ม.รามฯ บวงสรวงพ่่อขุุนฯ วัันสถาปนา 50 ปีี

ม.รามฯ ชวนเปลี่่�ยนกรอบรููปโปรไฟล์์ ร่่วมระลึึก

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง บวงสรวงสัักการะพ่่อขุุนรามคำำ�แหง
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีี การสถาปนามหาวิิ ท ยาลัั ย วัั น ที่่�
26 พฤศจิิกายน นี้้พ� ร้้อมมอบรางวััลศิษิ ย์์เก่่าดีีเด่่นแก่่ผู้้�ทำ�คุ
ำ ณ
ุ ประโยชน์์
ต่่อสัังคม และประสบความสำำ�เร็็จในวิิชาชีีพ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง จะจััดกิิจกรรมในโอกาสวัันคล้้าย
วัันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ครบรอบ 50 ปีี “5 ทศวรรษ
รามคำำ�แหงร่่วมสร้้างคน ร่่วมสร้้างประเทศ” ในวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน
2564 เพื่่�อรำำ�ลึึกถึึงการก่่อตั้้�งและสานสััมพัันธ์์ระหว่่างศิิษย์์เก่่า
นัักศึึกษา และคณาจารย์์
สำำ�หรัับ กำำ�หนดการจััดกิิจกรรมเริ่่�มเวลา 06.45 น. เป็็นพิิธีี
บวงสรวงพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช พิิธีีทางศาสนา (พิิธีีพราหมณ์์
ศาสนาพุุทธ ศาสนาอิิสลาม) เพื่่อ� ความเป็็นสิิริมิ งคล ณ ลานพระบรม
ราชานุุสาวรีีย์์พ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช
จากนั้้�น เวลา 09.30 น. มีีพิิธีีมอบเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์แก่่
ข้้าราชการและพนัักงานมหาวิิทยาลััย และพิิธีมี อบรางวััลอาจารย์์ดีเี ด่่น
บุุคลากรดีีเด่่น ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น และนัักศึึกษาดีีเด่่น ที่่�มีีความรู้้�ความ
สามารถ มีีจริยิ ธรรมคุุณธรรม และได้้อุทิุ ศิ ตนรัับใช้้และทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์
ต่่อสัังคม ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช	
ขอเชิิญชวนชาวรามคำำ�แหง ร่่วมกิิจกรรมในโอกาสครบรอบ 50 ปีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง “5 ทศวรรษ รามคำำ�แหงร่่วมสร้้างคน
ร่่วมสร้้างประเทศ” ในวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 เวลา 06.45 น.
เป็็นต้้นไป

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เชิิญชวนศิิษย์์เก่่า
นัักศึึกษา และบุุคลากร ร่่วมเฉลิิมฉลองในโอกาส
วัันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ครบรอบ
50 ปีี ในวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 ผ่่านโซเชีียล
มีีเดีียด้้วยการเปลี่่�ยนกรอบรููปโปรไฟล์์ในเฟซบุ๊๊�ก
พร้้อมติิดแฮชแท็็ก #5ทศวรรษรามคำำ�แหง ลุ้้�นรัับ
ของที่่� ระลึึ กสเปรย์์ แอลกอฮอล์์ 5 ทศวรรษ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ตามที่่�ม หาวิิ ท ยาลัั ย ได้้ กำ ำ � หนดให้้ วั ั น ที่่�
26 พฤศจิิกายน ของทุุกปีี เป็็นวัันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เพื่่�อเป็็นการร่่วม
เฉลิิมฉลองวัันสถาปนามหาวิิทยาลััย ครบรอบ 50 ปีี ในวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564
มหาวิิทยาลััยจึึงจััดกิจิ กรรมพิิเศษเพื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ 5 ทศวรรษมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ผ่่านโซเชีียลมีีเดีียด้้วยการเชิิญชวนศิิษย์์เก่่า นัักศึึกษา และบุุคลากรเปลี่่�ยนกรอบรููป
โปรไฟล์์ทางเฟซบุ๊๊�ก พร้้อมติิดแฮชแท็็ก #5ทศวรรษรามคำำ�แหง และแชร์์โพสต์์กิิจกรรม
พร้้อมเปิิดเป็็นสาธารณะ โดยสามารถใส่่กรอบรููปโปรไฟล์์ได้้ที่่�ลิิงค์์ https://twb.nz/
50ramkhamhaeng และนำำ�มาเปลี่่�ยนรููปโปรไฟล์์เฟซบุ๊๊�กของตนเอง
จากนั้้น� ให้้ผู้้�ร่ว่ มกิิจกรรมแคปภาพโปรไฟล์์ที่่เ� ปลี่่ย� นกรอบรููปแล้้ว โพสต์์ลงในคอมเมนต์์
ใต้้โพสต์์กิจิ กรรมของมหาวิิทยาลััยพร้้อมแจ้้งชื่่อ� -สกุุลของผู้้�โพสต์์ ภายในวัันที่่� 10 ธัันวาคม
2564 เมื่่�อสิ้้�นสุุดกิจิ กรรม คณะกรรมการจะพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�โชคดีี (อ่่านต่่อหน้้า 8)

