูนย์      CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

   1	 เชียงใหม่	 01	 โรงเรียนพุทธิโศภน									 PT

			2	 เชียงราย	 02	 โรงเรียนดำรงราษฎร์-	 DS

																					 	 สงเคราะห์	 							

	 3	 แพร่		 03	 โรงเรียนนารีรัตน์	 NR

	 4	 อุดรธานี	 06	 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ	 RN

	 5	 นครพนม	 07	 โรงเรียนนาแก-	 NS

	 	 	 	 	 สามัคคีวิทยา	

	 6	 ขอนแก่น	 08	 โรงเรียนบ้านไผ่	 BP

	 7	 สุรินทร์	 09	 โรงเรียนสิรินธร	 ST

	 8	 นครราชสีมา	 10	 โรงเรียนสุขานารี	 SN

	 9	 สุราษฎร์ธานี	 17	 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	 SR

	 10	 นครศรีธรรมราช	 18	 วิทยาลัยเทคนิค-	 NT

	 	 	 	 นครศรีธรรมราช	

	 11	 ตรัง	 19	 โรงเรียนสภาราชินี	 SP

	 12	 สงขลา	 20	 โรงเรียนวรนารีเฉลิม	 VC

	 13	 เพชรบูรณ์	 21	 สาขาฯเพชรบูรณ์	 NSB

ลำดับ      ชื่อศูนย์        CODE         ชื่อโรงเรียน               ชื่อย่อ

 14	 ปราจีนบุรี	 22	 สาขาฯปราจีนบุรี	 PB

	 15	 อุทัยธานี	 23	 สาขาฯอุทัยธานี	 UT

	 16	 อำนาจเจริญ	 24	 โรงเรียนอำนาจเจริญ	 AM

	 17	 สุโขทัย	 26	 โรงเรียนอุดมดรุณี	 UD

	 18	 ศรีสะเกษ	 27	 โรงเรียนสตรีสิริเกศ	 SK

	 19	 ลพบุรี	 28	 โรงเรียนสาธิต	ม.ร.

	 	 	 	 เทศบาลเมืองลพบุรี	 DL

	 20	 หนองบัวลำภ	ู 29	 โรงเรียนหนองบัว-	 NP

	 	 	 	 พิทยาคาร	

	 21	 นครปฐม	 30	 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	 PA

	 22	 ชัยภูมิ	 32	 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร	 CK

	 23	 บุรีรัมย์	 34	 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	 BT

	 24	 กาญจนบุรี	 36	 โรงเรียนบ่อพลอย-	 BC

	 	 	 	 รัชดาภิเษก	

	 25	 น่าน	 37	 วิทยาลัยเทคนิคน่าน	 TN

 ]	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น			6,143				คน					คิดเป็นที่นั่งสอบ				26,224			ที่นั่งสอบ
 ]	ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์	 ก่อนการสอบประมาณ	 2	 อาทิตย์	 และ 

  นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	INTERNET	ที่	WWW.RU.AC.TH  

 ]	ในกรณีที่มีปัญหา		เกี่ยวกับตารางสอบไล่	ให้นักศึกษาติดต่อไปที่	ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทางวิชาการและ 

  ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร.  0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

  นายวันชัย  เทียบพุฒ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ปลัด ก.คมนาคม เสวนา “โลจิสติกส์ไทย ใน AEC 2015”
 นายศิลปชัย  จารเกษมรัตน์	ปลัดกระทรวงคมนาคม 

เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิ เศษในงาน 

เสวนาวิชาการเรื่อง	 “รุก-รับ โลจิสติกส์ไทย ใน AEC 

2015”	 ซึ่งจัดโดย	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	 ร่วมกับชมรมอาร์ยูโลจิสติกส์ 

และภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ	 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดยมี	 คณาจารย์	 นักศึกษา	

และผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก	 เม่ือวันท่ี	 15	 กรกฎาคม 

2555	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โ อ ก า สนี้น า ย ศิ ล ป ชั ย 

กล่าวว่าประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน	 (ASEAN	 Economic 

Community)	เป็นความร่วมมือ 

ด้านการค้าของอาเซียนที่ 

พัฒนามาจากเขตการค้า 

เสรีอาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิต 

ร่วมกัน	 รวมท้ังมีการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตท้ังสินค้า 

บริการ	การลงทุน	เงินทุนและแรงงานฝีมือได้อย่างเสร ี

โดยการเปิดเสรีตลาดการค้าบริการสาขาขนส่งและ 

โลจิสติกส์การขนส่ง	 เป็นการเช่ือมโยงด้านกายภาพและ 

ด้านกฎระเบียบ	 ทำให้เกิดการพัฒนาการขนส่งสู่มาตรฐาน 

สากล	 สอดคล้องกับตลาดการค้าที่เติบโตสูงขึ้นตาม 

จำนวนประชากรรวม	600	ล้านคนของประเทศสมาชิก	

	 “การเปิด	AEC	ภายในปี	2015	จะทำให้เกิดการค้า 

การลงทุน	 ทั้งภายในและระหว่างประเทศมากขึ้น	 ซึ่ง 

เป็นโอกาสที่ดีของโลจิสติกส์การขนส่งในประเทศไทย 

เพราะประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์จาก 

การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสามารถเชื่อมต่อกับ 

ประเทศต่างๆ	รอบด้าน	จึงมองว่าศักยภาพของประเทศไทย 

จะทำให้ระบบและบริการโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพสูง 

ในระดับแนวหน้าของโลก	 เพ่ิมขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งการเชื่อมโยงและเติบโตของธุรกิจระหว่าง 

ประเทศ		บนระเบียงเศรษฐกิจสูงขึ้น	และสามารถเป็น 

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค	 

อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตและโลจิสติกส์ของ 

อาหารฮาลาล	 และการขนส่งสินค้าทางอากาศของ 

อาเซียนด้วย”

   นายศิลปชัย	 	 กล่าวต่อไปว่า	 กระทรวงคมนาคม 

มีมาตรการเชิงรุก	 คือ	 เพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ด้วยการลดต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งโดยการเปิด 

ประตูการค้าชายแดน	 พัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ	 และเพ่ิมสัดส่วนการขนส่ง 

ทางรางและทางน้ำ	 โดยมีการเตรียมความพร้อมคือ	 

1)	พัฒนาทางหลวงสายเอเซีย (Asian Highway)	ให้อยู่ 

ในระดับ	 3	 คือ	 ทางหลวงลาดยางขนาด	 2	 ช่องจราจร																

ผิวกว้าง	 6	 เมตร	 ผิวทางแบบ	 Double	 Bituminous	

Treatment	 เป็นอย่างน้อย	 และติดต้ังป้ายจราจรอาเซียน 

ในทุกเส้นทาง	 โดยให้ความสำคัญกับทางหลวงท่ีใช้ขนส่ง 

สินค้าผ่านแดน	 2)	 พัฒนาโครงข่ายแนว N-S	 ได้แก่	

สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่	4	จังหวัดเชียงราย		ท่าเรือ 

เชียงแสนแห่งที่	 2	 ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง 

สินค้าเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	รวมทั้ง	เส้นทางรถไฟ 

สายเด่นชัย	 เชียงราย-เชียงของ	 ฯลฯ	 3)	 พัฒนาโครงสร้าง 

พ้ืนฐานการขนส่งตามแนว EWEC	 ได้แก่	 สะพานมิตรภาพ 

ไทย-ลาว	 แห่งที่	 1	 หนองคาย-เวียงจันทน์	 สะพาน 

มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่	 3	 นครพนม-คำม่วง	 ฯลฯ	 

4)	Southern Coastal Corridor	 ทวาย-กาญจนบุรี-กทม.- 

อรัญประเทศ-พนมเปญ-โฮจิมินห์-ท่าเรือหวุงเต๋า	 และ 

ทวาย-กาญจนบุรี-กทม.-ตราด-สะเรอัมเบล-ท่าเรือ 

สีหนุวิลล์	 5)	 โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  

มอเตอร์เวย์ ของประเทศไทย และแผนการพัฒนา 

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน  

ได้แก่	 เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา	 เส้นทางบางใหญ่- 

กาญจนบุรี	 บางปะอิน-นครสวรรค์	 ฯลฯ	 6)	 พัฒนา 

โครงข่ายเช่ือมต่อประเทศเพ่ือนบ้าน	 ดำเนินการเช่ือมโยง 

โครงข่ายทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง	 ผ่านทางสาย 

ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ	 เพ่ือท่ีจะเช่ือมต่อกับโครงข่าย 

ทางรถไฟสายปอยเปต-ศรีโสภณ	 รองรับการขนส่งระหว่าง 

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง-ประ เทศ 

จีนตอนใต้	ฯลฯ	7)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 

ระยะเร่งด่วน	 พ.ศ.	 2553-2558	 ปรับปรุงพัฒนาสภาพงาน 

ทางระบบอาณัติสัญญาณ	 ระบบรถจักรและล้อเลื่อน	 

โดยปรับปรุงความเข้มแข็งของทางรถไฟและระบบ 

อาณัติสัญญาณ	 รวมทั้งพัฒนาหัวรถจักรและเครื่องกล 

ก่อสร้างรถไฟทางคู่		รวมทั้งพัฒนาการขนส่งทางลำน้ำ	

ท่าเรือแหลมฉบัง	 ซ่ึงเป็นประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคและ 

ภูมิภาคอาเซียน

  ปลัดกระทรวงคมนาคม	กล่าวอีกด้วยว่า	เป้าหมาย 

การพัฒนาโลจิสติกส์การขนส่งของกระทรวง 

คมนาคม	 คือ	 ดำเนินการในด้านต่างๆ	 ให้สอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐบาล	 เรื่องการท่องเที่ยว	 โดยเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ให้ลดลง	ต่อ	GDP	

ลดลงประมาณ	2%	ภายในป	ี2559	ซึง่มมีาตรการเชงิรบั 

ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น	ทำโดยขยาย 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับการเดินทางทาง 

