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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 ๔๓ปีที่ ๔๖

วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีฝากผู้ประกอบการหอพักปรับตัว
ภายใต้ พ.ร.บ. หอพักฉบับใหม่ 2558

 อธิการบดี ม.ร. ฝากผู้ประกอบการหอพักปรับตัว และ

ท�าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหอพักให้มี

ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  เพื่อพัฒนา

คณุภาพชวีติของเยาวชนทีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษาเล่าเรยีนให้ดยีิง่ขึน้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เป็นประธานเปิดการเสวนา เรือ่ง “ทศิทาง 

การบริหารจัดการหอพักภายใต้ พ.ร.บ. หอพักฉบับใหม่” โดยม ี

นางรุง่กานดา  พงศ์ธรกลุพานชิ  ผูอ้�านวยการส�านกังานการสงเคราะห์

และสวัสดิภาพสังคม ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร   

นายณรงค์  จนัทร์บรูณะพนิจิ  ผูแ้ทนจากกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์  และนายสนิท หอมจันทร์  ผู้แทน 

ผู้ประกอบการหอพัก  เป็นวิทยากร  และมีผู้แทนจากส�านักงาน

เขต 13 แห่งในกทม. ผูป้ระกอบการหอพกั และนกัศกึษาร่วมรบัฟัง

กว่า 200 คน  เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2560  ณ ห้องศกัดิ ์ผาสขุนรินัต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา  ลิม่อภชิาต  รองอธกิารบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

   
 
 
ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี เพื่อความเป็นเลิศ

 
 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต  

เพ่ือความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นท่ี 7 

เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น. 

(หลักสูตร 132 หน่วยกิต) สามารถใช้สิทธ์ิเทียบโอน-

หน่วยกิตได้ จัดระบบการศึกษาแบบ Block Course 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แต่บดัน้ี - 5 มิถนุายน 2560 

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.excbba.ru.ac.th 

   
 คณะนิติฯ รับนักศึกษาฝึกงาน
 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการนักศึกษา-

ฝึกงานในองค์กรศาล และส�านักงานกฎหมาย

กว่า 50 แห่ง เช่น ศาลอาญา ศาลปกครอง 

ส�านักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดี และ

ส�านักงานกฎหมายต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา

มีประสบการณ์ในวิชาชีพ

 โดยในปีการศกึษา 2560 คณะนติศิาสตร์ 

จดัโครงการนักศกึษาฝึกงาน รุน่ที ่30 ระหว่าง

วันที่ 5 มิถุนายน -28 กรกฎาคม 2560 และ

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ 

ระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2560 

   
 
             คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

 คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ ด้านบรหิารธรุกจิ

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครั้งที่ 1 The 1st RU National Conference on 

Business Management and Social Science (RUNC-2017) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน และมีคณาจารย์  

นกัวชิาการ นกัวจิยั ตลอดจนนกัศกึษาและบคุคลทัว่ไป ร่วมน�าเสนอผลงานวชิาการ บทความวจิยั 

และบทความวิชาการด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ จาก 18 สถาบัน  จ�านวน 32 ผลงาน 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

ม.ร.ลงนามข้อตกลง “การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม”

 กรมพินจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม จดัพธิลีงนาม 

บนัทกึข้อตกลง “การจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม” 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัย และวทิยาลยัเทคโนโลยชีืน่ชม ไทย-เยอรมนั สระบรุ ี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2  

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ถนนแจ้งวฒันะ 

เขตหลกัสี ่ โดยศาสตราจารย์พเิศษวิศษิฏ์ วิศษิฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินจิ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่

รองเลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย และนายมนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาวิทยาลัย-

เทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ
จัดไหว้พระ 9 วัด 2 สมุทร

ม.ร. ลงนามข้อตกลงฯ  (ต่อจากหน้า 1)

  การจัดพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรม

เดก็และเยาวชน ได้มโีอกาสทางการศกึษาทัง้สายสามญั 

และสายอาชีพเทียบเท่ากับเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน

ระบบการศกึษา พร้อมทัง้พฒันาทกัษะความรู ้ต่อยอด

การศึกษา และอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งจะ

เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

กล่าวว่าปัจจบุนัมกีารประกาศใช้พระราชบญัญติัหอพกั 

พ.ศ. 2558  แทนกฎหมายว่าด้วยหอพกัฉบบัเดมิ  ทีม่กีาร 

บงัคบัใช้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2507  โดยมกีารก�าหนดแนวทาง

และวิธีการก�ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้

มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงจัดเสวนาเรื่อง “ทิศทาง

การบริหารจัดการหอพักภายใต้พระราชบัญญัติ

หอพกัฉบบัใหม่” เพือ่ให้ผูป้ระกอบการหอพกัมคีวามรู ้

ความเข้าใจ แนวทางการประกอบกิจการหอพัก

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

         “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  และคณะกรรมการ

ภาคประชาชนฯ ได้ร่วมกนัจดัโครงการพฒันาคณุภาพ

มาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพัก

บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัรามค�าแหง หรอืโครงการ

หอพักติดดาวมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานหอพกัให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิอพกั 

และเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเป็นการ

ขยายเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการหอพกั

และมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ในการพฒันาคณุภาพชวีติ

ของนักศึกษาและผู้พักอาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก

ยิ่งขึ้น”

 ด้าน  อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่ากระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้ด�าเนนิการผลกัดนั

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  โดยมีผลบังคับใช้

แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558  เป็นต้นมา  ซึ่งแม้ว่า

การบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพักฉบับนี้อาจส่งผล 

กระทบต่อการด�าเนนิกจิการของผูป้ระกอบการหอพกับ้าง   

แต่ขอให้ผู ้ประกอบการทุกท่านศึกษาสาระส�าคัญ

และรายละเอยีดของข้อกฎหมายต่างๆ ให้เข้าใจชดัเจน  

เพื่อให้การประกอบกิจการหอพักมีความถูกต้อง

ตามพระราชบญัญตัฉิบบัใหม่  เมือ่ผูป้ระกอบการหอพกั

ด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว  จะสร้าง

ความภาคภมูใิจแก่หอพกั  และยงัช่วยลดปัญหาทางสงัคม 

ของกลุม่นกัเรยีน นกัศกึษาทีพ่กัอาศยัในหอพกัรวมถงึ 

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่อยู่

ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนได้ดียิ่งขึ้น

อธิการบดีฝากฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อหน่วย-

กิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8170 หรือเว็บไซต์

คณะนิติศาสตร์ www.law.ru.ac.th หรือ Facebook : 

นักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่สามสิบ

คณะนิติฯ  รับนักศึกษาฝึกงาน  (ต่อจากหน้า 1)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส�านักงานโครงการพิเศษ 

บรหิารธรุกจิบณัฑติ เพือ่ความเป็นเลศิ ชัน้ 2 คณะบรหิารธรุกิจ 

โทร. 0-2310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399,  

081-423-5069

 

ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษาฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศัิกดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าการประชมุ 

วชิาการระดบัชาต ิ ด้านบรหิารธรุกจิและสงัคมศาสตร์ 

จดัขึน้เป็นครัง้แรก เพือ่ให้คณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจัิย 

ตลอดจนนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ได้มเีวทีน�าเสนอผลงาน 

และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ บทความวิจัย 

และบทความวชิาการด้านบรหิารธรุกจิและสงัคมศาสตร์ 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติและน�าความรู ้ที่ได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการต่อไป

 “ผู้ท�าวิจัยเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ช่างสังเกต จดจ�า และ

รูจ้กัคดิอย่างเป็นระบบ รวมทัง้สร้างสรรค์องค์ความรู้

และนวตักรรมใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์  ซึง่ผลงานวจิยั 

ด้านบรหิารธรุกจิและสงัคมศาสตร์ นบัเป็นองค์ความรู ้

ทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม

และประเทศชาติ ดังนั้น การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ต่อสาธารณชนจึงเป็นส่ิงส�าคัญยิ่งและถือเป็นช่องทางหนึ่ง 

ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูว้จิยัได้แลกเปลีย่นทศันคตทิางวชิาการ

ระหว่างกนัและพฒันาองค์ความรูต่้างๆ น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

ทีย่ัง่ยนื และหวงัอย่างยิง่ว่าในอนาคตจะได้เหน็ผลงานวจิยั 

น�าไปใช้จรงิมากขึน้ และเกดิการสนบัสนนุให้เกดิการ 

เชือ่มโยงระหว่างผูว้จิยัและผูป้ระกอบการธรุกจิต่างๆ 

รวมทั้งน�าไปสู่ความร่วมมือต่อยอด บูรณาการและ

ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และประเทศชาต ิ ให้ทนัเทยีมกบันานาประเทศต่อไป” 

คณะบริหารธุรกิจฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 “พระราชบญัญตัหิอพกัฉบบัใหม่มสีาระส�าคญั

และรายละเอียดที่เหมาะสมกับการก�ากับดูแลการ

ประกอบการกิจการหอพักท่ีเหมาะสมมากขึ้น   

ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของกฎหมายที่ต้องการให ้

สงัคมบ้านเมอืงส่วนรวมมคีวามเป็นมาตรฐาน   ขอขอบคณุ 

วทิยากรทีม่าให้สาระความรู ้ และขอบคณุผูป้ระกอบการ 

หอพกัท่ีให้ความสนใจในการด�าเนนิการตามทิศทางของ 

พ.ร.บ. ฉบับใหม่  ทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะ 

ยืนหยัดท�าโครงการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นกิจกรรม 

ที่ดีส�าหรับชุมชนของเราต่อไป  ฝากผู้ประกอบการ 

ช่วยดูแลนักศึกษาที่มาพักอยู่ในหอพักด้วย”