“5 ทศวรรษรามคำำ�แหงร่่วมสร้้างคน ร่่วมสร้้างประเทศ”

5 ทศวรรษมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ม.ร. จััดประชุุมสภานัักศึึกษาสมััยวิิสามััญ

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง จััดประชุุมสภานัักศึึกษาสมััยวิิสามััญ ประจำำ�ปีีการศึึกษา
2564 โดยมีีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เดมีีย์์ ระเบีียบโลก รองอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา
เป็็นประธานให้้โอวาท เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤศจิิกายน 2564 ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 2 อาคาร
กองกิิจการนัักศึึกษา
ผศ.เดมีีย์์ ระเบีียบโลก กล่่าวว่่า เมื่่�อเริ่่�มต้้นปีีการศึึกษาใหม่่ นัักศึึกษาสามารถ
ทำำ�กิจิ กรรมได้้ โดยอยู่่ภ� ายใต้้กฎเกณฑ์์ที่่ม� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด ไม่่ว่า่ จะเป็็นชมรม กิิจกรรม
ซุ้้�มต่่าง ๆ ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นโดยนัักศึึกษา จะได้้รัับการดููแลและสนัับสนุุน
(อ่่านต่่อหน้้า 8)
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ในฉบับ

ม.ร. ให้้รางวััลเรีียนดีีแก่่นัักศึึกษา
ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2563
ตามระเบีียบมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ว่่าด้้วยการให้้รางวััล
เรีียนดีีแก่่นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง (ฉบัับที่่�2) พ.ศ. 2557
กำำ�หนดไว้้ว่่า นัักศึึกษาที่่�ได้้ลงทะเบีียนเรีียนในภาคปกติิ และมีีผล
การสอบอัักษรระดัับคะแนน A ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของจำำ�นวน
หน่่วยกิิตที่่�ลงทะเบีียนเรีียนทั้้�งหมด และผลการสอบอัักษรระดัับ
คะแนน A นั้้�น ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต นั้้�น
ปรากฏว่่าในการสอบไล่่ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำำ � แหง
ประจำำ�ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2563 มีีนัักศึึกษาส่่วนกลาง อยู่่�ในเกณฑ์์
ได้้รัับรางวััลเรีียนดีีตามระเบีียบข้้างต้้น นัักศึึกษาจำำ�นวน 295 ราย
ซึ่่�งนัักศึึกษาจะได้้รัับการยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมและค่่าบำำ�รุุงการศึึกษา
ในภาคเรีียนปกติิถััดไป ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมค่่าปรัับในการลงทะเบีียนเรีียน
ไม่่ตรงตามกำำ�หนด และค่่าบริิการข้้อมููลสารสนเทศ (อ่่านต่่อหน้้า 8)