อากาศ	 ทั้งการเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยวและขนส่ง 

สินค้า	พร้อมปรับปรุง	 ขยาย	 และก่อสร้างถนนระหว่าง 

เมืองเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร	 และพัฒนา 

ระบบขนส่งมวลชนเมืองให้สามารถเดินทางได้รวดเร็ว 

ทั้งในกรุงเทพฯ	 และส่วนภูมิภาค	 รวมทั้ง	 เชื่อมต่อ 

เส้นทางรถไฟฟ้าให้เช่ือมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะ 

อื่นๆ	 และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ	 เพื่อเชื่อมต่อ 

เส้นทางให้สะดวกยิ่งขึ้น

		 “รู้สึกช่ืนชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ท่ีเห็นความ 

สำคัญของโลจิสติกส์	โดยมีการเปิดการเรียนการสอน 

ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 พัฒนาบุคลากร 

ให้มีความรู้	ความสามารถและเม่ือสำเร็จการศึกษาออกไป 

ก็สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติ	 ให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้าทางด้านโลจิส	ติกส์	การขนส่งสินค้าบริการต่างๆ	

ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย  

ท่ีจัดงานเสวนาวิชาการคร้ังน้ีข้ึน	ถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

กับนักศึกษา	 นักธุรกิจ	 และประชาชนทั่วไป	 ทำให้

มีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์	 

ให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการค้าในประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	 รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์	 และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย” 

ปลัดกระทรวงคมนาคม	กล่าว

		 	 จากนั้น	 รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญปวีณ์  

รัตน์พงศ์พร	ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	มอบ 

ใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น	 ให้แก่ศิษย์เก่าและ 

นักศึกษา	 จำนวน	 15	 คน	 ได้แก่	 นายพงศ์ศิริ	 	 ศิริธร 

นายสมศักดิ์		วิเศษเรืองโรจน์		นายวิเชียร		กาญจนวิไล	 

นายนณัฎฐชัย		เจริญวิมาสเจต		นายสำราญ		ชัยเสนา	 

นายนิรุจน์		ถีนารมย์			ว่าท่ี	ร.ต.มนตรี		คำย่ิงยงค์		นายพิเชษฐ  

อุตชาชน		นางสาวปิติสุข		สันติสุข		นายประสงค์		ต้ังศิริวัฒนา 

นายขวัญชัย		สานทอง		นายพินิจ		กิจประชา		นางสาวเจนภัทร 

เขียวนอก		นายกฤษ		หุตะเศรณี		นายสิทธิศักด์ิ		โชคไมตรี

 

   



 
    

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้บริหารยุคก่อตั้ง ฝากชาวรามฯ

คงอัตลักษณ์ ‘ตลาดวิชา-สหวิทยาการ’ 
 รองศาสตราจารย์ธนกาญจน์  ภัทรากาญจน์	

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในยุคแรกก่อตั้ง	 พร้อมด้วย		

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข	อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เสวนา	 ‘การเสริมสร้างรูปแบบ 

อัตลักษณ์สถาบัน (Brand Image)’ จัดโดยสภาคณาจารย์	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เม่ือวันท่ี	 24	 กรกฎาคม	 2555  

ณ	 ห้องประชุมประมวล	 กุลมาตย์และประภาศน์	 อวยชัย  

ช้ัน	 2	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 มี 

คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ม.ร.	 ร่วมในงาน 

จำนวนมาก

																โอกาสน้ี	รศ.รังสรรค์ 

อดีตอธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

ความเป็นมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีอัตลักษณ์ 

สำคัญ	คือ	เป็นมหาวิทยาลัย 

แบบตลาดวิชาแห่งเดียว 

ในประเทศไทย	 ดังพระราช-

บัญญั ติ มหาวิ ทย าลั ย 

รามคำแหง	 หมวด	 1	 บททั่วไป	 มาตรา	 5	 ให้จัดตั้ง 

มหาวิทยาลัยข้ึน	 มหาวิทยาลัยหน่ึง	 เรียกว่า	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา 

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพ 

ชัน้สงู																ทำการวจิยัสง่เสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู 

และทะนุบำรุงวัฒนธรรม

 “ขณะนั้นมีมหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ  

7 แห่งเท่าน้ัน และมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีเพียงไม่ก่ีแห่ง  

รามคำแหงได้ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  

เช่นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต  

คือถ้ามาเรียนมีช้ันเรียนให้ เรียนด้วยระบบ Interdisciplinary  

สหวิทยาการ ด้วยการเรียนศาสตร์และศิลป์ที่เป็นวิชา 

พ้ืนฐาน โดยยึดม่ันในการให้โอกาสคนท่ีไม่มีการศึกษา  

ด้อยโอกาส  และไร้โอกาส”

  รศ.รังสรรค์ กล่าวต่อไปว่า	ที่ผ่านมาบัณฑิต 

รามคำแหงได้ถูกปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม	 

มีจริยธรรมสูงและรับผิดชอบต่อองค์กร	 ซึ่งตรงกับ 

วิชาท่ีรามคำแหงสอนมาตลอด	 คือ	 วิชาความรู้คู่คุณธรรม 

และบัณฑิตศึกษา	 ผนวกกับการเรียนด้วยระบบ 

สหวิทยาการ	 เป็นการเรียนในหลากหลายสาขาวิชา	

และมีคณาจารย์จากคณะต่างๆมาสอนโดยตรง	

ทั้งชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท	

 “อัตลักษณ์ของรามคำแหง คือ ความเป็น 

ตลาดวิชา (ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเปิด) และเป็นสหวิทยาการ 

รวมถึงบริบทของการจัดการเรียนการสอนซึ่งไม่ 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และยังขยายโอกาสทาง 

การศึกษาไปให้ท่ัวประเทศและท่ัวโลกถึง 48 ประเทศ  

 มาถึงปัจจุบันไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไป ขอให ้

บุคลากรทุกคนช่วยกันรักษามหาวิทยาลัย โดยรักษา 

รูปแบบธรรมเนียมของคนรามคำแหงตั้งแต่เดิมมา  

ช่วยกันอธิบายเร่ืองท่ีถูกต้องให้คนภายนอกได้เข้าใจ

ถูกต้อง ซึ่งผู้บริหารในยุคก่อตั้งสามารถบริหารงาน 

มาได้จนรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก คน 

รุ่นใหม่ก็ต้องช่วยกันคิดและสานต่อพัฒนารามคำแหง 

ให้เข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป อีกทั้ง ต้องทันต่อพลวัตที่มี 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะแหล่งรวมสรรพ 

ความรู้ทั้งหมดอยู่ที่รามคำแหงแห่งนี้แล้ว”

 ด้าน รศ.ธนกาญจน์ 

ภัทรากาญจน์	 ย้อนความหลัง 

ให้ฟังว่า	 ตนเองได้เริ่มนำ 

ระบบ	 Interdisciplinary 

Program	 ซ่ึงเป็นการสอน 

แบบผสานทางวิชาการ 

ระหว่างสาขาวิชาเข้ามาใช้

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เนื่องจากได้รับความคิดเรื่องทะเบียนกลางมาจาก 

มหาวิทยาลัยเท็กซัส	เพราะเห็นว่าเป็นการประหยัด 

กว่าหลายระบบ		เริ่มจากการลงทะเบียนเรียนด้วย 

ระบบคอมพิวเตอร์	 โดยใช้บัตรเจาะรูเหมือนกับบัตร 

ของ	IBM	ให้นักศึกษามาดึงบัตรลงทะเบียนกระบวน 

วิชาต่างๆด้วยมือ	

 “ส่วนการจัดห้องเรียน  เนื่องจากมีนักเรียน 

ลงทะเบียนเยอะมาก มหาวิทยาลัยไม่สามารถการันตี 

ว่าจะมีที่นั่งเรียนให้ ใครมาก่อนก็ได้นั่งก่อน ใครมา 

ทีหลังก็ยืนฟัง แล้วก็จริงๆก็ล้นห้อง คนตั้ง 3 หมื่น 

กว่าคน มหาวิทยาลัยจัดอาคารเรียนรวมช้ันเดียว (NB) 

จำนวน 4 - 5 หลังใหญ่ๆแล้วต่อทีวีวงจรปิดให้ชม 

การบรรยาย มีอาคารเรียนรวม(NB) 2 หลังคู่กัน 

วิชาไหนมีนักศึกษาเข้าเรียนเกิน 4 พันคนก็ต้องยืน 

ฟังการบรรยาย”

        รศ.ธนกาญจน์	เล่าว่า	การวางแผนจัดการสอบ	

ต้องดูข้อมูลว่านักศึกษาลงทะเบียนกี่วิชา	 เวลาจัด 

ห้องสอบนักศึกษาทุกคนต้องมีท่ีน่ังเข้าสอบ	 โดยเอา 

รายช่ือจากบัตร	 IBM	 ท่ีไป	sorting	จำแนกตามรายวิชา	 

ตามรายชื่อบุคคล	 แล้วเรียงรหัสตามนั้น	 จากนั้นมาดูว่า 

แต่ละ	 section	 มีกี่คนเราก็จัดเข้าห้องสอบให้พอ	

ห้องสอบหน่ึงจัดสอบสองวิชา	 คละกันจะดีกว่า	 ห้องสอบ 

จะได้พอ	 ถ้าสอบห้องละวิชา	 ห้องเรียนไม่พอแน่นอน	 

เก้าอ้ีสอบมีพอ	 เพราะน่ังเรียนเป็นเก้าอ้ีติดกัน	 เวลาสอบ 

น่ังเก้าอ้ีห่างกัน	 ห้องหน่ึงสอบสองวิชาคละกัน	 วิชาหน่ึง 

พิมพ์สีดำ	 อีกวิชาพิมพ์สีน้ำเงินก็น่ังแถวค่ีกับแถวคู่สลับ	 

ก็ลอกกันไม่ได้	 คนคุมข้อสอบสีดำ	 เก็บเฉพาะสีดำไป	 

คนท่ีคุมข้อสอบสีน้ำเงินก็เก็บเฉพาะข้อสอบสีน้ำเงิน 

จะไม่สับสนกันและลงตัว

	 ด้านหลักการอีกข้อคือ	 Interdisciplinary	คือ 

การสอนเวลาไม่ซ้ำซ้อนกัน	ให้บริการระหว่างคณะ 

ซ่ึงกันและกัน	 ต้องเช่ือใจกัน	 ใครอยากจะเรียนนิติศาสตร์ 

ต้องให้คณะนิติศาสตร์สอนให้ซึ่งเป็นการประหยัด 

ท้ังคนสอน	ห้องเรียน	 อีกข้อหน่ึง	 คือ	การจัดตารางเรียน 

ตารางสอน	 รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นหน้าที่ของ

สวป.	 และส่งให้แต่ละคณะดูว่าอาจารย์ผู้สอนสอน

ได้หรือไม่	 และในภาคต่อไป	 ต้องใช้วันเวลาเดิมยึด 

เป็นหลักการ	

 รศ.ธนกาญจน์ 	ฝากด้วยว่า	“อยากให้ช่วยกัน 

พัฒนาตำราให้เป็น e-Books มากขึ้น ช่วยกันทำงาน 

เหมือนคนรามคำแหงสมัยก่อนเพื่อความสำเร็จ 

ของมหาวิทยาลัย เพราะเชื่อว่าคนรามคำแหงล้วน 

เป็นคนขยันขันแข็ง ไม่ทอดทิ้งงาน ทำงานเองด้วย 

ใจรัก ช่วยกันคิดช่วยกันทำ งานทุกอย่างถ้าช่วยกัน 

คนละไม้ละมือ ทุกอย่างก็เรียบร้อย หน่วยงานที่ไม่ 

ประสบความสำเร็จเพราะต่างคนต่างทำ ไม่ใช่หน้าท่ี 

ท้ิงไว้ก่อน แต่รามคำแหง ผมว่าพวกเราช่วยกันดี ตรงกับ 

คำที่ว่า เราเปิดให้คนที่อยากเรียน ได้มีโอกาสมาเรียน  

เราทำให้เขาได้มีโอกาสท่ีดี และได้เรียนหนังสือด้วยการ 

ทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค”
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London