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการศึกษาศิลป- 

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตไทย “ไหว้พระ 9 วัด 

2 สมทุร” ณ จงัหวดัสมทุรสาครและสมทุรสงคราม 

ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ค่าใช้จ่าย 

ตลอดการเดินทาง 399 บาท 

 เชญิผูส้นใจเข้าร่วมไหว้พระเพือ่เป็นสริมิงคล 

ในวดัส�าคญัของจงัหวดั เดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศ 

(ราคาเพยีง 399 บาท) รวมค่าอาหารว่างเช้า ข้าวกล่อง 

1 มือ้ เครือ่งด่ืม และประกนัชวีติ ติดต่อสอบถาม 

และช�าระเงินไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สถาบัน- 

ศลิปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โทร. 0-2310-8885, 099-870-1228, 089-074-4002 

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะรฐัศาสตร์ และคณะส่ือสารมวลชน มคีวามจ�าเป็น 

บางประการ ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 

CHI3202, GEO3103, GEO3303, GEO3305, 

GEO4103, HED2201, MCS3309, MCS4305, 

POL3170, POL3180, POL3213, POL3246, 

POL4230, POL4233, POL4247, POL4282, 

POL4283, POL4324 และ POL4346 ที่ประกาศ

เปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ได้

 ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอนกระบวนวชิา

ดังกล่าวในภาค 2 ปีการศึกษา 2559

การงดสอนกระบวนวิชา 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2559



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ไม่ลืมที่จะแสดง

ความยนิดต่ีอ “นติศิาสตรบณัฑติ” คนใหม่ 

ของคณะนติศิาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

  อาจารย์สุณิตา  เรียงไธสง

  แม้ว่าปรญิญาฉบบันีจ้ะมใิช่ปรญิญา 

ฉบบัแรกของเธอทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยั

แห่งนี้

  เนื่องเพราะเธอเคยได้รับปริญญา

ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

และปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มาแล้ว

  แต่ส�าหรบัปรญิญานติศิาสตรบณัฑติ

ที่ “ข่าวรามค�าแหง” ต้องน�ามาแสดง-

ความยินดีนั้น

  เป็นปริญญาที่เธอบอกว่า

  เมือ่ลงทะเบยีนเรยีนเทอมแรกนัน้ 

ที่พบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก

ระยะลุกลาม ซึ่งต้องเข้ารับการรักษา 

ที่โรงพยาบาลอยู่ตลอด

  แต่ไม่เคยย่อท้อ ยิ่งมุ่งมั่นและ

ตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น

  แม้จะล�าบากและเจ็บปวดเพียงใด

ก็ยังเชื่อว่า

  ชวิีตคือการเรียนรู้ และต่อสู้อุปสรรค 

ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จ

  ในที่สุดเธอก็ผ่านอุปสรรคต่างๆ

มาได้ และประสบความส�าเร็จดังหวังไว้

  “ข่าวรามค�าแหง” จงึขอแสดงความยนิดี

อย่างยิ่งต่อเธอ ครอบครัวของเธอ และที่

ท�างานซึ่งก็คือโรงเรียนเก่าของเธอ

  โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สองว่าที่บัณฑิตคนเก่งสาขาฯบุรีรัมย์
เรียน Pre-degree จบปริญญาตรีวัย 20 ปี

 สองว่าที่บัณฑิตสาขาวิทยบริการฯจังหวัดบุรีรัมย์  แนะเส้นทางการเรียนระบบ Pre-degree ให้ส�าเร็จ 

เริ่มต้นวางแผนการเรียนในวิชาที่สนใจ เชื่อทุกคนมีความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อย ขอให้เพิ่มโอกาส และ

หาช่องทางในการเรียน เชื่อระบบ Pre-degree สร้างทางเลือกให้นักเรียน ม.ปลายได้แน่นอน

 นางสาวจริาวรรณ อนิทร์กอง หรอืแอ๋ม นกัเรยีน Pre-degree คณะนติศิาสตร์ 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

ประโคนชยัพทิยาคม จังหวดับรุรีมัย์ สะสมหน่วยกติได้ 138 หน่วยกติ เทยีบโอนหน่วยกติ

เรียนอีก 1 เทอม คาดว่าส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี อายุ 20 ปี ขณะเดียวกัน 

ยังเข้าฝึกวิชาชีพด้านกฎหมาย ณ ส�านักงานทนายความภูษิต ปัญนะทุภา  

 หลังจากนี้ เธอตั้งใจศึกษาต่อชั้นเนติบัณฑิตยสภา เรียนชั้นปริญญาโท  

สอบตั๋วทนายความเก็บคดี สั่งสมประสบการณ์เพื่อรอสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา เมื่ออายุครบ 25 ป ี

ตามเกณฑ์การสอบ

 จิราวรรณ เล่าถึงเส้นทางการเรียนว่า ได้รับค�าแนะน�าจากคุณครูจิรศักดิ์  สรวลสันต์  คุณครูโรงเรียน

ประโคนชัยพิทยาคม ให้มาเรียนระบบ Pre-degree และครอบครัวก็สนับสนุนให้เรียนคณะนิติศาสตร์  