พบอาจารย์
ผู้สอน ผู้้�สอน
ในฉบัับ พบอาจารย์์
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ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ม.รามฯ เปิิดประชุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์ฯ
หรืือน้้อยเพีียงใด ซึ่่ง� ต่่างกัับกรณีีการถืือหุ้้�นสถาบัันการเงิินที่่�สิทิ ธิิออกเสีียงขึ้้น�
อยู่่�กัับจำำ�นวนหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่�อสหกรณ์์มีีความมั่่�นคงมีีผลประกอบการดีี
สมาชิิกก็็จะได้้รับั ผลประโยชน์์ตอบแทนกลัับในรููปเงิินปัันผล ทั้้�งยัังตอบสนอง
ความต้้องการทางด้้านการเงิินของสมาชิิกในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ช่่วยให้้มีสี ภาพคล่่องในการดำำ�เนิินชีีวิติ และยัังคงเป็็นทางเลืือก
ที่่ช่� ว่ ยแก้้ปัญ
ั หาทางการเงิินให้้กับั สมาชิิก เพราะให้้ดอกเบี้้ย� เงิินฝากที่่ค่� อ่ นข้้างสููง
และดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��ด้้วย
“ขอชื่่�นชมคณะกรรมการดำำ�เนิินงานและเจ้้าหน้้าที่่� ที่่�ดำำ�เนิินงานเพื่่�อ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย ช่่วยเหลืือสมาชิิกและบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง มาจนถึึงปััจจุุบััน
รามคำำ�แหง เป็็นประธานเปิิดการประชุุมวิิสามััญประจำำ�ปีีสหกรณ์์ออมทรััพย์์ จนเป็็นระยะเวลา 44 ปีีแล้้ว ทั้้ง� นี้้ส� มาชิิกควรมีีวิินัยั ในการออมเงิิน ปฏิิบัติั ติ าม
และการธนกิิจมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง จำำ�กัดั โดยมีี ดร.วริินทร กัังวานทิิพย์์ ข้้อบัังคัับ กฎ ระเบีียบของสหกรณ์์ในฐานะสมาชิิกด้้วย ซึ่่�งจะทำำ�ให้้สหกรณ์์
ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์และการธนกิิจฯ คณะกรรมการสหกรณ์์ ดำำ�เนิินการได้้อย่่างบรรลุุผลสำำ�เร็็จเป็็นที่่�พึ่่�งแก่่สมาชิิกต่่อไป”
คณะผู้้�บริิ ห าร ม.ร. คณาจารย์์ และเจ้้ า หน้้ า ที่่� ร่่ ว มประชุุ ม เมื่่ � อ วัั น ที่่�
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวต่่อไปว่่า ขอบคุุณทุุกท่่านที่่�วางใจให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
10 พฤศจิิกายน 2564 ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 3 อาคารสุุโขทััย
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ตลอดระยะเวลาที่่�เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของ
โอกาสนี้้� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถในทุุกๆ ด้้าน
รามคำำ�แหง กล่่าวว่่า รููปแบบสหกรณ์์ออมทรััพย์์ เป็็นสถาบัันการเงิินแบบหนึ่่ง� พร้้อมทั้้�งได้้ร่ว่ มกิิจกรรมและงานต่่างๆของมหาวิิทยาลััยอย่่างสม่ำำ�� เสมอ จากนี้้�
ที่่�มีสี มาชิิกเป็็นบุุคคลซึ่ง�่ มีีอาชีีพอย่่างเดีียวกัันหรืือที่่�อาศััยอยู่่ใ� นชุุมชนเดีียวกััน ตั้้ง� ใจจะนำำ�พาองค์์กรไปสู่่เ� ป้้าหมาย โดยจะสรรหาคนดีีมาปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ร่ว่ มกััน
จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการส่่งเสริิมให้้สมาชิิกมีีแหล่่งออมเงิินที่่�มีีผล เพื่่�อนำำ�พามหาวิิทยาลััยเดิินหน้้าไปถึึงจุุดหมายที่่�ตั้้�งไว้้ เพราะองค์์กรแห่่งนี้้�
ตอบแทนเป็็นการจููงใจ และเปิิดให้้สมาชิิกสามารถกู้้�ยืืมเงิินได้้เมื่่�อเกิิดความ เป็็นของชาวรามคำำ�แหงทุุกคน จึึงเชื่่�อมั่่�นว่่าความรัักและความปรารถนาดีี
จำำ�เป็็น ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนหลัักการง่่ายๆ ที่่�จะเป็็นแหล่่งเงิินทุุนของตนเอง และ ที่่มี� จี ะส่่งผลให้้พวกเราทุุกคน “คิิดดีี ทำำ�ดีี และพููดดีี” เพื่่อ� ทุุกคนในมหาวิิทยาลััย
การช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างสมาชิิก สำำ�หรัับประเทศไทยมีีสหกรณ์์ และกลุ่่�มเป้้าหมายคืือ นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา ด้้วย
ออมทรััพย์์ 2 ประเภท คืือ สหกรณ์์เครดิิตยููเนีียน (สหกรณ์์ออมทรััพย์์สำ�ำ หรัับ
“ภารกิิจในวัันข้้างหน้้าจะสำำ�เร็็จลุลุ่ ่วงไปได้้ก็็เพราะชาวรามคำำ�แหงทุุกคน
สมาชิิกที่่�ไม่่มีีรายได้้ประจำำ�) และ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ที่่�มีีรายได้้ประจำำ� เป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ช่่วยกัันทำำ�งานและให้้กำ�ลั
ำ งั ใจซึ่่ง� กัันและกััน เพื่่อ� ไปสู่่เ� ป้้าหมาย
การดำำ � เนิิ น งานของสหกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์ มี ี ห ลัั ก การพื้้� น ฐานเช่่ น เดีี ย วกัั บ และความสำำ�เร็็จที่่�ตั้้�งไว้้ จากนี้้�จะตั้้�งใจทำำ�หน้้าที่่�ให้้ดีีที่่�สุดุ และสานต่่อสิ่่�งต่่างๆ
สหกรณ์์ทั่่�วไป คืือการช่่วยเหลืือสมาชิิก โดยใช้้หลัักของความเท่่าเทีียมและ ให้้สำำ�เร็็จ หากมีีข้้อปฏิิบััติิหรืือสิ่่�งใดที่่�ไม่่ถููกต้้องเป็็นปััญหาก็็จะทบทวนและ
การมีีผลประโยชน์์ร่่วมกััน สหกรณ์์จะอยู่่�ได้้เพราะสมาชิิกซื่่�อสััตย์์และมีีการ แก้้ไขให้้ถููกต้้องตามกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของทางราชการ และทุ่่�มเททำำ�งาน
ตรวจสอบเชื่่อ� ใจกััน สมาชิิกแต่่ละคนมีีเสีียงเพีียงหนึ่่�งเสีียงไม่่ว่า่ จะถืือหุ้้�นมาก ร่่วมกัับบุุคลากรทุุกคนเพื่่�อพััฒนามหาวิิทยาลััยให้้ก้้าวหน้้าต่่อไป”

