
๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

                                 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

 ฉบับที่ ๒๘

วันท่ี ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

อาจารย์-นักเรียนจากสหภาพเมียนมา

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ม.ร.กับอาจารย์แนะแนวและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนของ ม.ร.แก่อาจารย์แนะแนว โดยมีอาจารย์แนะแนวจาก

โรงเรียนต่างๆในกทม.และต่างจังหวัด รวม 27 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนา จำานวน 300 คน

 ช า ว ร า ม คำ า แ ห ง

แสดงความยินดี “มัสยา 

ดวงศรี” นักศึกษาปริญญาโท 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  

ส ร้ า ง ผ ล ง า น โ ด ด เ ด่ น 

ค ว้ า ส อ ง เ ห รี ย ญ ท อ ง 

เซปักตะกร้อหญิง กีฬา

เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 

ประเทศเกาหลีใต้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงแสดงความยินด ี

และมอบทุนการศึกษา 200,000.- บาท ให้แก่ นางสาวมัสยา  ดวงศร ี

 

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร อาจารย์ U Win Naing จาก San Hein 

education private high school ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ-

เมียนมา พร้อมด้วยนักเรียน จำานวน 19 คน เดินทางมาเยือน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) โดยมี รองศาสตราจารย์

รำาไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ยุวธิดา คำาปวน 

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำานวยการโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) รวมทั้งคณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

ม.ร. สัมมนาอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

ม.ร. มอบทุนการศึกษา “มัสยา ดวงศรี” 

นักตะกร้อ 2 เหรียญทองอินชอนเกมส์

(อ่านต่อหน้า 11)

 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ประจำา

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ในระดบัปรญิญาตรี 

ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ภาคภาษาองักฤษ 

และปรญิญาตร ีปรญิญาโท ภาคภาษาจนี  ตัง้แต่

บดันี ้- 18 พฤศจกิายน 2557  ในหลกัสตูรต่างๆ  ดงันี ้

 ภาคภาษาอังกฤษ  

 ปรญิญาตร ีเปิดรับสมคัร สาขาบริหารธรุกจิ 

สาขาภาษาองักฤษ  สาขาเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 

 ปรญิญาโท เปิดรับสมัคร สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร สาขารฐัศาสตร์ 

และสาขาศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำาปี 2558   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced 

Program  (ส่วนภูมิภาค) ในจังหวัดนนทบุรี 

รุ่นท่ี 8 สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด 

เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. และ

จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 6 จังหวัดระยอง รุ่นที่ 12 

จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นท่ี 8 ในสาขาวิชาการจัดการ 

เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และ 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  

    
ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโท

ส่วนภูมิภาค M B A (Advanced Program)

   
 
 
สถาบันนานาชาติรับนักศึกษา ป.ตรี-เอก

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2557 (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



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 บรรยายพิเศษ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดการ- 

บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเป็นผู้บริหาร 

ธุรกิจบริการสู่ AEC” เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม 

ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ดู ง า น น อ ก ส ถ า น ท่ี แ ล ะ ฝึ ก 

ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2557 และประกอบการเรียนการสอน 

ในกลุ่มวิชาการโรงแรม รวมทั้งเสริมสร้างโอกาส

ทางด้านวิชาชีพ โดยมีนายพีระศักด์ิ  โมมิน  ผู้จัดการ- 

ฝ่ายฝึกอบรมโรงแรมคอนราด เป็นวิทยากร และมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ  ทองศิริ อาจารย์ประจำา 

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

ร่วมในงาน เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 401 

ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ

 รวม 2,542 กระบวนวิชา
 หมายเหตุ :  กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 ข้างหน้ารหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

 ของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ ์

 หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

   นิติศาสตร์              5601505547 - 5701068081

   บริหารธุรกิจ         5702013151 - 5702081950

   มนุษยศาสตร์        5603500082 - 5703038025

   ศึกษาศาสตร์         5704005494 - 5704049641

   วิทยาศาสตร์          5605006187 - 5705008737

    รัฐศาสตร์              5706008991 - 5706125068    

    เศรษฐศาสตร์       5707000997 - 5707005285

    สื่อสารมวลชน     5754011053 - 5754024601

    พัฒนาทรัพยากรฯ    5756001912 - 5756003900

    Pre-degree            5790036916 - 5790068752

   นิติศาสตร์             5501020761 - 5601505539

   บริหารธุรกิจ          5502509614 - 5702013144

   มนุษยศาสตร์         5503014663 - 5603500074

   ศึกษาศาสตร์          5504502575 - 5704005486

   วิทยาศาสตร์          5405012617 - 5605006179

    รัฐศาสตร์              5506513299 - 5706008983

    เศรษฐศาสตร์        5507500055 - 5707000989

    สื่อสารมวลชน  5654504702 - 5754011046

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5656501045 - 5756001904

    Pre-degree            5790005226 - 5790036908

   นิติศาสตร์              5301027511 - 5501020753

   บริหารธุรกิจ          5302502728 - 5502509606

   มนุษยศาสตร์         5303031941 - 5503014655

   ศึกษาศาสตร์          5404034489 - 5504502567

   วิทยาศาสตร์          5205018814 - 5405012609

   รัฐศาสตร์              5406001700 - 5506513281

   เศรษฐศาสตร์        5307005214 - 5507500048  

   สื่อสารมวลชน 5654003952 - 5654504694

   พัฒนาทรัพยากรฯ 5556500626 - 5656501037

    Pre-degree           5690021331 - 5790005218

   นิติศาสตร์             5001000016 - 5301027503

   บริหารธุรกิจ          5002000015 - 5302502710

   มนุษยศาสตร์         5003000014 - 5303031933

   ศึกษาศาสตร์          5004000013 - 5404034471

   วิทยาศาสตร์          5005000012 - 5205018806

    รัฐศาสตร์             5006000011 - 5406001692

    เศรษฐศาสตร์       5007000010 - 5307005206

    สื่อสารมวลชน 5054000012 - 5654003945

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5356000017 - 5556500618

    Pre-degree            5090000018 - 5690021323

กำาหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

      คณะ                ช่วงรหัสนักศึกษา                     
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วัน
ลงทะเบียนเรียน

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง เตรียมสอบ ภาค 1 / 2557
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ AM 1467 KHz. 

เวลา/วัน จ. 10 พ.ย. อ. 11 พ.ย.. พ. 12 พ.ย. พฤ. 13 พ.ย. ศ. 14 พ.ย. ส. 15 พ.ย. อา 16 พ.ย.

05.00-06.00 น.
ติว MTH 1101-1

(MA111)
ติว

LAW2011-1
ติว

RAM1000-1
บรรยาย

LAW3003-1
สังคีตภิรมย์

06.00-07.00 น.
ติว MTH 1101-2

(MA111)
ติว

LAW2011-2
ติว

RAM1000-2
บรรยาย

LAW3003-2
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำาแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำาแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน แนะแนว

การศึกษา

20.30-21.30 น.
ติว

LAW1002-1
ติว

HIS1001-1
ติว

LAW1004-1
ติว

LAW3038-1
ติว

LAW3016-1
ติว

ENG2002-1
ติว

ECO1003-1

23.00-24.00 น.
ติว

LAW1002-2
ติว

HIS1001-2
ติว

LAW1004-2
ติว

LAW3038-2
ติว

LAW3016-2
ติว

ENG2002-2
ติว

ECO1003-2

วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2557  

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษาที่มีความ

ประสงค์จะขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน 

ภาค 2 ประจำาปีการศึกษา 2557 ให้มาดำาเนินเรื่อง

ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่งาน-

แนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร  

(ช้ันลอย) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนว

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร  

(ชั้นลอย)

 การแสดงสาธิตประกอบการสัมมนา 

ละครนอกเร่ืองคาวี ตอนคันธมาลีข้ึนหึง โดยนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 สาขานาฏกรรมไทย ภาควิชาศิลปะ- 

การแสดงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. เมื่อ 

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 1711 อาคารสุโขทัย 

ชั้น 17 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ถนนรามคำาแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

สถาบันนานาชาติฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. มอบทุนการศึกษา “มัสยา ดวงศรี” นักตะกร้อ 2 เหรียญทองอินชอนเกมส์                (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโทฯ       (ต่อจากหน้า 1)

 ภายในงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต นางสำาอางค์   ปอกกันทา 

หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา วิทยาเขตบางนา 

และนางผ่องศรี เสียมไหม นักวิชาการศึกษาชำานาญการ-

พิเศษ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษากลุ่ม

รามฯรักษ์ป่า มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

        โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มีความยินดีท่ีได้ เห็นความพยายามและความมี 

จิตอาสาต่อสังคมของลูกศิษย์ กิจกรรมต่างๆน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะได้มีโอกาสทำางานร่วมกัน 

กลุ่มรามฯรักษ์ป่าฯ                          (ต่อจากหน้า 12)

พรรคพลังรามอบรมฯ                 (ต่อจากหน้า 12)

 ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการตัวอย่าง

โครงการจิตสาธารณะเพื่อสังคม และการอบรม 

ความรู้เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ 

โดยนายสุนทร จันทร์เทศ นักสังคมสงเคราะห์- 

ปฏิบัติการ สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) รวมท้ัง 

การระดมความคิดเห็นจากเพื่อนๆ นักศึกษาเพื่อ

สร้างโครงการจิตสาธารณะและกิจกรรมเพื่อสังคม

ต่อไป

และออกไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งทางวัตถุ

และจิตใจ เป็นประสบการณ์ที่จะทำาให้นักศึกษา

เกิดความเข้มแข็งก่อนที่จะออกไปทำางานจริง 

มหาวิทยาลัยจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้าน 

ถ้านักศึกษามีสิ่งใดก็ขอให้บอกแก่กัน 

 “ขอชื่นชมอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

กลุ่มรามฯรักษ์ป่าทุกคน ที่มีจิตอาสาและทุ่มเทใจ

ให้กับการทำางานเพื่อสังคม ภูมิใจแทนมหาวิทยาลัย

ที่มีลูกศิษย์เก่งและดี ขอให้ทำาความดีและมีจิตอาสา

กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การทำากิจกรรมเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ในชีวิตวัยเรียนที่ดี แต่ที่สำาคัญทุกคน

ต้องเรียนหนังสือให้จบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับรุ่น

น้องต่อไปด้วย”

อาจารย์-นักเรียนฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

นักกีฬาทีมชาติเซปักตะกร้อ 2 เหรียญทอง จาก

อินชอนเกมส์ ประเทศเกาหลีใต้ สร้างชื่อเสียงให้แก่ 

ชาวไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบเส้ือสามารถและผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พันธ์ วรพงศธร หัวหน้าภาควิชา 

พลานามัยมอบโล่เกียรติยศ และมีคณะผู้บริหาร ม.ร.  

ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงขอแสดงความยินดี 

กับนางสาวมัสยา นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย คว้าชัยชนะ 

ได้ 2 เหรียญทองตะกร้อให้กับประเทศไทย เม่ือเดือน 

กันยายนที่ผ่านมา และนางสาวมัสยา เป็นนักศึกษา 

ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ โอกาสน้ีจึงขอมอบทุน

การศึกษา 200,000 บาท ให้แก่นางสาวมัสยา ดวงศรี  

ตามระเบียบ ม.ร. เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำาลังใจ 

ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ที่สามารถคว้า 

2 เหรียญทอง กีฬาตะกร้อจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 

คร้ังท่ี 17 “อินชอนเกมส์” ปี 2014 ณ เมืองอินชอน 

ประเทศเกาหลีใต้

 ‘มหาวิทยาลัยขอชื่นชม “น้องว่าน” ที่เป็น 

แบบอย่างในการพัฒนาฝีมือกีฬาตะกร้อมาอย่าง 

ต่อเนื่อง จนสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ 

 ปริญญาเอก เปิดรับสมัคร สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาศกึษาศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  และสาขารัฐศาสตร์

 ภาคภาษาจีน 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BBA) และ  

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

สมคัรได้ที ่ สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ อาคารสำานกัพมิพ์ 

ชัน้ 7 โทร. 0-2310-8895-9 และดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 

www.iis.ru.ac.th

ประเทศไทยมาหลายครั้ง ถือเป็นความภาคภูมิใจ 

ของชาวรามคำาแหงและคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี ้

ยังทุ่ม เทเป็นครูฝึกสอนให้กับนักกีฬารุ่นน้อง 

ม.รามคำาแหง ถือเป็นแบบอย่างแห่งความสำาเร็จ  

ขอให้คงคุณงามความดี พัฒนาความสามารถและ

รักษาแชมป์ตะกร้อหญิงให้คงอยู่กับประเทศไทย 

ไปนานเท่านาน และมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะช่วย 

ส่งเสริมและพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อให้มีความ

รุ่งโรจน์ต่อไป’

 ด้าน มัสยา  ดวงศรี หรือ น้องว่าน นักตะกร้อหญิง 

ทีมชาติไทย วัย 24 ปี สังกัดสมาคมตะกร้อ-

แห่งประเทศไทย กำาลังศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เจ้าของผลงานเหรียญทองการแข่งขัน

ตะกร้อชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” 6 สมัย 1 เหรียญทอง 

จากกีฬาซีเกมส์ 2013 ประเทศสาธารณรัฐแห่ง- 

สหภาพเมียนมา และล่าสุด 2 เหรียญทอง กีฬา 

เอเชียนเกมส์ 2014 เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนตะกร้อแก่นักกีฬา ม.ร. ในการ 

แข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า “ภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ 

และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

รวมทั้งได้ช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนาน้องๆ นักกีฬา 

เซปักตะกร้อในด้านทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมตัว 

เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหงท่ีมอบทุน

การศึกษากับตนเองในคร้ังน้ี ตนเองจะต้ังใจฝึกซ้อม

พัฒนาฝีมือ และลงแข่งขันในโอกาสต่างๆ เพ่ือสร้าง 

ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป”

และจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 7 ในสาขาวิชาการจัดการ  

เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยจัดการศึกษาแบบ Block Course 

จำานวน 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์) 

เรียน ณ ศูนย์การเรียนแต่ละจังหวัด คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์  

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.

advanced-mba.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่

สำานักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ช้ัน 3 ห้อง 309A  

โทร. 0-2310-8591-2, 085-043-5665 และ 089-487-4838

 การมาเย่ียมชมคร้ังน้ี คณะผู้มาเยือนฯ ได้รับชม

วีดิทัศน์แนะนำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมทั้ง

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) และได้กล่าว

ชื่นชมมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยฯ ที่มีการจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้า

ทุกระดับและขอบคุณที่เปิดโอกาสให้มาดูงานที่  

ก่อเกิดประโยชน์ยิ่ง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๘) วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ         ลาภเจริญทรัพย์          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง        ให้กำาลังใจนักศึกษา 

กลุ่มรามฯรักษ์ป่า วิทยาเขตบางนา ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ “ออกค่าย...ได้ยิ้มไปกับมูลนิธ ิ

อายิโนะโมะโต๊ะ ปี 3” โดยได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา จำานวน 200,000 บาท  เพื่อไปสร้าง 

อาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านกอกหลวง อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21 

พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2557

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะ : เยาวชนต้นแบบ” เพ่ือให้ความรู้ 

และปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและการมี

จิตสาธารณะ รวมทั้งให้นักศึกษาได้รู้จักบทบาท

หน้าที่ของตนเอง การเสียสละและเห็นแก่ผู้อื่น 

ตลอดจนส่งเสริมให้ทำากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมี  

นางนฤมล มนาปี รักษาราชการในตำาแหน่ง 

ผู้อำานวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

เปิดงาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม

ศิลปาชีพ อาคารคณะรัฐศาสตร์ 

 โอกาสน้ี  นางนฤมล  มนาปี กล่าวว่ากิจกรรม 

พัฒนานักศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และ

สอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ท่ีจะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 

และมีจิตสาธารณะ สามารถออกไปดำาเนินชีวิต

ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในระหว่างเรียน 

นักศึกษาก็ควรที่จะทำากิจกรรมควบคู่กันไป  

โดยเลือกทำากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ พัฒนาตนเอง 

สังคมและประเทศชาติ เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัว

ของนักศึกษาออกไป ทำาให้เม่ือก้าวสู่สังคมภายนอก 

นักศึกษาก็จะรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และรู้จัก

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย  

รักษาการตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการปรัชญา-

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพื่อนำาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ

ผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2557 เมื่อ

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2 

ห้อง 0213

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 
 
 
 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฏกรรมไทย  

ภาควิชาศิลปะการแสดงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. 

จัดสัมมนาเร่ือง “รูปแบบการแสดงละครนอกทางหลวง” 

โดยมี อาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ 

อาจารย์ชวลิต สุนทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ละครและดนตรี สำานักการสังคีตกรมศิลปากร 

ดร.ไพโรจน์ ทองคำาสุก นักวิชาการการละครและดนตรี 

สำานักการสังคีตกรมศิลปากร และอาจารย์ธรรมจักร 

พรหมพ้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 1711 ชั้น 17 

อาคารสุโขทัย

กลุ่มรามฯรักษ์ป่า ออกค่ายอาสา จ.แม่ฮ่องสอน

พรรคพลังรามอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ

(อ่านต่อหน้า 11)

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง” พูดถึง “ครัวคุณต๋อย” 

ที่เป็นนิตยสาร ของ “คุณต๋อย” ไตรภพ  

ลิมปพัทธ์  ไปแล้วคร้ังหน่ึง  ตรงน้ี

 จนมีผู้ถามทีเล่นทีจริงว่า “ข่าวราม- 

คำาแหง” มีอะไรกับ “คุณต๋อย” หรือเปล่า 

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอตอบจริงๆ  

ว่า “มี”

 ประการแรก เขาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ไม่น่าจะเกิน 

รุ่นที่ ๗

 เพราะเขาบอกว่าได้รับพระราชทาน 

ป ริ ญ ญ า บั ต ร จ า ก พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว

 และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน 

ในเวลาต่อมา 

 ประการที่สอง  ไตรภพ  ลิมปพัทธ ์

บอกใครๆว่าเขาสำาเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะไม่มี

คนชื่อไตรภพ

 ความนี้ทำาให้คนที่สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่า

 “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา”

 ประการที่สาม “คุณต๋อย” ช่วยงาน

มหาวิทยาลัยของเขาด้วยดีตลอดมา

 ต๋อย ไม่เคยลืมรามฯ เหมือนกับครู

ที่ไม่เคยลืมเธอ - ต๋อย

 ไตรภพ  ลิมปพัทธ์