ส่วนตัวก็ชอบกฎหมายอยู่แล้ว จึงเลือกเรียนคณะนี้  

 “ช่วงแรกยอมรับว่าเครียดมากต้องอ่านหนังสือทั้งชั้น ม.ปลาย และวิชากฎหมาย แต่พอผ่านการสอบ

ในภาค 1/56 สนามแรกไป ดิฉันได้ลองหาวิธีการเรียนของรุ่นพี่หลายๆคนมาปรับใช้ ดิฉันจะเน้นการอ่าน

หนังสือเองเป็นหลัก เพราะบ้านอยู่ไกลจากสาขาวิทยบริการฯ ไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนเลยและไม่ค่อยมีเวลา 

ดคู�าบรรยายย้อนหลงั เวลาอ่านหนงัสอืเตรยีมสอบในช่วงทีรู่ส้กึผ่อนคลาย ไม่เครยีด ท�าให้อ่านหนงัสอืได้เข้าใจ

 ดิฉันเป็นคนไม่ชอบเที่ยว แต่ชอบอ่านหนังสือ ดูซีรีส์ ปลูกต้นไม้ อยู่บ้านมากกว่า เมื่อมีโอกาสได้เจอ

กับผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ก็จะขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเรียน การวางแผนอนาคต การแก้ปัญหาต่างๆ 

และพยายามใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการหาความรู้ให้มากท่ีสุด โดยมีก�าลังใจจากพ่อกับแม่  ท่ีคอยอยู่ข้างๆ 

คอยให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการเรียนและการใช้ชวีติ วนัไหนทีรู่ส้กึผดิหวงัท่านกจ็ะคอยปลอบและให้ก�าลงัใจตลอด 

ท่านจะบอกให้ดิฉันก้าวต่อไปให้ได้เสมอ”

 จริาวรรณ บอกถงึการเรยีนว่า ดฉินัจะลงทะเบยีนเรยีนเทอมละ 8 วชิาตลอด เน้นการท่องประมวลกฎหมาย

เป็นหลัก เมื่อประมวลกฎหมายแม่นแล้ว ก็จะมาฝึกท�าข้อสอบเก่าย้อนหลังเยอะๆ ก่อนสอบมีเวลา 4 เดือน

ในการอ่านหนงัสอื เดอืนที ่1 - 2 ท่องประมวลกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาทีจ่ะสอบ เดอืนที ่3 อ่านชทีสรปุเนือ้หา

และฝึกท�าข้อสอบเก่าย้อนหลงัอย่างต�า่ 10 ภาค  เดอืนที ่4 เกบ็รายละเอยีดเนือ้หาทีเ่รายงัไม่แม่น  ต้องท่องให้ขึน้ใจ

และสามารถอธบิายเหตผุลได้  ช่วง 1 อาทติย์ก่อนสอบกจ็ะผ่อนคลาย ท�าใจให้สบาย เพ่ือให้สมองปลอดโปร่ง

 ใกล้จะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว จิราวรรณ บอกว่าเป็นการตัดสินใจถูกท่ีสุดท่ีเลือกเรียนระบบ 

Pre-degree ที่เปิดโอกาสให้เรียนจบระดับปริญญาตรีได้เร็ว มีโอกาสหาประสบการณ์ด้านกฎหมายในขณะที่

อายุยังน้อย ส่วนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ก็ช่วยดูแลวางแผนการเรียนและให้แนวทางในการ

เรียนที่ดี ท�าให้รู้สึกอบอุ่นกับการเป็นนักศึกษาที่นี่ 

 ขอฝากถึงน้องๆด้วยว่า “การที่เราจะท�าอะไรสักอย่าง เราต้องมีความรู้ก่อนเป็นอันดับแรก จึงให้ความ

ส�าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ยิ่งเราสามารถเรียนจบเร็วเท่าไร เรายิ่งมีโอกาสมากกว่าคนอื่น ชีวิตคนเรา

มันสั้น เราจึงต้องวางแผนชีวิตของเราให้ดีๆ  ต้องวางแผนไว้หลายๆทาง เผื่อความผิดพลาด ความไม่แน่นอน 

ต้องใส่ใจกับเวลาทุกวินาทีว่าเราควรจะใช้มันท�าอะไร เพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด ต้องคิดบวกอยู่เสมอ  ยิ้มเข้าไว้

เมื่อเจอปัญหาหรือความผิดหวัง และที่สุดแล้วต้องรู้จักทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณด้วย” 

 นางสาวศศิร์อร เสริมประเสริฐ หรือโบว ์ ว่าที่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ สาขา

วิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ สะสมหน่วยกิตได้ 145 หน่วยกิต ส�าเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีโดยเริ่มต้นจากการเรียนระบบ Pre-degree ใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปี 

หลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์

 ศศร์ิอร บอกว่าเส้นทางการเรยีนต้องมจีดุมุง่หมายว่า ในแต่ละเทอมเราต้องการ 

จะลงทะเบียนเรียนกี่หน่วยกิต และต้องสอบให้ผ่านท้ังหมดโดยจะดูท่ีความพร้อม 

ของตวัเองประกอบกบัเน้ือหาของแต่ละรายวชิา ซ่ึงถ้าหากว่ารายวชิาใดมเีนือ้หาทีเ่ยอะมากท�าให้ต้องท�าความเข้าใจ 

และใช้เวลาในการเตรยีมตวัค่อนข้างเยอะ กจ็ะเกบ็ไว้ลงในเทอม 1 หรอืเทอม 2 จะไม่เอาไปลงในภาคฤดรู้อน 

เพราะจะท�าให้เตรียมตัวอ่านหนังสือไม่ทัน และเป็นการกดดันตัวเองจนเกินไป (อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาคฤดูร้อน/2559 (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



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

     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 ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

     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 ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

     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 ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

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

รวม 1,154 กระบวนวิชา 
 หมายเหตุ : กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ข้างหน้ารหัสวิชา 

ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ์ หรือ 

จากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน

ภ�คฤดูร้อน ปีก�รศึกษ� 2559 

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา/วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5901010230-5901514603

5902020477-5902514776

5903010857-5903510088

5804505187-5904507067

5805500286-5905501853

5906021844-5906525000

5907001241-5907501026

5954008610-5954504592

5956003296-5956501158

5990501891-5990514274

20
  เ

มษ
าย

น
  2

56
0

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5701064072-5901010222

5802015460-5902020469

5803006245-5903010840

5704033587-5804505179

5705002482-5805500278

5806000534-5906021836

5707500533-5907001233

5854012613-5954008602

5856500904-5956003288

5990016031-5990501883

21
  เ

มษ
าย

น
  2

56
0

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5501050958-5701064064

5602028804-5802015452

5503503707-5803006237

5504058750-5704033579

5405500124-5705002474

5606034493-5806000526

5507004769-5707500525

5754008752-5854012605

5756500590-5856500896

5890025256-5990016023

22
  เ

มษ
าย

น
  2

56
0

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5201000014-5501050941

5202000013-5602028796

5203000012-5503503699

5204000011-5504058743

5205000010-5405500116

5206000019-5606034485

5207000018-5507004751

5254000010-5754008745

5356000017-5756500582

5290000016-5890025249

23
  เ

มษ
าย

น
  2

56
0



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 
จัดงานวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค  

จัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัพ่อขนุรามค�าแหง-

มหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีพิธีทางศาสนา และการวางพานพุ่ม

ถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ตามทีค่ณะรฐัมนตรี

ได้มมีต ิ ก�าหนดให้วนัที ่ 17 มกราคม ของทกุปี เป็นวนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

วนัส�าคญัทางประวติัศาสตร์และเป็นวนัรฐัพิธี ซึง่มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้จดักจิกรรม

เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง

 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธ ี

บวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช โดยมข้ีาราชการ เจ้าหน้าที ่นกัเรยีน นกัศกึษา 

และประชาชน ร่วมในพธิ ี ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ

 นายศักด์ิ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

ถวายราชสกัการะฯ โดยมรีองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล รองอธกิารบดฝ่ีาย-

กจิการพเิศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าทีส่าขาฯ หวัหน้าส่วนราชการ นักเรยีน นักศึกษา 

และประชาชน ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้สดถวายราชสักการะ ณ สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดักาญจนบรุี

สาขาฯ จังหวัดชัยภูมิ

 นายชศูกัดิ ์ ตรสีาร ผูว่้าราชการจงัหวดัชยัภมู ิ เป็นประธานในพธิวีางพานพุม่- 

ดอกไม้สดถวายเครือ่งราชสักการะ เนือ่งใน “วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” โดยม ี

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ 

เจ้าหน้าทีส่าขาฯ นกัศกึษา และประชาชนร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ี 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดชัยภูมิ

สาขาฯ จังหวัดกาญจนบุรี

สาขาฯ จังหวัดศรีสะเกษ

 นายชยัธวชั  เนยีมศิริ  รองผู้ว่าราชการ 

จงัหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพธีิวางพานพุม่ถวายราชสกัการะฯ  โดยม ี รองศาสตราจารย์

ปรชีา  พหลเทพ  รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบริการจงัหวดัเชยีงใหม่  นายธวชัชยั  รอดงาม 

นายอ�าเภอบ้านไผ่ หวัหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ 

ภาคเอกชน สมาคมชมรมศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาขาฯ และนักศึกษา ร่วมในพิธี  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น

สาขาฯ จังหวัดขอนแก่น

สาขาฯ จังหวัดเชียงใหม่

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติจงัหวดัเชยีงใหม่ 

จดัพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะพ่อขนุรามค�าแหง โดยม ี นายเกยีรตศิกัดิ ์ สายไทย 

ประธานชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย

คณาจารย์  เจ้าหน้าที ่ศษิย์เก่า นกัศกึษาปัจจบัุน ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่ม