การขอเงิินค่่าหน่่วยกิิตคืืน และบอกเพิ่่�มกระบวนวิิชา (กรณีีพิิเศษ)
ในการสอบซ่่อมภาค 2 และภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563
ตามที่่�มหาวิิทยาลััย ได้้รัับการร้้องเรีียนจากนัักศึึกษาว่่าไม่่สามารถทราบผลสอบของภาคฤดููร้้อน
ปีีการศึึกษา 2563 ก่่อนการลงทะเบีียนสอบซ่่อมตามที่่�กํําหนดในปฏิิทินิ การศึึกษา เนื่่อ� งจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทํําให้้มหาวิิทยาลััยมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ปฏิิทิินการศึึกษา ปีีการศึึกษา 2563 จํํานวนหลายครั้้�ง
ดัังนั้้น� มหาวิิทยาลััยจึึงให้้นักั ศึึกษาที่่ล� งทะเบีียนสอบซ่่อม ภาค 2 และภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563
สามารถขอเงิินค่่าหน่่วยกิิตคืืน และบอกเพิ่่�มกระบวนวิิชาได้้เป็็นกรณีีพิิเศษ สํําหรัับกระบวนวิิชาที่่�ยัังไม่่
ประกาศผลสอบของ ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563 โดยมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. กรณีีขอเงิินค่่าหน่่วยกิิตคืืน
- นัักศึึกษากรอกคํําร้้องผ่่าน Google form จากระบบ e-Service ของนัักศึึกษา
- ดํําเนิินการ Upload ใบเสร็็จลงทะเบีียนเรีียนภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563 ผ่่านแบบฟอร์์ม
ที่่�มหาวิิทยาลััยกํําหนด
- นัักศึึกษาส่่วนกลางสามารถยื่่�นคํําร้้องได้้ตั้้�งแต่่ วัันที่่� 15 - 19 พฤศจิิกายน 2564
- นัักศึึกษาส่่วนภููมิิภาคสามารถยื่่�นคํําร้้องได้้ตั้้�งแต่่ วัันที่่� 23 - 26 พฤศจิิกายน 2564
- เจ้้าหน้้าที่่�จะดํําเนิินการแจ้้งผลการตรวจสอบ ผ่่าน RUmail ภายใน 3 วััน นัับจากวัันที่่�
นัักศึึกษายื่่�นคํําร้้อง
- นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับแจ้้งผลการตรวจสอบจากเจ้้าหน้้าที่่�ว่่าสามารถขอรัับเงิินค่่าหน่่วยกิิตคืืนได้้
ให้้นัักศึึกษาดํําเนิินการขอรัับเงิินคืืนผ่่านระบบ e-Service ได้้ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 - 24 ธัันวาคม 2564
2. กรณีีบอกเพิ่่�มกระบวนวิิชา (เฉพาะนัักศึึกษาส่่วนกลาง)
- นัักศึึกษาสามารถยื่่น� คํําร้้องด้้วยตนเอง ที่่�ฝ่า่ ยลงทะเบีียนเรีียนและจััดสอบ อาคาร สวป. ชั้้น� 6
หรืือ ยื่่�นคํําร้้องผ่่าน Email : regis86266@gmail.com ตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 - 12 พฤศจิิกายน 2564
ทั้้�งนี้้� ทั้้�ง 2 กรณีี ขอให้้นักั ศึึกษาดํําเนิินการภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกํําหนด หากพ้้นกํําหนด
ถืือว่่านัักศึึกษาไม่่ประสงค์์ขอรัับเงิินค่่าหน่่วยกิิตคืืน หรืือบอกเพิ่่�มกระบวนวิิชา