 

 เมื่อมาประเทศอังกฤษแล้วไม่ได้ไป	 London	

ก็ดูจะเป็นการไม่ถูกต้อง	ในวันอาทิตย์ที่	15	เมษายน 

จึงได้ดำเนินการซื้อตั๋วรถไฟจาก	 York	 ไป	 London 

เพื่อให้ครูและนักเรียนของเราได้สัมผัสมหานคร 

อันเป็นเมืองหลวงของอังกฤษ	เราออกเดินทาง	เวลา 

08.00	น.	และไปถึงสถานี	King’s	Cross	เวลา	10.30	น. 

ทุกคนมีอาหารท่ี	 host	 families	 เตรียมให้	 จึงจัดการ 

อาหารเช้ากันบนรถไฟนั่นแหละ	 เมื่อถึง	 London 

เราตรงร่ีไปสถานีรถไฟใต้ดิน	(underground	หรือ	tube) 

เพื่อซื้อตั๋ววัน	(a	day	pass)	เพื่อความสะดวกและรวด

เร็วในการไปชมสถานที่ต่างๆ	 จุดแรกที่เราไปลงคือ	

St.	James’	Park	 เพื่อชมความงามของ	Buckingham	

Palace	 น่าเสียดายที่วันนั้นไม่มี	 guard	 changing	

หลายคน	 รวมทั้งนักท่องเที่ยวอื่นๆ	 พากันผิดหวังที่

ไม่ได้เห็นแถวทหารผลัดเปลี่ยนเวรยามอันเลื่องชื่อ 

ของพระราชวังแห่งนี้	

 ถ่ายรูปกันหนำใจแล้วก็เดินลัดเลาะไป	The	Palace 

Shop	 เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกสวยงาม	อาทิ	 tea	 towels	และ

แก้วน้ำในโอกาสฉลองวันอภิเษกสมรสของ	 Prince	

William	 และ	 Katherine	 Middleton	 ซึ่งลดราคา 

กระหน่ำเนื่องจากเลยวาระมงคลนั้นแล้ว	 หลังจาก 

shop	 กันจนกระเป๋าเบาไปตามๆกันแล้ว	 ก็เดินต่อไปยัง 

The	 Parliament	 และ	 London	 Eye	 แยกย้ายกันไป 

ถ่ายภาพและรับประทานอาหารกลางวันกันตามอัธยาศัย	

	 จากนั้นเรานั่งรถไฟใต้ดินไป	Harrods	 เพื่อชม 

สินค้าหลากหลายรายการที่ลดราคาและถ่ายภาพ 

การจัดสถานท่ีไว้อาลัยการจากไปของ	Princess	Diana 

	และ	Dodi	Al	Fayed	เมื่อ	shop	กันได้เวลาพอประมาณ	

เราเดินทางต่อไปยัง	 The	 British	 Museum	 ที่เผอิญ 

เหลือเวลาน้อยเต็มที	 เพื่อดู	 mummies	 และเรื่องราว 

ของอียิปต์	 ข้อดีของ	 museum	 นี้คือเปิดให้ชมฟรี	 

หากมีเวลามากกว่านี้ก็จะดีไม่น้อย	 แต่เราต้องรีบ 

ข้ึนรถไฟกลับ	York	หากอยู่มืดเกินไป	 เด็กๆหลายคน 

จะมีปัญหาในการเดินทางกลับบ้านของ	host	families	

 ประสบการณ์การไปเยือน	 London	 คร้ังน้ีเช่ือว่า 

หลายคนจะไม่ลืมเลือนไปอีกนานเพราะต้องทำ 

เวลาขึ้น-ลงรถไฟใต้ดินแบบเกาะกันเป็นพวง	 

โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มดูแลกันอย่างเคร่งครัด	

หากเกิดพลัดหลงต้องเป็นเรื่องแน่	 เพราะ	 London	

กว้างใหญ่	 tube	 หลายสาย	 ทั้งเหลือง	 แดง	 น้ำเงิน	

ตัดกัน	 พัวพันไปหมด	 ถึงจะต้องรีบเร่งทำเวลา	 แต่	

คุ้มค่าแก่การเดินทางเพราะได้เห็นสถานที่สำคัญๆ	

ได้ครบถ้วนภายในวันเดียว	

Graduation

	 อาทิตย์สุดท้ายของการเรียนภาษาอังกฤษ

ที่	 Melton	 College	 มีกิจกรรมหลากหลายทั้งเรียน

ในห้องและ	 Project	 Work	 นอกสถานที่	 ถึงเวลานี้

ทุกคนคุ้นชินกับทุกซอกมุมของ	 York	 เป็นอย่างดี	

เดินวนเวียนเจอกันตาม	 Marks	 &	 Spencer	 และ	

York	Minster	 แทบทุกวัน	 วันสุดท้ายของการเรียน	

คือ	 วันศุกร์ที่	 20	 เมษายน	 มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับ 

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน	 และมี	 snacks	 เล็กๆ	 กับ	

soft	 drinks	 ทุกคนได้ถ่ายรูปกับ	 Elizabeth	 ผู้เป็น	

Founder	 ของ	 Melton	 College	 เมื่อเสร็จพิธีต่าง 

แยกย้ายกันกลับบ้าน	 เพ่ือเก็บของใส่กระเป๋า	 เตรียมตัว 

เดินทางกลับบ้านในวันรุ่งข้ึนคือวันท่ี	21	เมษายน	2555	

 การเดินทางเท่ียวไปจากกรุงเทพฯเราลงเคร่ืองบิน

ที่สนามบินเมือง	 Manchester	 และเดินทางโดยรถ	

Coach	มาเมือง	York	แต่เที่ยวกลับเราเดินทางโดยรถ	

Coach	 จากเมือง	 York	 ล่องลงมา	 London	 เพื่อขึ้น 

เครื่องบินที่สนามบิน	 Heathrow	 กลับประเทศไทย	

ผู้ดูแลนักเรียนเตรียม	sandwich	น้ำดื่ม	และผลไม้จาก	

Marks	 &	 Spencer	 ใส่ถุงให้ทุกคนเพื่อรับประทาน 

เป็นอาหารกลางวัน	ส่วนอาหารเช้า	host	ของทุกคน 

เตรียมมาให้เป็นอย่างดี	

Stratford Upon Avon และ Oxford

 เรานั่งรถ	 Coach	 และหยุดเที่ยวเมือง	 Strat-

ford	 Upon	 Avon	 บ้านเกิดของ	 William	 Shake-

speare	กวีเอกของโลก	โชคเข้าข้างเรา	 เพราะเป็นวัน 

จัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดของ	Shakespeare พอดี	เราไป 

ถึงกำลังมีขบวนแห่	 บ้านเมืองประดับธงสวยงาม 

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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ผู้คนเดินเท่ียวกันอย่างคึกคักเราต่างเดินไปรับแจกธง 

สัญลักษณ์	 Shakespeare	 Birthday	 Celebrations 

มาถือโบกสะบัดกันกับเขาด้วย	สนุกดี	

 แวะพักท่ี	 Stratford	 เพ่ือชมความงามของบ้าน 

Shakespeare	 และรับประทาน	 lunch	 ที่	 pack	

เตรียมมา	 เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางต่อไปเมือง 

Oxford	 เพ่ือชมเมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่แสนสวยงาม 

คิดว่าจะอยู่ท่ี	 Oxford	 สักช่ัวโมง	 เพราะต้ังใจจะเข้าไปชม 

Christchurch	 College	 ที่มี	 Dining	 Hall	 งดงาม 

และเป็นสถานที่ถ่ ายทำฉากห้องรับประทาน 

อาหารในภาพยนตร์เร่ือง	 Harry	 Potter	 แต่ต้องผิดหวัง 

เพราะเป็นวันที่	College	ไม่เปิด	Dining	Hall	 ให้ชม	

จึงให้ทุกคนถ่ายรูปด้านนอกและชมร้านขายของ 

ที่ระลึก	Alice	in	Wonderland	หน้า	College	แทน

Heathrow Airport

	 ได้เวลาพอสมควรจึงเดินทางต่อจาก	 Oxford 

ไป	London	และได้มาถึงสนามบิน	Heathrow	ในเวลา 

ประมาณ	17.00	น.	เมื่อผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อย 

ทุกคนต่างวิ่งถลาไปหาร้าน	Harrods	ซึ่งใหญ่โตมาก 

ท่ีสนามบิน	Heathrow	มีรายการสินค้าของฝากลดราคา 

มากมาย	 หลายคนจับจ่ายของฝากกันเป็นท่ีสนุกสนาน 

จนได้เวลาข้ึนเคร่ืองบินกลับกรุงเทพฯและถึงท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Epilogue

 การเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร

ระยะสั้นสามสัปดาห์ที่	 Melton	 College	 เมือง	 York	

ประเทศอังกฤษนี้	 ทั้งครูและนักเรียนต้องเขียนบันทึก 

การเดินทางและส่งสถาบันภาษาเพื่อการตัดสินโดย 

แบ่งเป็นรางวัลที่	 1	 รางวัลที่	 2	 และรางวัลที่	 3	 ของ 

ครูและของนักเรียน	 รวมทั้งสิ้น	 6	 รางวัล	 รางวัลที่	 1	

เป็นเงิน	 3,000	 บาท	 รางวัลที่	 2	 เป็นเงิน	 2,000	 บาท	

และรางวัลที่	3	 เป็นเงิน	1,000	บาท	หากมีผู้เขียนได้ดี 

อาจมีรางวัลชมเชยอีกก็ได้

 เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย	 พวกเราได้นัดหมาย 

รวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	 

เพ่ือมอบของท่ีระลึกและขอบคุณนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนนทบุรี	พ.ต.อ.	ธงชัย	เย็นประเสริฐ	และ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 	

นายไพโรจน์	 คลังนุช	 โดยตัวแทนครูและนักเรียนได ้

กล่าวขอบคุณนายกฯ	 และรองนายกฯ	 ที่ได้รับโอกาส 

เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในครั้งนี้	 และ 

สัญญาว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาจาก

ต่างประเทศถ่ายทอดให้ลูกศิษย์และเพ่ือนๆ	 ให้มีความรัก

และสนใจในภาษาอังกฤษยิ่งๆขึ้นไป	 เพื่ออนาคตและ

ความก้าวหน้าของตนเองและประเทศชาติ	 โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงเพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็น	ASEAN	Economic 

Community	 ในอีกสามปีข้างหน้า	 (พ.ศ.	 2558	 หรือ	

ค.ศ.	 2015)	 ซ่ึง	พ.ต.อ.	 ธงชัย	 เย็นประเสริฐ	 ได้เล็งเห็น

และสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

ให้แก่ลูกหลานของชาวจังหวัดนนทบุรีมาตั้งแต่ 	 

พ.ศ.	2548	เป็นต้นมา	และเชื่อว่าจะสนับสนุนในเรื่อง

เกี่ยวกับการศึกษาเช่นนี้ไปอีกตราบนานเท่านาน	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 	 กล่าวต้อนรับ 

และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท	 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต	

สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ	 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประจำปีการศึกษา	 2555 

โดยมี		รองศาสตราจารย์เริงรัก           จำปาเงิน							ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ	 พร้อมด้วย	 คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 28 

กรกฎาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุม	 0322	 	 ชั้น	 3	

อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร	 กล่าวว่า	 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหาร 

จัดการกอล์ฟท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

เข้ามาสู่ร้ัวรามคำแหง	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบันการศึกษา 

และปรับตัว เข้ ากับสภาพแวดล้อมต่ างๆ 

รวมทั้งแนะแนวการเรียน	 การทำกิจกรรมและ 

แนะนำอาจารย์	 เจ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยให้คำ 

ปรึกษาในระหว่างเรียน	 ซึ่งถือเป็นประโยชน ์

อย่างย่ิง	 และถือเป็นธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	41	ปีแล้ว 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี	 2514	 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

จัดการเรียนการสอนท้ังระบบเปิดและระบบปิด 

พร้อมกัน	 ซ่ึงในขณะน้ันมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

ได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนภายนอกอย่างมาก 

และในปี	2518	เม่ือบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	สำเร็จการศึกษา	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 

เสด็จมาทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

รุ่นแรก	ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ชาวรามคำแหง

ทุกคน	และทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ

จากสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	

โครงการฯ กอล์ฟ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

(อ่านต่อหน้า 9)



	 ดังน้ัน	 ส่ิงท่ีเราทำได้คือการนำกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 

เข้ามาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยมีสถาบันการศึกษา 

ต่างๆนำร่อง	 และในอนาคตถ้า สกอ.สนับสนุนทั้งปี	 

ยิ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นด้วย	 

อย่างน้อยก็เป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนที ่

เข้าร่วมกิจกรรมมีความห่วงใยสุขภาพของตนเอง 

มากขึ้นด้วย	ทั้งนี้	ขอขอบคุณ	สกอ.และ	ม.รามคำแหง	

ท่ีเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมให้สังคมได้รับทราบว่า	 

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆมีการปลูกฝังให้นักศึกษาหันมา

ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

        

หั ว ห น้ า ศู น ย์ กี ฬ า	

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

กล่าวว่า	 การจัดโครงการ 

ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

คร้ังน้ี	ทำให้นักศึกษา	บุคลากร	

และชุมชนใกล้เคียงได้มา 

ออกกำลังกายร่วมกัน	โดย		ม.ธุรกิจบัณฑิตย์	จัดข้ึน		3		โครงการ 

ได้แก่	 1)	 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	 จัดขึ้นทุกวัน	 

2)	การวิ่งเพื่อสุขภาพ	จัดวันอังคารและพฤหัสบดี	 และ 

3)	กีฬาหมากรุกไทย	จัดขึ้นทุกวัน	โดยได้ดำเนินการอย่าง 

ต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกันยายนตามงบประมาณของ	

สกอ.	 และหลังจากนั้น	 มหาวิทยาลัยจะจัดต่อเนื่องเอง 

ตามรูปแบบของกิจกรรมชมรมในมหาวิทยาลัย	

 “ผมคิดว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการ 

ออกกำลังกายอย่างแน่นอน ท้ังสุขภาพ การทำความรู้จัก 

เพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึน และประชาชนใกล้เคียงจะได้เข้ามาใช้พ้ืนท่ี 

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ในอีกทางหน่ึงอีกท้ัง 

ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่วงใยสุขภาพของตนเองด้วย”

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา	

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

กล่าวว่า	 ม.อัสสัมชัญ	 จัด 

กิจกรรมท่ีเน้นให้นักศึกษา 

ออกม าออกก ำ ลั ง ก า ย 

เพ่ือสุขภาพ	จัดข้ึน	4	กิจกรรม 

คือ	วิ่ง									เต้นแอโรบิค						โยคะและมวยไทย	โดยใช้พื้นที่ที ่

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ	 (บางนา)	 จัดกิจกรรม	 ชวนทั้ง 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมาร่วมกิจกรรม 

ให้พวกเขาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านกีฬาไปพร้อมกัน 

ขณะนี้ก็ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่  

มาร่วมกิจกรรมมากข้ึน	โดยจัดวันจันทร์-ศุกร์	หมุนเวียน 

กิจกรรมกันไป	 เช่ือว่าเป็นการกระตุ้นให้สถาบันจัดกิจกรรม 

ต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพครั้งนี้ด้วย

   

กิจกรรมที่	 สกอ.สนับสนุนครั้งนี้เป็นการออกกำลังกาย 

และรักษาสุขภาพของตนเอง	 อีกทั้ง	 ยังเป็นการชวนให้ 

ชุมชนรอบด้านได้มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ส่วนนักศึกษาเองยังจะได้รู้จักรักษาสุขภาพ	 ใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์	 และห่างไกลยาเสพติด	 ท้ังน้ี	 อยากให้ทาง	

สกอ.สนับสนุนงบประมาณมากขึ้น	 สถาบันฯจะได้จัด 

กิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 

มากขึ้นตามมาด้วย”

        ผู้ อ ำนวยการสำนักกีฬา 

และกิ จ ก ร รมนั ก ศึ ก ษ า	

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก รุ ง เ ท พ	

กล่าวว่า	 ม.กรุงเทพ	 จัดกิจกรรม 

เต้นแอโรบิค	ท่ีวิทยาเขตรังสิต 

ในวันอังคารและพฤหัสบดี	

เน้นนักศึกษา	 บุคลากรและชุมชนใกล้เคียง	 ซึ่งโดยปกติ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อ 

สุขภาพอยู่แล้ว	 แต่ครั้งนี้ได้เชิญชวนเครือข่ายชุมชนใน 

พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีมาร่วมด้วย	 ซ่ึงก็ได้รับความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี	

 นอกจากน้ี	 ยังมีกิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน	 และกิจกรรม 

อ่ืนๆ	 เช่น	 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในร้ัวมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงกิจกรรม 

ต่างๆมหาวิทยาลัยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว	 ทั้งนี้	

งบประมาณที่ได้รับจาก	 สกอ.	 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี	 อยาก 

ให้จัดขึ้นเป็นรูปธรรมและมีรูปแบบกิจกรรมที่ร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่น	 เช่นกิจกรรมเต้นแอโรบิคที่	

ม.รามคำแหงจัดไปเมื่อวันที่	 9	สิงหาคมที่ผ่านมา	 เชื่อว่า 

จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนด้วย

 

ผู้ อ ำนวยการสำนั ก ง าน 

การกีฬา	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กล่าวว่า												ม.ศรีปทุม	จัดกิจกรรม 

โยคะเพ่ือสุขภาพ	 ซ่ึงเป็นกิจกรรม 

ที่นักศึกษาและบุคลากร 

ให้ความสนใจอย่างยิ่ง	 ครั้งนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์ชวน 

ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยจัดวันอังคาร 

และพฤหัสบดี	

	 “โครงการส่ง เสริมสุขภาพเช่นนี้ เชื่อว่ าทุก 

มหาวิทยาลัยดำเนินการกันมาอยู่แล้ว	 เพื่อที่จะส่งเสริม

การออกกำลังกายให้นักศึกษา	 และยิ่งดีขึ้นอีกเมื่อ	 สกอ.