ถวายราชสกัการะ เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2560 ณ บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรย์ี 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่

สาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 นายประภาส  รักษาทรัพย์ 

รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดบุรีรัมย ์ 

เป็นประธานในพิธีวางพานพุ ่ม- 

ดอกไม้สดถวายราชสกัการะพระบรม

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช โดยมี รองศาสตราจารย์

อดลุย์  ตะพงั  รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดับรุรีมัย์ นายประภาส  รกัษาทรพัย์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เจ้าหน้าที่สาขาฯ ร่วมในพิธี ณ สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  สาขาฯ จังหวัดอุดรธานี

 รองศาสตราจารย์กฤช  ภูริสินสิทธิ์ 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจังหวดัอ�านาจเจรญิ  

น�าบคุลากร นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด-

อ�านาจเจริญ และส่วนราชการจังหวัด-

อ�านาจเจรญิ วางพานพุม่ดอกไม้ถวายราชสกัการะ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เนื่องในวันพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัอ�านาจเจริญ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 

ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” ประจ�าปี 2560 ที่ลานพระบรม-

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยม ี

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 

และวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช  จังหวัดสุโขทัย

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ 

ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันรัฐพิธีวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยม ี

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีสดุดี-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และมี รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์  

รองอธกิารบดฝ่ีายส�านกังานวทิยบรกิาร น�าเจ้าหน้าทีส่าขา นกัศกึษา และประชาชน 

ร่วมพิธบีวงสรวงและวางพานพุม่ถวายราชสกัการะฯ ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ี

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์

สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคจัดงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช (ต่อจากหน้า 9)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติจงัหวดัอุทัยธาน ี

จดัพธิบีวงสรวงและถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

โดยมี นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน 

พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจงัหวัดอทุยัธาน ีหวัหน้าส่วนราชการ ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบุนั 

ทัง้ระดบัปรญิญาโท ปรญิญาตร ี และนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จงัหวดัอทุยัธานี ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายราชสกัการะฯ  ณ สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  

สาขาฯ จังหวัดสุโขทัย

สาขาฯ จังหวัดสุรินทร์

 จงัหวดัหนองบวัล�าภ ู จดัพธิ ี

วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เพื่อ 

ร่วมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษตัรย์ิผูท้รงประดษิฐ์

อักษรไทย โดย นายธนากร อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภ ู

เป็นประธานในพธิ ีพร้อมด้วย อาจารย์ประสทิธิ ์บญุไทย รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบรกิาร

จงัหวัดหนองบวัล�าภ ู คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู รองผูว่้าราชการ

จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูผู้พพิากษาหัวหน้าศาลจงัหวดัหนองบวัล�าภ ูหวัหน้าส่วนราชการ 

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และกลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมพิธี  

ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู

สาขาฯ จังหวัดหนองบัวลำาภู

สาขาฯ จังหวัดอำานาจเจริญ

สาขาฯ จังหวัดอุทัยธานี

  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขา-

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัอดุรธานี

จัดงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยม ี นายชยาวธุ จันทร ผูว่้าราชการ

จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี 

และมหีวัหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ข้าราชการทหาร ต�ารวจ และนักศึกษา 

ตลอดจนศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

กิจกรรมรามฯ - ตรัง

สองว่าที่บัณฑิตคนเก่งสาขาฯ บุรีรัมย์ เรียน Pre-degree จบปริญญาตรีวัย 20 ปี (ต่อจากหน้า 3)

 “ในการเรียนโบว์จะเน้นการอ่านหนังสือของมหาวิทยาลัยแล้วท�าการสรุปเป็นโน้ตย่อเพ่ือใช้อ่าน 

ทบทวนและท�าความเข้าใจอกีครัง้หนึง่ ประกอบกบัการเรยีนผ่าน e-Learning เพือ่ให้เกดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง 

หมัน่อ่านทบทวนอย่างสม�า่เสมอ ไม่เร่งอ่านหนงัสอืก่อนสอบภายในวนัเดยีวหรอืค่อยมาอ่านตอนทีใ่กล้จะสอบ 

จะท�าให้จ�าไม่ได้และไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะสอบ ยิ่งไม่สามารถเขียนตอบได้ 

 อีกวิธีที่ดี คือ หากลุ่มเพื่อนเรียนให้เป็นที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนปัญหาในการเรียนและแบ่งปันความรู ้

แนวข้อสอบต่างๆ อ่านข้อสอบเก่าย้อนหลังหลายๆปีจะท�าให้รู้ว่าเนื้อหาตรงไหนที่อาจารย์ต้องการจะเน้น 

หรือต้องการให้เรารู้เพื่อน�าไปใช้ในการอ่านหนังสือของเรา”

 ศศร์ิอร ฝากด้วยว่า การเรยีนระบบ Pre-degree หรอืเข้ามาเรยีนมหาวทิยาลยัตัง้แต่อายุยังน้อยไม่ใช่เรือ่งยาก 