ลงทะเบีียนสอบซ่่อม ภาค 2
และภาคฤดููร้อ้ น ปีีการศึึกษา 2563
ส่่วนกลาง (เพิ่่ม� เติิม)

ตามที่่�ม หาวิิ ท ยาลัั ย กํําหนดวัั น ลงทะเบีี ย น
สอบซ่่อมทาง Internet และ Application ในปฏิิทิิน
การศึึกษา ภาค 2 และภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563
ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีส่่วนกลาง ได้้รัับการ
ร้้องเรีียนจากนัักศึึกษาว่่าไม่่สามารถทราบผลสอบของ
ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563 ก่่อนการลงทะเบีียน
สอบซ่่อมตามที่่�กํําหนดในปฏิิทิินการศึึกษา เนื่่�องจาก
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทํําให้้มหาวิิทยาลััยมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงปฏิิทิินการศึึกษา ปีีการศึึกษา 2563
จํํานวนหลายครั้้�ง
เนื่่อ� งจากมีีนัั กศึึ กษาที่่� ไม่่ สามารถลงทะเบีี ย น
สอบซ่่อมได้้ทัันตามระยะเวลาที่่�กํําหนด มหาวิิทยาลััย
จึึงเปิิดลงทะเบีียนสอบซ่่อม ภาค 2 และภาคฤดููร้้อน
ปีีการศึึกษา 2563 ส่่วนกลาง (เพิ่่�มเติิม) ทาง Internet
และ Application วัันที่่� 18 - 19 พฤศจิิกายน 2564
โดยนัักศึึกษาต้้องบัันทึึกและยืืนยัันการลงทะเบีียน
สอบซ่่อมก่่อนเวลา 21.00 น. และชํําระเงิินลงทะเบีียน
สอบซ่่อมภายในเวลา 21.30 น. ของวัั น ที่่� 19
พฤศจิิกายน 2564
ทั้้ง� นี้้� ขอให้้นักั ศึึกษาดํําเนิินการลงทะเบีียนสอบซ่่อม
ภายในระยะเวลาที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย กํําหนด หากไม่่
ดํําเนิิ น การตามระยะเวลาที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย กํําหนด
ถืือว่่านัักศึึกษาไม่่ประสงค์์ลงทะเบีียนสอบซ่่อมภาค 2
และภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563

วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวรามคำ�แหง

๓

CEN4101

พฤติิกรรมการสอนวิิชาภาษาอัังกฤษ 1
การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพของนัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์จััดเป็็น
ปลายทางสำำ�คััญของนัักศึึกษาวิิชาชีีพครูู นัักศึึกษาที่่�จะออกฝึึกสอนได้้นั้้�นต้้องมีี
ทัักษะและความรู้้�ที่่�มากพอและครบตามเกณฑ์์ที่่�หลัักสููตรกำำ�หนด โดยศึึกษาตาม
โครงสร้้างคณะ/สาขาวิิชาที่่�เลืือกไว้้ หากมีีผลการเรีียนไม่่ผ่่านตามหลัักสููตร จะไม่่
สามารถออกฝึึกสอนและสำำ�เร็็จการศึึกษาได้้
ในหลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ มีีวิิชาที่่�ชื่่�อว่่า
พฤติิกรรมการสอนวิิชาภาษาอัังกฤษ 1 ในรหััส CEN4101 สำำ�หรัับนัักศึึกษารหััส 60
และก่่อนหน้้า และรหััส CEN4301 สำำ�หรัับนัักศึึกษารหััส 61 และวิิชาการสอน
วิิชาเอกภาษาอัังกฤษ CEN3301 สำำ�หรัับนัักศึึกษารหััส 62 เป็็นต้้นไป เพื่่�อแสดง
ให้้อาจารย์์เห็็นถึึงความพร้้อมด้้านความรู้้�ทางภาษาอัังกฤษ ได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการสอน
อย่่างถููกวิิธีี และได้้ประเมิินถึึงศัักยภาพในการสอนของนัักศึึกษา ซึ่่�งวิิชานี้้�จััดเป็็น
หนึ่่ง� ในวิิชาท้้าย ๆ ที่่�นักั ศึึกษาสาขาเอกภาษาอัังกฤษ ต้้องเรีียนก่่อนออกฝึึกสอนจริิง
ในสถานศึึกษา
อาจารย์์ ดร.เอกอมร เอี่่ย� มศิิริรัิ กั ษ์์ หรืือ ครููมาร์์ตินิ  ผู้้�สอนวิิชา CEN4101
CEN4301 และ CEN3301 กล่่าวว่่า นัักศึึกษาที่่�จะเป็็นครููสอนภาษาอัังกฤษได้้
ต้้องมีีสมรรถนะ 3 ด้้าน คืือ 1. ทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษ (language proficiency)
ได้้แก่่ ฟััง พููด อ่่าน เขีียน ของตััวนัักศึึกษาเองในระดัับกลางถึึงสููง 2. ความสามารถ
ทางวิิชาการด้้านภาษาอัังกฤษ คืือ มีีความรู้้�เกี่่ย� วกัับระบบของภาษาอัังกฤษ เพื่่�อให้้
สามารถอธิิบายระบบเสีียงและการออกเสีียงคำำ�ศัพั ท์์ การสร้้างคำำ�ศัพั ท์์ การตีีความ
ของความหมายคำำ�ศัพั ท์์ รวมถึึงไวยากรณ์์และโครงสร้้างประโยคได้้ และ 3. สามารถ
ออกแบบและจััดการเรีียนรู้้� รวมถึึงสอนหนัังสืือเป็็น โดยใช้้ความรู้้�จากทัักษะการใช้้
ภาษาอัังกฤษในข้้อ 1 และความรู้้�ด้้านวิิชาการในข้้อ 2 มาฝึึกฝนและบููรณาการ
จนเป็็นผู้้�จััดการสอนและการเรีียนรู้้�ให้้แก่่นักั เรีียนตามหลัักวิิชาการได้้ ดังั นั้้น� หลัักสููตร
การสอนของนัักศึึกษารหััส 61 เป็็นต้น้ ไป จึึงมีีบุพุ วิิชาให้้นักั ศึึกต้้องผ่่านวิิชาที่่กำ� �ำ หนด