ให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการออก 

กำลังกาย	 ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายให้กับ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	และเป็นการหลีกเล่ียงอบายมุข	ยาเสพติด	

ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปะปนอยู่รอบตัวเรา”

	 คณาจารย์-ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเขต 

พื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก	 ตอบรับโครงการ 

ส่ ง เสริมกีฬา เพื่ อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา	

ที่ได้รับมอบหมายจาก	 สกอ.	 หวังเยาวชน	 นักศึกษา	

และประชาชนทั่วไป	 ตื่นตัวหันมาออกกำลังกายเพื่อ 

สุขภาพ	 และห่างไกลยาเสพติด	 ทั้งยังเป็นการสร้าง 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน

	ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ฝ่ า ย กี ฬ า	

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	

กล่าวว่า	 ม.รัตนบัณฑิตร่วม 

จัดโครงการคร้ังน้ี	 3	 โครงการ 

โดยใช้ชื่อ	‘รัตนบัณฑิตใส่ใจ 

สุขภาพ รวมพลังออกกำลังกาย’ 

เป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิค	 จัดทุกวันพุธและศุกร์	 ซึ่งได้ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนท่ีอยู่รอบ

มหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรม	โดยมีเสียงตอบรับดีมาก	

หลายคนให้ความสนใจ	 และคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีมหาวิทยาลัย 

จัดขึ้นอย่างจริงจัง	ใช้งบประมาณที่ได้รับจาก	สกอ.และ 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยเองถือว่าเป็นโครงการ 

ที่ดีมาก	 อย่างน้อยนักศึกษาที่เคยดูแต่คนอื่นเล่นกีฬา	 

คร้ังน้ีพวกเขาก็จะได้ลงมาสัมผัสด้วยตัวเอง	 อีกท้ัง	 ยังเป็น

การสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	

และมีสมองที่แจ่มใส	

 นอกจากน้ี	ยังมีโครงการ	‘รัตนบัณฑิตร่วมอนุรักษ์ 

หมากรุกไทย เพ่ือสืบสานกีฬาไทย’	โดยมองว่ามหาวิทยาลัย 

ของเรามีนักกีฬาหมากล้อมอยู่หลายคน	และให้พวกเขา 

ชวนผู้ที่สนใจในกีฬาหมากรุกมาร่วมแข่งขันไม่ว่าจะ 

เป็นนักศึกษา	 หรือประชาชนที่ชอบเล่นหมากรุก	 ซึ่งผู้

ชนะก็จะได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย	 และโครงการ 

‘รัตนบัณฑิตร่วมสืบสานกีฬาตะกร้อวงแก่นิสิตใน 

สถาบัน’			เป็นกิจกรรมท่ีให้พ่ีสอนน้องเล่นตะกร้อ	ช่วยกัน 

อนุรักษ์กีฬาโบราณ	 สร้างความสนุกสนานให้นักศึกษา

และความสามัคคีแฝงไปในกีฬาด้วย

	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักย 

ภาพนิสิต	 คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กล่าวว่า	มศว.จัดเป็นกิจกรรม 

เต้นแอโรบิค	ท่ี	มศว.องครักษ์ 

จัดช่วงเย็นวันอังคารและพฤหัสบดี	เวลา	16.00	-	18.00	น.	

โดยชวนนักศึกษา	 บุคลากร	 และประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

อำเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายกมาร่วมกิจกรรม	

 “ตอนนี้ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว	 เชิญชวน 

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งผมมองว่า 

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

อาจารย์อุดร  เรือนเงิน

อาจารย์สุรินทร์  รอดเมือง 

อาจารย์ ดร.พัชร์ชศักดิ์

ธัญประจันบาน

อาจารย์อาคม   สมุทรโคจร 

อาจารย์สุรศักด์ิ   ทรัพย์เพ่ิม 
อาจารย์ชูเกียรติ   เกียรติธีรรัตน์
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หัวหน้างานกีฬา	 สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า 

เ จ้ าคุณทหารลาดกระบั ง	

กล่าวว่า	 สจล.จัดกิจกรรม 

เต้นแอโรบิค	 ทุกวันพุธ	 เวลา	

17.30	 น.	 เป็นต้นไป	 โดยได้รับ 

ความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง	 

การจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพที่สนับสนุนโดย 

สกอ.	ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก	อยากให้มีการเพิ่มงบประมาณ 

สนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 เชื่อว่านักศึกษา 

จะได้ออกกำลังกาย	 และห่วงใยชีวิตของตนเองมากขึ้น	

อีกทั้ง	 ประชาชนยังได้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์

กลางในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 และต่ืนตัวกับการ

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้นด้วย

 

รักษาการผู้อำนวยการสำนัก 

บริ ห า รกิ จ ก า รนั กศึ กษ า	

สถาบันรัชต์ภาคย์	 กล่าวว่า	

ส ถ า บั น รั ช ต์ ภ า ค ย์ 	

จั ดกิ จกรรมเต้นแอโรบิค	

โยคะและตะกร้อวง	 โดยเริ่ม 

กิจกรรมในวันที่	 9	 สิงหาคม	 2555	 เป็นกิจกรรมแรก 

จัดวันอังคาร	พฤหัสบดีและศุกร์หรือปรับเปล่ียนตามความ 

เหมาะสม	ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สถาบันฯจัดกิจกรรม 

เพือ่สขุภาพขึน้	โดยไดบ้อกกล่าวให้นกัศกึษาและบคุลากร	

เชิญชวนพี่น้องญาติมิตรที่อยู่ใกล้สถาบัน	มาร่วมกิจกรรม	

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปรักสุขภาพ	โดยมี	สกอ.ให้การสนับสนุน	

และมีสถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือ	เช่ือว่าจะเป็นส่วนหน่ึง

ที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	และลดอัตราเสี่ยงใน

การเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นด้วย

 

อาจารย์ประจำงานกีฬา	 วินัย 

แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า	

มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น	

กล่าวว่า	ม.					เซนต์จอห์น	จัดกิจกรรม 

โยคะร้อน	 รำไม้พลองและ 

เต้นแอโรบิคโดยชวนนักเรียน	

นักศึกษา	เยาวชน	และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม	จัดทุกวัน 

จันทร์-ศุกร์	 โดยหมุนเวียนกิจกรรมกันไป	 ตั้งแต่	 16.00-

17.30	 น.	 ซึ่งมีเสียงตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง 

อบอุ่น	 และเช่ือว่าเป็นโครงการท่ีดี	 โดยมีสถาบันการศึกษา 

เป็นแกนนำหลัก	นักศึกษาเองก็จะได้เข้ามาร่วมกันออก 

กำลังกาย	และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชน 

ได้รู้จักและช่วยกันอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยไว้ให้ 

คงอยู่ตลอดไป	และอยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอด 

ทั้งปีด้วย

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ถาม 	 ดิฉันมีข้อสงสัยว่า	 หากจบการศึกษา 
ชั้น	ม.6	แล้ว	และยังเป็นนักศึกษา	Pre-degree	อยู่	 
ถ้าต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
และต้องการย้ายคณะด้วย	สอบถามว่า
	 1.	 ถ้าจะสมัครใหม่เป็นนักศึกษาปกติ	
ต้องทำอย่างไร	หลักฐาน	และติดต่อที่ไหน
	 2.		 ต้องการเปลี่ยนคณะจะต้องทำอย่างไร	
ตอบ 1.	 นักศึกษา	Pre-degree	 ถ้าได้รับวุฒิฯ	ม.6	
แล้ว	ให้นำวุฒิฯ	ม.6	มาสมัครใหม่ที่มหาวิทยาลัย 
รามคำแหงในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร 
นักศึกษาใหม่โดยต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
Pre-degree	ท่ีฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา	อาคาร	สวป. 
ชั้น	 2	 ก่อนการสมัครใหม่	 หลักฐานประกอบ 
การสมัครใหม่มีดังนี้	 สำเนาวุฒิฯ	 ม.6,	 สำเนา- 
ทะเบียนบ้าน,	 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,	
ใบรับรองแพทย์,	 รูปถ่าย	 2	 นิ้ว	 1	 รูป	 และ	 
Transcript	 ไม่จบการศึกษารหัส	 Pre-degree	 (เพ่ือใช้ 
เทียบโอนในการสมัคร)
 2.	 ถ้าต้องการเปล่ียนคณะ	ทำการสมัครใหม่ 
ให้เลือกคณะ/สาขาใหม่ท่ีต้องการศึกษาต่อได้เลย
ถาม  กระผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
ส่วนภูมิภาค	อยากทราบว่า	ถ้าขาดการลงทะเบียน 
เรียนไป	1	ภาค	กระผมต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพ
เท่าใด	และที่ไหน
ตอบ	 การชำระเงินค่ารักษาสถานภาพของ 
นักศึกษาส่วนภูมิภาค	 หากไม่ได้ลงทะเบียนใน 
ภาคปกติใดก็ตาม	จะต้องชำระเงินเป็นค่ารักษา 
สถานภาพนักศึกษาในภาคน้ันๆ	ภาคละ	150.-	บาท 
	(จำนวน		1	ภาค)	หรือ	300	บาท	(จำนวน	2	ภาค)	
โดยมีวิธีการชำระเงิน	ดังนี้
	 1.	 ชำระพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคถัดไป	 ระบบคอมพิวเตอร์จะรวมค่ารักษา 
สถานภาพนักศึกษา	(จำนวน	1	ภาค	หรือ	2	ภาค) 
ไปพร้อมกับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ	ในการลงทะเบียนเรียน
	 2.	 ชำระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน	 
เป็นการชำระเฉพาะภาคปกติที่นักศึกษาไม่ได้ 
ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคนั้นๆ	 (จำนวน	 1	 ภาค 
หรือ	2	ภาค)	กรณีนี้เป็นการอำนวยความสะดวก 
ให้กับนักศึกษาที่ยั งไม่ทราบว่าจะขาดการ 
ลงทะเบียนไปนานเท่าใด	หรือมีความจำเป็นต้อง 
ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา	ซึ่งได้กำหนดว่า 
ต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา	ในภาคการศึกษา 
ที่ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา	 โดยชำระเป็น 
ไปรษณีย์ธนาณัติส่ังจ่าย	 หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอน 
และลงทะเบียนเรียน	 ปณฝ.รามคำแหง	 10241 
หรือชำระท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทุกสาขา 
วิทยบริการฯ	 ในวันและเวลาราชการ	 สอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ฝ่ายจัดตารางสอนและ 
ลงทะเบียนเรียน	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 6	 โทรศัพท์	 
0-2310-8626

กองบรรณาธิการ

 ทุกวันน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการเรียน 

การสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงปริญญาเอก 

และขยายโอกาสทางการศึกษา	 โดยเปิดสาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติ	 23	 สาขาท่ัวประเทศ	 รวมท้ัง 

เปิดการเรียนการสอนในต่างประเทศอีกกว่า	 

30	 ประเทศทั่วโลก	 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษา 

ออกไปรับใช้บ้านเมือง	 และประเทศชาติแล้วกว่า	 

7	แสนคน

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร	 กล่าวต่อไปว่า	

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ผู้ก่อต้ังโครงการบริหารธุรกิจ 

บัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ	 มีวิสัยทัศน์ 

ท่ีกว้างไกล	 ได้แยกกีฬากอล์ฟออกจากกีฬาชนิดอ่ืนๆ 

ให้เป็นสาขาวิชาอิสระและนำวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 

เข้ามาประสมประสานกัน	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งในด้านวิชาชีพและการบริหารจัดการ	 ซึ่งถือเป็น 