ขอให้มีความต้ังใจ ขยันและกระตือรือร้นที่จะหาความรู้เพิ่มเติม แม้บางครั้งอาจจะท�าให้เกิดความท้อแท ้

อ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ รู้สึกว่ามันยากเกินไป ก็ลองการใช้สื่อการเรียนการสอน สอบถามจากอาจารย์ หรือ

วิธีอื่นๆที่ท�าให้เราเข้าใจชัดเจน ไม่เก็บความสงสัยไว้นานเกินไป จะท�าให้การเรียนวิชาต่อๆไปไม่เข้าใจ และ

เกิดความสับสนไดง้่าย เมื่อเราฝึกจนท�าเป็นชีวิตประจ�าวัน เราก็จะเรียนได้ประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน

ที่ เห็นความส�าคัญของบรรยากาศในการเรียนรู  ้

สนบัสนนุให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยั-

สเีขยีวทีร่่มรืน่และสวยงาม เหมาะสมกบัเป็นแหล่งเรยีนรู้

ให้กับเยาวชนที่เข้ามาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย 

ซึง่ท่ีผ่านมา มหาวทิยาลัยก็ได้ปรับภมูทัิศน์อย่างต่อเนือ่ง 

เช่น  การสร้างซุ้มนักศึกษาใหม่  การปรับพ้ืนถนน 

และทาสีอาคารเรียนใหม่ด้วย

สวนนงนุชปลูกต้นไม้ฯ (ต่อจากหน้า 12)

จัดประชุมวิชาการให้ความรู้แก่คณาจารย์มาอย่างต่อเน่ือง 

ในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการก�าหนด

ผลการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2558 

ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ยังม ี

ประเด็นความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน รวมถึงการก�าหนด

ผลการเรียนรู ้ที่ควรมีความเข้าใจในเทคนิคและ

แนวทางที่ดีในการกระจายความรับผิดชอบในลักษณะ 

ท่ีสามารถรองรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา

จากหมวดวิชาต่างๆได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับ 

การประกันคุณภาพของการประเมินหลักสูตรของ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

 ด้าน ผศ.ดร.บญุชาล รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

และประกนัคณุภาพ กล่าวว่าประเด็นส�าคญัท่ีอาจารย์

มหาวิทยาลัยต้องเรียนรู้และปรับปรุงให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 มีหลายเรื่อง 

ซึ่งต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการก�าหนด

ความรบัผดิชอบหลัก ความรบัผดิชอบรองในรายวชิา

ของหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

ทั้งยังต้องเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 “ขอให้อาจารย์ท�าความเข้าใจกับเรื่องต่างๆ

อย่างชัดเจน เพราะทุกเรื่องมีผลกับการผลิตบัณฑิต

ที่ได้มาตรฐาน เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถจบ

ไปท�างานในองค์กรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึง่เรือ่งทีอ่าจารย์จะได้อบรมนัน้มรีายละเอยีดอยูม่าก ก็

ขอให้ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และขอเป็น 

ก�าลังใจให้อาจารย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาด้าน

การเรียนการสอน รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์-

มาตรฐานหลักสูตรฯด้วย”

คณาจารย์ ม.ร. อบรมฯ (ต่อจากหน้า 12)

 แนะนำ� ม.ร. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง ร่วมงาน มอ. วิชาการ 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อ ทั้งระดับ 

ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีผู้สนใจ 

สอบถามข้อมูลจ�านวนมาก เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560 

โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

เป็นประธานในพิธีเปิด

 กีฬ�เช่ือมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง จัดโครงการกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง รามฯ-ตรัง คร้ังท่ี 13 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงยิม 1 สนามกีฬา

เทศบาลนครตรัง เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

รุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง และสนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬามากข้ึน 

โดยมีการแข่งขัน ฟุตซอลชาย แฮนด์บอลหญิงและ 

กีฬาพ้ืนบ้าน (ชักเย่อ ว่ิงซุปเปอร์แมน และว่ิงกระสอบ) 

 ร่วมง�นวันเด็ก นางสาวจงรักษ์ อธิวัฒนชัย 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ รักษาการแทน 

หัวหน้าส�านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดตรัง น�าคณะเจ้าหน้าท่ีร่วมกิจกรรมและสนับสนุน 

ของขวัญ จ�านวน 50 ชิ้น ให้กับเด็กพิการ เนื่องใน 

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 เม่ือวันท่ี  13 มกราคม  2560 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  4 จังหวัดตรัง 

➺ ➺

➺



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๓) วันที่ ๖ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

   
 

 ฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ กองบรกิาร- 

การศึกษา จัดประชุมทางวิชาการ เร่ือง เทคนิค

การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 

พ.ศ.2558 ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร              

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธาน และมรีองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา 

ปิลันธนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัย-

เกษตรศาสตร์ เป็นวทิยากร เมือ่วนัท่ี 24 มกราคม 2560  

ณ ห้องประมวล กลุมาตย์ อาคารหอประชมุพ่อขนุ-

รามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ ผู้อ�านวยการ- 

กองบริการการศึกษา กล่าวรายงานว่าฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับมอบเงิน 