พื้้�นฐานทั้้�งหมดในโครงสร้้างมาก่่อน และหากเป็็นไปได้้ควรผ่่านวิิชาภาษาอัังกฤษ
ENG และ CEN ต่่าง ๆ ให้้ได้้มากที่่�สุุด เพื่่�อสามารถนำำ�ทัักษะทางภาษาอัังกฤษ
ของนัักศึึกษา (ข้้อที่่� 1) มาหลอมรวมกัับความรู้้�ทางวิิชาการด้้านภาษาอัังกฤษ (ข้้อที่่� 2)
นำำ�ไปสู่่�การจััดการสอนและการเรีียนรู้้� (ข้้อที่่� 3) ในช่่วงปีีสุุดท้้ายก่่อนออกฝึึกสอน
รวมถึึงระหว่่างฝึึกสอนได้้
“การเรีียนวิิชาพฤติิกรรมการสอนวิิชาภาษาอัังกฤษ หรืือวิิชาการสอนวิิชาเอก
เพื่่�อรวมทัักษะทั้้�งหมดให้้เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน และแสดงออกถึึงศัักยภาพในการสอน
วิิชาภาษาอัังกฤษ เหมืือนนำำ�ความรู้�ทั้้้ ง� หมดที่่เ� รีียนมาประมวลผล แสดงให้้อาจารย์์เห็็น
เป็็นเชิิงประจัักษ์์ ว่่าตนเองนั้้น� มีีสมรรถนะของความเป็็นครููสอนภาษาอัังกฤษทั้้ง� 3 ด้้านแล้้ว
พร้้อมจะออกไปฝึึกสอน โดยจะต้้องสอบผ่่านวิิชานี้้�ทั้้�ง 2 เล่่ม”
ครููมาร์์ตินิ กล่่าวต่่อว่่า ในเนื้้อ� หาของวิิชาพฤติิกรรมการสอนภาษาอัังกฤษ 1
และการสอนวิิชาเอก จะเน้้นหลัักเกณฑ์์พื้้�นฐานของการสอนภาษาอัังกฤษ เช่่น
ความเป็็นครูู ความสามารถในการสอน ความสามารถทางวิิชาการ ทัักษะทางภาษา
การเขีียนแผนการสอน การออกแบบและใช้้สื่่อ� การสอน ซึ่ง�่ เป็็นการฝึึกตามรููปแบบ
ที่่�ได้้มีีขั้้�นตอนการสอนไว้้ให้้แล้้ว นัักศึึกษาจะต้้องสร้้างสรรค์์การสอนของตนเอง
ให้้สอดคล้้องกัับขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนด โดยมีีลำำ�ดัับไล่่ตามเสีียง ศััพท์์ โครงสร้้าง และ
ทัักษะการฟััง พููด อ่่าน เขีียน ซึ่่�งในแต่่ละลัักษณะที่่�กล่่าวมามีีขั้้�นในการสอนอยู่่�
นัักศึึกษาต้้องใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการสรรค์์สร้้างแต่่ละขั้้�น ให้้ร้้อยเรีียงกัันไป
เพื่่�อแสดงถึึงศัักยภาพในการสอน ความคิิดสร้้างสรรค์์ และความรู้้� ทั้้�งหมดที่่�มีี
“วิิชานี้้�มุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิมากกว่่าฟัังบรรยายทางทฤษฎีี ผู้้�เรีียนจะได้้
ทดลองสอนในหลาย ๆ คาบ จึึงอยากฝากถึึงนัักศึึกษาทุุกคนว่่า เวลาเรีียนหนัังสืือ
อย่่าเรีียนแยกเป็็นชิ้้�น ๆ สอบเสร็็จแล้้วทิ้้�ง โดยเฉพาะการเรีียนเอกภาษาอัังกฤษ
ไม่่ควรโยนความรู้้�ที่่�ได้้เรีียนลงทะเลทัันทีีที่่�สอบเสร็็จ ความรู้้�ที่่�เรีียนผ่่านมาทั้้�งหมด
ต้้องเข้้ามาอยู่่�หััว(ใจ)ของเรา เกิิดความรัักในวิิชาที่่�เราเรีียน เพราะเมื่่�อถึึงเวลาที่่�
ต้้องเรีียนวิิชานี้้� ทุุกอย่่างที่่�เรีียนมาจะถููกนำำ�ออกมาใช้้ทั้้�งหมด ทุุกหยาดหยดของ
ความรู้้�เราจริิง ๆ