โครงการพิเศษ	โครงการหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจ 

และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด	

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

 “ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา 

แห่งนี้ และเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีความรับผิดชอบ 

ตรงต่อเวลา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และ 

นักศึกษากับอาจารย์ รวมท้ังรู้จักแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ที่มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องประยุกต์ใช ้

และรักษา “วัฒนธรรมไทย” ให้อยู่คู่กับสังคมและ 

ประเทศชาติต่อไป เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน อีกท้ังต้องมีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพ่ือการพัฒนาประเทศชาติ 

ให้ยั่งยืนสืบไป”

  ด้าน	รองศาสตราจารย์เริงรัก  จำปาเงิน	ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ	กอล์ฟ	กล่าวว่า	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ให้ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เรียนหนังสือ	 และตั้งใจให้สิ่งที ่

ดีท่ีสุดแก่นักศึกษาทุกคน	ท้ังในด้านความรู้	ความสามารถ 

และประสบการณ์	ดังที่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ได้มีนโยบายว่า	 “เราจะดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน” 

เพราะฉะนั้น	 หากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัย 

ให้ปรึกษาครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการฯ	 

ทุกคนยินดีช่วยเหลือและแก้ไขให้อย่างเต็มความ 

สามารถ	 และขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียน	 เข้าเรียน 

อย่างสม่ำเสมอ	 และตักตวงวิชาความรู้จากครูอาจารย์ 

ให้ได้มากที่สุด	 เพื่อสำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตและ 

มหาบัณฑิตที่สง่างาม	 รับใช้สังคมและประเทศชาติ

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โครงการฯ กอล์ฟ ฯ                      (ต่อจากหน้า 7)ชี้โครงการส่งเสริมกีฬาฯ               (ต่อจากหน้า 8)

อาจารย์สมหมาย  วงษ์อินทร์ 

อาจารย์ธีรพงษ์   มณีโชติ

อาจารย์วันชัย   เจียไพบูลย์ 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

	 นักกีฬาลูกพ่อขุนฯที่ เข้าร่วมการแข่งขัน 

กีฬาซีเกมส์ครั้งที่	 26	 วันที่	 9	 -	 22	 พฤศจิกายน	

2554	ณ	 กรุงจาการ์ตา	 และเมืองปาเล็มบัง	 ประเทศ 

อินโดนีเซีย	 ได้เหรียญรางวัลจาก	 เรือพาย	 3	 เหรียญเงิน		

3	 เหรียญทองแดง	ซอฟท์บอล	(หญิง)	1	 เหรียญเงิน	

และ	 วอลเลย์บอลชายหาดชาย	 1	 เหรียญทองแดง	

ได้เงินรางวัล	80,000	บาท

 ส่วน	 การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา	 และกีฬา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ประจำปีการศึกษา	 2554	 

เหรียญรางวัลท่ีได้	 ยิงปืน	 14	 เหรียญทอง	 7	 เหรียญเงิน	 

7	 เหรียญทองแดง	บริดจ์	 2	 เหรียญทอง	 3	 เหรียญทองแดง	 

และวอลเลย์บอล	 (ทีมชาย)	 1	 เหรียญทองแดง	 ได้เงิน 

รางวัล		591,000	บาท

	 สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทย	ครั้งที่	39	“สงขลานครินทร์เกมส์”	วันที่	

1-8	พฤษภาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

จังหวัดสงขลา	มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อันดับที่	8	

จากจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	 108	

สถาบัน	เหรียญรางวัลที่ได้	คือ		กอล์ฟ	1	เหรียญทอง		

2	เหรียญเงิน		ซอฟท์บอล	1	เหรียญทอง			ดาบสากล		

1	 เหรียญทอง	 2	 เหรียญเงิน	 4	 เหรียญทองแดง			

ยิงปืน	3	เหรียญทอง	5	เหรียญเงิน	3	เหรียญทองแดง	

วอลเลย์บอลชายหาด	(ทีมชาย)	1	เหรียญทอง		เรือพาย	

4	 เหรียญทอง	 1	 เหรียญเงิน	 บริดจ์	 	 2	 เหรียญทอง	 

1	เหรียญเงิน		หมากกระดาน		2		เหรียญทอง		1		เหรียญเงิน		 

กรีฑา	 1	 เหรียญเงิน	 ยูโด	 1	 เหรียญเงิน	 ดาบไทย	 	 2		

เหรียญเงิน		3		เหรียญทองแดง		เทควันโด		2		เหรียญ- 

ทองแดง		เทเบิลเทนนิส		2		เหรียญทองแดง		รักบี้- 

ฟุตบอล		2		เหรียญทองแดง		และเปตอง		1		เหรียญทองแดง	 

ได้เงินรางวัล		905,000	บาท	

  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังได้มอบทุนการศึกษา 

แก่นักกีฬาจำนวน		22	ชนิดกีฬา	อีกจำนวน	598,325	บาท   

รวมเงินรางวัลทุกรายการและทุนการศึกษาแก่ 

นักกีฬา		เป็นเงิน	2,174,325.-	บาท			 	

		 จากนั้น	 ผศ.วุฒิศักดิ์	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยินดีกับนักกีฬาทุกคนท่ีประสบความสำเร็จ 

ในการแข่งขันทุกประเภท	 	 และขอขอบคุณอาจารย์ 

ผู้ฝึกสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชมรม 

ท่ีได้พยายามพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่นักศึกษา 

ให้มีความพร้อมและมีวินัยในการแข่งขันทำให้เป็น 

ผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา	 มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุน	

ส่งเสริมนักกีฬาในทุกด้านเ พ่ือให้สามารถคว้ า 

เหรียญทองทั้งในระดับชาติและประเทศ

 “การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา	 ถือได้ว่า 

นักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการสร้าง 

ภาพลักษณ์อันดีให้สังคมได้เห็น	 ขอให้นักกีฬาทุกคน 

มีความเพียรในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	 

อีกทั้งจงมีความเพียรในเรื่องของการศึกษา	 เพราะ 

การศึกษาเป็นสิ่ งที่สำคัญของนักศึกษาทุกคน	 

สุดท้ายน้ีขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จ 

ทั้งในด้านการเป็นนักกีฬาและจบเป็นบัณฑิตอย่าง 

ภาคภูมิใจ”		อธิการบดีกล่าวในตอนท้าย

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)ม.ร. อัดฉีดทัพนักกีฬาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

	 โอกาสนี้	 นายสารัชต์  รัตนาภรณ์	 กล่าวว่า	 

ในนามของธนาคารไทยพาณิชย์	 รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง 

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในการให้บริการ	 “บัตรประจำตัวนักศึกษา”	 (SCB	

ATM	 DEBIT	 Card)	 ซ่ึงเป็นการรวมเอาบัตรนักศึกษา	

บัตร	ATM	และบัตรเดบิตไว้ในบัตรใบเดียวสามารถ 

ฝาก	 -	 ถอน	ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ	 รวมถึง 

การเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่านตู้	 ATM	 และสามารถ 

รูดเพื่อซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าทั่วไปที่รับบัตรเดบิต	 

ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย 

ให้กับนักศึกษาผู้ถือบัตรอีกด้วย	 โดยความร่วมมือ 

ในครั้ งนี้นับ เป็นการขานรับความมุ่ งมั่นและ 

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ซึ่ง 

เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้ามาประยุกต์ใช้กับสถาบันการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ

	 “นอกจากน้ี	ธนาคารไทยพาณิชย์	ยังได้นำเสนอ 

บริการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เพื่อเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย	 และ 

อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา	 อาทิ	 การเปิด

สาขาของธนาคารภายในมหาวิทยาลัย	 การติดตั้งตู้	

ATM	การให้บริการรับชำระค่าลงทะเบียนเรียนของ 

นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ	 ของธนาคาร	 เพื่อนำไป 

พัฒนาแนวทางการตอบสนองความต้องการของ 

สถาบันในอนาคตได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม 

เพือ่รว่มกนัสรา้งโอกาสดีๆ 	ทีเ่ปน็	“ครัง้แรก”	ของม.ร. 

	ในการใช้บริการทางการเงินที่ครบวงจรในครั้งนี้”

 ด้าน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 ที่ให้โอกาส 

และความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ประชาชน 

ชาวไทยมาต้ังแต่ปี	 2514	 และได้ขยายการเรียนการสอน 

อย่างกว้างไกลและท่ัวถึงท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น	 ทั้งระดับ 

ปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 ปริญญาเอกและหลักสูตร 

นานาชาติ	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ที่มี

จำนวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศ	

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้ขยายโอกาสทาง 

การศึกษา	 โดยจัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ส่วนภูมิภาค	 23	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และเปิดการ

เรียนการสอนในต่างประเทศถึง	 32	 ประเทศ	 41	

ศูนย์สอบ	ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวง 

การต่างประเทศ	 สถานเอกอัครราชทูตและสถาน 

กงสุลใหญ่ในประเทศต่างๆ	 นอกจากนี้	 สถาบัน 

การศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย	 ยังเป็นท่ียอมรับ 

ในระดับสากล	มีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ	

กว่า	70	ประเทศ	เข้ามาศึกษา

 “วันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญก้าวหนึ่งของ

ความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กับธนาคารไทยพาณิชย์ ในเร่ืองการทำบัตรประจำตัว

นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และนักศึกษา จากนี้หากมีเรื่องใดที่สามารถร่วมมือ

กันได้ มหาวิทยาลัยก็ยินดี และขอให้มีความจริงใจ 

ไม่เอาเปรียบกัน และคอยเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน รวมท้ัง 

หากมีปัญหาก็ขอให้พูดคุยปรึกษากัน เพื่อร่วมกัน 

แก้ไขให้เกิดความเข้าใจและทำงานร่วมกันได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และในอนาคตอันใกล้น้ีก็จะมีธนาคาร 

สาขามาเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกภายใน 

มหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาก็จะได้รับ 

บริการท่ีสะดวกและครบวงจรต่อไป”				อธิการบดีกล่าว 

ในตอนท้าย	

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)ม.รามคำแหงฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ	เปิดเผยว่า	กองอาคาร 

สถานที่	 ม.ร.	 จัดโครงการประกวดออกแบบตรา 

สัญลักษณ์	 (LOGO)	 และคำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เพ่ือนำผลงานท่ีชนะการประกวด 

มาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การ 

อนุรักษ์พลังงานและเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร			นักศึกษา			 

นักเรียน		มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ 

พลังงานใน	ม.ร.	โดยเชิญชวน	คณาจารย์	ข้าราชการ	 

เจ้าหน้าที่	 รวมทั้งนักศึกษา	 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 

ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง	สร้างสรรค์ผลงาน	และ 

ส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-30	กันยายน	2555	ซึ่ง 

ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์	 จะได้รับเงินรางวัล	 

6,000	บาท	พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	(1	รางวัล)	 

ส่วนผู้ชนะการประกวดคำขวัญ												จะได้รับเงินรางวัล		 

4,000		บาท	พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	(1	รางวัล)

 การประกวดตราสัญลักษณ์	 ให้ผู้เข้าประกวด 

ออกแบบโลโก้ท่ีส่ือความหมายถึงความร่วมมือในการ 

อนุรักษ์พลังงานภายใน	 ม.ร.	 เป็นภาพที่จดจำง่าย 

และแสดงออกถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน 

ภายใน	ม.ร.	โดยส่งผลงานได้คนละ	1	ชิ้น	

 การประกวดคำขวัญ	 ให้ผู้เข้าประกวดส่งคำขวัญ 

ท่ีส่ือความหมายท่ีแสดงถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์ 

พลังงานภายในม.ร.มีสำนวนสละสลวยคล้องจอง	

ง่ายต่อการจดจำ		ความยาวไม่เกิน		20	คำ	โดยส่งผลงาน 

ได้คนละ	1	คำขวัญ	

	 ผู้ สนใจส่ งตราสัญลั กษณ์ และคำขวัญ 

เข้าประกวด	 ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง	 หรือทางไปรษณีย์ท่ี 

นายสน่ัน	อุ่นฐิติวัฒน์	หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน 

กองอาคารสถานท่ี	 สำนักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กทม.	 10240																			 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	 โทร.	 0-2310-8249	หรือ	 

e-mail:	sunan_2501@hotmail.co.th 

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)ม.ร. จัดประกวดโลโก้ฯ                (ต่อจากหน้า 1)



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 ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) คณะนิติฯ                                   (ต่อจากหน้า 12)

	 การแข่งขันคร้ังน้ีมีรองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ 

จงวิชิต            เป็นประธานกรรมการ													รองศาสตราจารย์วินัย 

ล้ำเลิศ	 รองประธานกรรมการ	 และคณาจารย์คณะ 

นิติศาสตร์	 เป็นกรรมการตัดสิน	 ข้อสอบเป็นอัตนัย	

70	คะแนน	และปรนัย	20	คะแนน	รวม	90	คะแนน	

โดยเกณฑ์การตัดสิน	 พิจารณาจากคำตอบถูกต้องตาม

หลักกฎหมาย	 วินิจฉัยถูกต้องประกอบด้วยเหตุผล	 

ตามธงคำตอบกลางประกอบดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน

 โอกาสนี้	 รศ.ทองสุก	 กล่าวว่าการแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมายในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกคนจะได้นำความรู้  

ท่ีได้ศึกษามาใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มท่ี	 และหลังจาก 

การแข่งขันผ่านไปแล้ว	 ขอให้นักศึกษานำความรู้ด้าน 

กฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 

ของตนเองและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความ 

ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

 “การเรียนหนังสือต้องมีการเตรียมตัว เหมือน 

นักกีฬาท่ีต้องฟิตซ้อมอย่างมืออาชีพจึงจะได้รับชัยชนะ 

ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้แบบบังเอิญ  มีแต่ความ 

ล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ นักศึกษาต้องขยัน และเขียนให้ได้ 

ทำให้จริง เพราะในอนาคตลูกศิษย์ทั้งหลายจะต้อง 

จบไปเป็นเมล็ดพันธ์ุของสังคม และเป็นจุดเริ่มต้น 

แห่งสติปัญญา รามคำแหงพร้อมเป็นเปลวเทียนให้แสง 

ให้แก่ทุกคน”

	 สำหรับผลการแข่งขัน	 มีดังนี้	 รางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัล	 5,000	 บาท	 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	

ได้แก่	ทีม smart law	 นายสิทธิพร	 ชุ่มมั่น	 นางสาว 

กัลยารัตน์	พิงเกาะ	และนายณัฐพงศ์	สมพันธ์ุ	

 รองชนะเลิศอันดับ 1	 เงินรางวัล	 3,000	 บาท	

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	 ได้แก่	 ทีมนิติธรรม 

นายยุทธศาสตร์	 อุดติ๊บ	 นางสาววาสนา	 ละอองทอง	

และนางสาวสุธาสินี	บัวโคน	

 รองชนะเลิศอันดับ 2	 เงินรางวัล	 2,000	 บาท	

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	 ได้แก่	 ทีมวรนารีเฉลิม 

นางสาวจริยา	 จันทรวงศ์	 นายนิติพงศ์	 ยุระพันธ์ุ	

และนางสาวศศิธร	จันทร์งาม		

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล	 รางวัลละ	 1,000	บาท	

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	 รางวัลชมเชยอันดับ 1 

ได้แก่	 ทีมสิงห์เหนือเสือใต้	 นายณัฐพงศ์	 เศรษฐสุข	

นายอนิรุจน์	 สุมทุม	 และนายธรรมศักดิ์	 กันธิมา	

และรางวัลชมเชยอันดับ 2	 ได้แก่	 ทีมพิราบขาว 

นายกาลกฤต	 พูลชนะ	 นายสุรวีร์	 ประพรหม	 และ 

นายยุทธชัย	เจษฎารมย์

ไข่น้ำหรือว่าผักสันตะวาก็ เป็นอาหารที่มนุษย์  

ชาวนาเขารับประทานกันกับน้ำพริก	 สิ่งเหล่านี้บัดนี้ 

เปล่ียนแปลงไปส้ิน	 เพราะถ้าใครจะไปหาผักสันตะวา 

รับประทานก็หายากเต็มทน	 อาจจะมีอยู่บ้าง	 เพราะ 

ครูไปตามตลาดสดต่างจังหวัดก็เห็นอยู่บ้างแต่ก็น้อย		 

บางวันก็ไม่มีเลย	 ปลาก็ตัวกระดำกระด่าง	 ตัวเป็นบาด 

เป็นแผล	 ไม่กล้ารับประทาน	กบเขียดเด๋ียวน้ีก็เล้ียงกัน 

หมดแล้ว	 เพราะว่ากบน้ันนำพันธุ์เข้ามาจากต่างประเทศ		 

นำมาผสมผสานจนกลายเป็นกบตัวใหญ่	 	ส่วนกบ 

ตัวเล็กอย่างที่เราเห็นตอนเด็กๆนั้นก็ไม่มี		คำว่า	ในน้ำ 

มีปลาในนามีข้าวจึงเปลี่ยนแปลงไป		ในน้ำมีสารพิษ 

ตามท้องนาก็มีต้นข้าวก็จริงอยู่แต่ต้องควบคุมดูแล 

เป็นอย่างดีจึงจะได้ข้าวที่ดี	 	มิเช่นนั้นก็จะมีแต่ข้าวที่

เต็มไปด้วยสารพิษ		

 ลูกศิษย์ครับ	 มองไปทางด้านอ่ืนอีก	 สัตว์ท้ังหลาย 

ในป่า	 ไม่ว่าเก้ง	 กวาง	 หรือสัตว์ป่า	 แต่ก่อนนั้นพอที่ 

จะหารับประทานกันได้		เป็นสัตว์ป่าท่ีทานแล้วปลอดภัย		 

เน้ือสัตว์ป่าถือได้ว่าเป็นเน้ือท่ีเอร็ดอร่อย	 แต่ปัจจุบันน้ี 

สัตว์ป่าบริโภคสารพิษเข้าไปเพราะหญ้าต่างๆ	 ท่ีชาวไร่ 

ฉีดยาฆ่าหญ้าไว้	 	พอสัตว์เหล่านี้ไปกินเข้าก็จะเป็นพิษ 

เป็นภัย		ขณะเดียวกันปลาที่ไม่ได้เลี้ยงคือปลาที่อยู ่

ตามทุ่งตามนาก็เป็นอันตราย		เพราะว่าไปกินอะไร 

ต่อมิอะไรไม่ทราบ		พูดง่ายๆว่า		เด๋ียวน้ีถ้าจะรับประทาน 

ปลาหรือผักต่างๆ	ก็จะต้องดูว่ามีการเพาะปลูก		มีการ 

เล้ียงโดยตรง	 ปลูกเพ่ือการเกษตรกรรม	 เล้ียงเพ่ือพาณิชย์	 

หรือเล้ียงเพ่ือท่ีจะทำเป็นอาหารโดยตรงจึงจะสามารถ 

บริโภคได้		มิเช่นน้ันไม่ทราบว่าเขาไปเก็บเอาผักมาจาก 

ตรงไหน	 ไม่ทราบว่าเขาไปเอาเนื้อสัตว์มาจากที่ไหน 

อย่างไร	 เราจึงได้ยินบ่อยๆว่าเน้ือสัตว์ในบางคร้ัง	 คนท่ี 

ไปล่าสัตว์ป่าเอามาทำอาหารรับประทานก็ทำให้เสียชีวิต 

ไปมากมาย	 หรือแม้กระทั่งเห็ด	 ก็มีผู้บริโภคแล้วก็

ถึงแก่ชีวิตก็มีมากมาย	 สิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์น่าจะต้อง 

สังวรว่า	 สิ่งไหนที่เป็นเรื่องแปลก	 สิ่งไหนที่เป็นเรื่อง 

ที่เราไม่ทราบความเป็นมา	 หรือไม่แน่ใจ	 ก็ไม่ต้องไป 

รับประทานเพราะเห็นว่าเป็นของป่า	 เพราะอาจจะ 

ทำให้เราเจ็บป่วยหรือถึงข้ันเสียชีวิตได้	 ในต่างประเทศ 

ก็มีเช่นกัน	 เขาจึงไม่นิยมทานของท่ีเอามาจากป่า	 ของท่ี 

ไม่ได้เลี้ยง		ของที่ไม่ได้ปลูกเพื่อรับประทานโดยตรง		

 ลูกศิษย์ต้องระมัดระวังนะครับ		ต้องพินิจพิจารณา 

ให้ดี	 นอกจากจะปรุงให้สะอาดและให้สุกแล้ว	 ก็ต้อง 

ดูอีกว่าเป็นพิษเป็นภัยหรือไม่	 อย่าเช่ือแต่ว่าทานผักน้ี 

แล้วจะไม่อ้วน	ร่างกายแข็งแรง		อย่าไปฟังคำพรรณนา		 

ในท่ีสุดก็คือคำว่า	 จะต้องระวังและต้องรู้จักเลือกบริโภค		 

นั่นเอง		พบกันใหม่ฉบับหน้า		สวัสดีครับ

 ชมรมดนตรีสากล	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
คัดนักร้องและนักดนตรีเข้าประจำวง	 ประจำปีการศึกษา	 
2555	 รอบสุดท้าย	 ประเภทนักร้องเพลงลูกทุ่ง	 เพลงไทย	 
และเพลงสากล	 มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 
จำนวน	 26	 คน	 โดยมีคุณวราวุทธ	 อดิโชติกุล	 คุณณัฐณรงค์	 
คงขวัญ	 และคุณกิติศักด์ิ	 ทองเย็น	 เป็นกรรมการตัดสิน 
	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2555	ณ	ห้องสโมสร	อาคาร 
หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญร่วมงาน	 “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รามคำแหง”	 ในวันที่	 28	 -	 29	 สิงหาคม	 2555	 เวลา 