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 

จ�านวน 42,200 บาท จาก นายสุโรจน์ ศานติยานนท์ 

ชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 

เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ

และบริหาร

 สวนนงนชุสนบัสนนุนโยบายมหาวทิยาลยัสเีขยีว 

ปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวน ไม้ประดับให้มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงมีภูมิทัศน์สวยงามและร่มรื่น ด้วยฝีมือ 

ของนายกมัพล  ตนัสจัจา  เจ้าของสวนนงนชุพัทยา 

และนกัตกแต่งสวนทีม่ผีลงานเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

 ตามทีผู่ช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบด ี ม.ร.มนีโยบายพฒันา ม.ร.ให้เป็นมหาวทิยาลยั- 

สีเขยีว (Green University) เพือ่พฒันาสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัยให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม 

และนักศึกษาจะได ้ใช ้ เป ็นพื้นที่ส� าหรับการ 

พกัผ่อนและการท�ากิจกรรมต่างๆนัน้ โดยมหาวทิยาลยั 

ได้รบัความร่วมมอืจาก นายกมัพล  ตนัสจัจา  เจ้าของ

สวนนงนชุพทัยา เข้ามาช่วยด�าเนนิการในการออกแบบ 

ก�าหนดพืน้ทีแ่ละชนดิของต้นไม้ทีจ่ะน�าเข้ามาปลกู 

และควบคุมการด�าเนินการ 

 ซึง่ก่อนหน้านี ้ เมือ่วนัที ่ 30-31 พฤษภาคม 2559 

อธิการบดี ม.ร.ได้บริจาคต้นปาล์มใบใหญ่ จ�านวน 

300-400 ต้น และไม้ประดบัอืน่ๆอกีกว่า 10,000 ต้น 

โดยได้รับความร่วมมือจากนายกัมพล ตันสัจจา 

และทีมงานของสวนนงนุช มาจัดและตบแต่งให ้

บริเวณรอบสระน�า้ด้านหน้า ม.ร. โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 

แต่อย่างใด

 จากนัน้ เมือ่วนัที ่13 มกราคม 2560 นายกมัพล 

ตนัสจัจา ได้น�าทมีงานของสวนนงนชุมาสนบัสนนุ

นโยบายมหาวทิยาลยัสเีขยีวอกีครัง้ โดยได้ลงต้นไม้

เพิ่มให้มหาวิทยาลัย บริเวณรอบอาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  รอบวงเวียนอนุสาวรีย์

พ่อขุนฯ และซุ้มที่นั่งนักศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(SBB) ท�าให้พืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัมต้ีนไม้ทีส่วยงาม 

และร่มรื่นไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับมากขึ้น 

 ผศ.วุฒิศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่าขอขอบคุณสวนนงนุช

สวนนงนุชปลูกต้นไม้

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ม.ร.

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเหลื่อมล�้าของการ 

กระจายรายได้ : สาเหตุ ผลกระทบ และการแก้ไข” 

ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมี  

รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ คณบดีคณะ-

เศรษฐศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่  26 

มกราคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 303 อาคาร ECB 2 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 การเสวนาครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก 

ปัทมสริวิฒัน์ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติ- 

พฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) รองศาสตราจารย์ ดร.ถวลิ 

นิลใบ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นวทิยากร และมอีาจารย์วรรณพงษ์ ดรุงคเวโรจน์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็น

ผู้ด�าเนินรายการ 

 โอกาสนี้ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า 

เป็นอีกวาระหนึ่งที่คณะเศรษฐศาสตร์จัดกิจกรรม

วิชาการที่ เกี่ ยวข ้องกับการศึกษาในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และ 

สงัคม ซึง่เรือ่งการกระจายรายได้รวมถงึหลายตวัแปร 

เช่น รายได้ ทรัพย์สิน ค่าจ้าง โอกาสการศึกษา การมี 

หลกัประกนัทางสงัคม ล้วนเป็นเป้าหมายทีเ่ศรษฐกจิ

สังคมในแต่ละประเทศต้องให้ความส�าคัญ หรอืบางครัง้ 

คณะเศรษฐศ�สตร์จัดเสวน� 

“คว�มเหลื่อมล้ำ�ของก�รกระจ�ยร�ยได้”

คณาจารย์ ม.ร.อบรมแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

อาจเป็นปัญหาหลักที่รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขให้ความเหล่ือมล�้าหมดไปจากสังคม และหาความเท่าเทียม

มาให้แทน นัน่กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะบางครัง้การขจัดความเหลื่อมล�้าอาจล้มเหลวลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและ

ตัวแปรในสังคม 

 “คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม 

มาบรรยายให้ความรู้อย่างรอบด้าน ขอให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตักตวงความรู้ จนเกิดความเข้าใจ สามารถ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได ้

ของไทยด้วย”

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)