09.00-16.00	 น.	 ณ	 บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 

อาคารคีรีมาส	 และห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ	

ภายในคณะฯ	การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ให้แก่ 

นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไปทราบ	 และ 

เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีของคณะฯ	 เน่ืองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ	อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยให ้

หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น

 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานวิชาการ 

ของคณะฯ	 เช่น	 การวิจัยสมุนไพรไทย	 ไบโอดีเซล	 

แขนกลหุ่นยนต์	 เป็นต้น	ร่วมทำกิจกรรมการทดลอง 

ทางวิทยาศาสตร์สนุกๆมากมาย	 และจะได้ใช้อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์	 เช่น	 การทำสบู่แฟนซี	 การตรวจ 

วัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 การสกัดแยกเอนไซม์และดีเอ็นเอ  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 การทำแฮม	 โยเกิร์ต	 เยลลีผลไม้	 

การทำผลิตภัณฑ์เซรามิกและพลาสติก	 กิจกรรมทาง 

ดาราศาสตร์	 เป็นต้น	 มีการตอบคำถามชิงรางวัลด้าน 

คอมพิวเตอร์และสถิติ	 รวมท้ังเปิดให้เย่ียมชมห้องปฏิบัติการ 

ของภาควิชาต่างๆ	ภายในคณะฯ	 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์	 

และพิพิธภัณฑ์ไลเคน	 นอกจากนี้ยังมีกล้าผักสวนครัว 

และน้ำหมักชีวภาพแจกอีกด้วย

 คณะวิทยาศาสตร์	 จึงขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร	

เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว	 สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติม	โทร.	0-2310-8380,	0-2310-8408	หรือเว็บไซต์ 

 www.sci.ru.ac.th 

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม 
“เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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อาหารเป็นพิษ หรือพิษในอาหาร

 ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ วุ ฒิ ศั ก ดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ให้โอวาทนักศึกษา	 ม.ร.ผู้ได้รับ 

รางวัลดาวและ เดือนมหาวิทยาลั ย	 

และรางวัลต่างๆประจำปี	 2555	 นำโดย 

นางสาวพัชรวลัย  พงษ์ภมร	ดาวมหาวิทยาลัย 

นายภูวดล เวชวงศา	 รองชนะเลิศอันดับ	 1 

นางสาวภูษณิศา ภควัตทิวัฒ	 และ	นายสุรนันท์ 

สุพานิชย์ รองชนะเลิศอันดับ	 2	นายวุฒิพงษ์ 

วิเศษศักดิ์	RU	Smart	Boy	นางสาวณัฐนรี 

ขจรศรี	 และนายนันทรัชต์ กุลทอง	 Healthy	 Boy	&	Girl	 	นางสาวลักษณารีย์ หุ่นภูและนายศรายุตย์ 

สรานุกูลวงศ ์	 Popular	 Vote	 เมื่อวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2555	 ณ	 ห้องทำงานอธิการบดี	 ชั้น	 2	

อาคารวิทยบริการและบริหาร	ม.ร.

อธิการบดีให้โอวาทดาวและเดือน ม.ร.

 สำนักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 การเตรียมความพร้อม 

และป้องกันอัคคีภัย	โดยมี	ส.ต.ท.กิตติศักด์ิ  สมบูรณ์สุข 

เจ้าหน้าที่และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	

สถานีดับเพลิง	 หัวหมาก	 กองปฏิบัติการดับเพลิง	 2 

เป็นวิทยากร	และแนะนำการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์	 ผู้อำนวยการ 

สำนักหอสมุดกลาง	 ม.ร.	 พร้อมด้วย	 ผู้บริหาร	

บุคลากร	 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย	 และพนักงาน 

ทำความสะอาด	ร่วมการฝึกอบรม	 เมื่อวันที่	 27	

กรกฎาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 5	 อาคาร	 3	 

ภายในบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุดกลาง	ม.ร.

 ผศ.พรชัย	 กล่าวว่าการจัดการอบรมครั้งนี ้

เพ่ือให้บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางและผู้เข้าใช้ 

บริการเตรียมความพร้อมและวางแผนป้องกัน 

อัคคีภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ 

ระบบบริหารงานคุณภาพ	 ISO	 9001:2008	 และ 

ให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน	 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ประจำอาคารได้มีประสบการณ์ในการดับเพลิง 

และมีความพร้อมในการอพยพออกจากอาคาร 

ที่ปฏิบัติงานจริงเมื่อมีเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้น

	 นอกจากน้ียังเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึง 

ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

หอสมุดฯ เตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย

ที่เกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน	 โดยเฉพาะการ 

เกิดอัคคีภัย	 สำนักหอสมุดกลางเป็นสถานท่ีในการ 

เก็บทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ	 ที่เป็นเชื้อเพลิง 

หากเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก 

ดังนั้นทุกคนจึงควรทราบแนวทางในการป้องกัน 

อัคคีภัย	 การวางแผนการป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย 

และรู้จักวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเกิดอัคคีภัย

 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัด 

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย		เน่ืองในโอกาสวันรพี’	55	

โดยมีรองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	 เป็นประธานและมอบรางวัล																									

ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

เข้าแข่งขัน	จำนวน	39	ทีม	116	คน	 เมื่อวันที่	 31	

กรกฎาคม	 2555	 ณ	 ห้อง	 1303	 ชั้น	 3	 อาคาร	 1	

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติฯ แข่งตอบปัญหากฎหมาย

 สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทั้งหลาย		วันนี้ครู 

นึกถึงเรื่องการกินการอยู่		การกินในที่นี้หมายถึง 

อาหาร		ส่วนการอยู่ในที่นี้หมายถึงบ้าน		ธรรมชาติ 

ของการกินการอยู่ของคนไทยเรานั้นชอบในสิ่ง

ที่เป็นธรรมชาติ	 อย่างเช่น	 ผักที่ขึ้นตามรั้วบ้าน		

หรือปลาที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนา	 เพราะว่าแต่เดิม 

นั้นเรากล่าวได้ว่า	ในน้ำมีปลา	ในนามีข้าว		เดี๋ยวนี้ 

ลองทบทวนดูว่า	คำว่า	“ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว”  

นั้นเป็นอย่างไร	 คำว่าในนามีข้าวนั้นกำลังจะกลาย 

เป็นไปว่าในนามีหมู่บ้าน		ในนามีส่ิงอ่ืนเข้าไปทดแทน 

อาจจะเป็นบ่อเล้ียงกุ้ง		อาจจะเป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ		 

หรือในนาก็อาจจะแปลงเป็นถิ่นที่อยู่ของการตั้ง

โรงงาน		

	 ที่บอกว่าในนามีข้าวก็ย่อมจะเปลี่ยนไป		 

การปลูกข้าวก็ย่อมทำเป็นกิจจะลักษณะ		เป็นเร่ือง 

ของพันธ์ุข้าว	 เป็นเรื่องของการดูแล	 เป็นเรื่องของ 

การใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากขึ้น	 	 ข้าวก็แพงขึ้น		 

การใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพราะใช้ปุ๋ยเคมี		 

ใช้ปุ๋ยต่างๆ	ยาฆ่าแมลง	สารพิษต่างๆ	ก็เกิดขึ้นใน 

ทุ่งนา	 แล้วก็ลงไปจนถึงผืนนา	 ผืนนานั้นในน้ำ 

มีปลา	 แม้ว่าในนาข้าวแต่ก่อน	 คำว่าแต่ก่อนนั้น 

คือเม่ือสัก	 40-50	 ปีก่อนหน้าน้ี	 ปลาในนามีมากมาย		 

สัตว์น้ำท่ีเป็นอาหารของมนุษย์	 พวกกบ	 เขียด	 ปลา		 

กุ้ง	หอย	ปูต่างๆ	มีดุลยภาพ	ก็คือว่าถ้ามีหอยมาก 

ก็จะมีนกชนิดที่กินหอยเป็นอาหาร	 มีกุ้งมาก	 กุ้งก็ 

เป็นอาหารของปลา	 มีปลามากก็เป็นอาหารของคน		 

สิ่งเหล่านี้เป็นวัฏจักรวนเวียนกันอยู่	 	 และสัตว์ 

เหล่านี้ก็จะถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในท้องนาก็จะกลาย 

เป็นปุ๋ย

 แต่ในปัจจุบันอย่างที่ครูพูดคือ		ผืนดินต่างๆ	 

ท้องนาต่างๆ	 ทนกับสภาพที่ไม่พึงมีพึงเป็น	 คือ 

สารเคมีต่างๆ	ที่ระดมหว่านลงไปเพื่อจะเร่งให้พืช 

หรือข้าวเจริญเติบโต	 ขณะเดียวกันก็ไปกระทบต่อ 

ความสะอาดของน้ำ	 ไปกระทบต่อน้ำที่เหมาะสม 

แก่สภาพการเกิด	 การอยู่ของปลา	 ของสัตว์น้ำ		 

ไปทำลายพืชผักบางชนิด	 ผักต่างๆที่อยู่ตามผืนนา 

สามารถเก็บไปรับประทานได้		หรือแม้แต่สาหร่าย		 

ชาวบ้านบางท้องถ่ินเรียกเทา		ถ้าทางเหนือเรียกเตา		 

ก็สามารถเอาไปทำเป็นอาหารตามวิธีการของ 

ท้องถิ่นต่างๆได้			หรือแม้กระทั่ง