ผมจะแนะนำำ � เสมอเลยว่่ า อย่่ า ให้้ ผ ลการเรีี ย นได้้ เ กรด D หรืื อ D+
แต่่นักั ศึึกษาควรให้้ผลการเรีียนอยู่่�ในระดัับตั้้ง� แต่่ C ขึ้้น� ไป ถ้้าใครมีีเกรด D หรืือ D+
ควรลงรีีเกรด เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ เราสามารถพััฒนาตััวเองให้้อยู่่�ในระดัับมาตรฐานได้้
ไม่่ใช่่แค่่เรีียนรอดไป 1 วิิชา ได้้เกรด D หรืือ D+ ก็็ได้้ ฉัันยอม... No........ ไม่่ได้้ครัับ
ห้้ามยอม!!! ผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้ใ� นวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เรีียนมาก่่อนหน้้าไม่่แน่่นพอ เมื่่อ� ขึ้้น� มาเรีียน
วิิชาพฤติิกรรม 1 ผลจากการปล่่อยผ่่านให้้ตัวั เองอ่่อนในวิิชาต่่าง ๆ โดยเฉพาะ ENG
และ CEN จะแสดงให้้เห็็นในวิิชานี้้� แต่่ผู้้�ที่่�มีีสมรรถนะดีีทั้้�ง 3 ด้้านจะมีีความสนุุก
ผสมกัับความท้้าทาย และเรีียนรู้้�ได้้รวดเร็็ว ในขณะผู้้�ที่่�มีีทัักษะยัังไม่่ดีีพอ จะต้้อง
ทบทวนเนื้้�อหาใหม่่ตั้้�งแต่่แรก ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดความกดดััน มีีความเหนื่่�อยล้้า
ในการเรีียน เนื่่�องจากยัังมีีพื้้น� ฐานที่่�ไม่่แน่่นพอ ทำำ�ให้้ต้อ้ งกลัับไปทบทวน ซ่่อมเสริิม
เติิมเต็็มในส่่วนที่่�ตนเองปล่่อยผ่่านมาหลาย ๆ ปีีก่่อนหน้้า นัักศึึกษาลองถามและ
ประเมิินตััวเองในเบื้้อ� งต้้นว่่า รู้้�จักั stress, intonation patterns คำำ�ศััพท์์ แกรมม่่า
การออกเสีียง ทัักษะการฟัังพููดอ่่านเขีียนของเรานั้้น� สามารถใช้้ได้้ทันั ทีีตามต้้องการ
เมื่่อ� เราต้้องสอนหน้้าชั้้น� เขีียนแผน แต่่งประโยคตััวอย่่าง แต่่งบทความสั้้น� ๆ รวมถึงึ
การใช้้สื่่�อการสอนต่่าง ๆ ที่่�ครููภาษาอัังกฤษควรใช้้ได้้ครบหรืือเพีียงพอหรืือยััง
ถ้้ามีีเพีียงพอหรืือมั่่�นใจแล้้วก็็มาลุุยวิิชานี้้�กัันได้้เลย แต่่ถ้้ายัังไม่่พร้้อม นัักศึึกษาต้้อง
ทบทวนและฝึึกฝนสิ่่�งเหล่่านี้้�ให้้พร้้อมเสีียก่่อน หลายครั้้�งพบว่่า มีีคนที่่�ต้้องฝึึกซ้ำำ�� ๆ
จนกว่่าจะมีีสมรรถนะที่่ไ� ด้้มาตรฐานในการสอนและผ่่านการประเมิินในวิิชานี้้”�
สำำ�หรัับตำำ�ราเรีียนวิิชานี้้� มีีทั้้ง� หมด 2 เล่่ม คือื CEN4101(S) จะรวบรวมวิิธีี
การสอน เสีียง ศััพท์์ โครงสร้้าง วิิธีีออกเสีียงต่่าง ๆ บอกถึึงการนำำ�หลัักการไปสอน
ส่่วนเล่่ม CEN4101(H) เป็็นเล่่มที่่บ� อกถึึงหลัักการหรืือเนื้้อ� หาทางด้้านภาษา โดยวิิชานี้้�
เป็็นทั้้ง� วิิชาทฤษฎีีและปฏิิบัติั ิ ซึ่่ง� เน้้นการปฏิิบัติั เิ ป็็นส่วน
่ ใหญ่่ แต่่ด้ว้ ยการเรีียนการสอน
ของ ม.รามคำำ�แหง ที่่�ไม่่บัังคัับให้้นัักศึึกษาต้้องเข้้าเรีียน การเรีียนในวิิชานี้้�จึึงแบ่่ง
การสอนเป็็น 2 แผน ได้้แก่่ Plan A ใช้้คะแนนสอบ 100% และ Plan B เข้้าเรีียน
90% ขึ้้น� ไป และทำำ�กิจิ กรรมฝึึกฝนการสอนในชั้้�นเรีียน ซึ่ง�่ จะมีีการเก็็บคะแนนไปแทน
การสอบข้้อเขีียนบางข้้อในการสอบส่่วนกลาง โดยผู้้�เรีียนทั้้�ง Plan A และ Plan B
จะต้้องได้้คะแนนข้้อเขีียนตามกำำ�หนด จึึงจะมีีสิิทธิ์์�สอบปฏิิบััติิการสอนได้้ กล่่าวคืือ
วิิชานี้้�มีีทั้้�งการสอบอััตนััยและสอบปฏิิบััติิ
ข้้อสอบอััตนััยมีี 2 ส่่วน คืือ ส่่วนของโจทย์์ด้้านการสอนภาษาอัังกฤษ
โดยอาจให้้โจทย์์ในรููปแบบบทสนทนา หรืือเนื้้�อหาที่่�ตััดตอนจากบทความ/บทอ่่าน
และสร้้างคำำ�ถามจากโจทย์์ที่่ใ� ห้้ เพื่่�อให้้นักั ศึึกษาเขีียนแผนการสอน โดยตอบข้้อสอบ
ด้้วยภาษาอัังกฤษเท่่านั้้น ส่
� วนที่่
่ � 2 ถามเกี่่ย� วกัับประเด็็นทางด้้านการสอนภาษาอัังกฤษ
ที่่ไ� ด้้รับั การพููดถึึงหรืือในกระแสสัังคมที่่�มีผี ลต่่อการสอนในช่่วงเทอมนั้้�น เช่่น คุณลั
ุ กั ษณะ
ความเป็็นครูู หลัักการประเมิินผล การจััดการเรีียนการสอนผ่่านออนไลน์์ หรืือเพื่่�อ
ใช้้ในการปรัับตััวสอนในช่่วงออนไลน์์ ส่วนที่่
่ � 1 นี้้�ตอบเป็็นภาษาไทยหรืือภาษาอัังกฤษ
ก็็ได้้ โดยผู้เ้� รีียน Plan B ไม่่ต้อ้ งทำำ�ข้้อส่่วนที่่� 2 แต่่ผู้เ้� รีียน Plan A ต้้องทำำ�ข้้อสอบ
ทั้้�ง 2 ส่่วน
“สำำ�หรัับนัักศึึกษาปีีที่่� 1 ให้้ตั้้�งใจเรีียนและเมื่่�อเรีียนจบในแต่่ละวิิชา ขอให้้
อย่่าทิ้้�งขว้้าง ต้้องดึึงความรู้้�ที่่�รัับมาไว้้กัับตััวเองและพััฒนาตนเองไปเรื่่�อย ๆ เพื่่�อที่่�
จะได้้มีีพื้้�นฐานที่่�แน่่น ให้้มีีมาตรฐานที่่�เพีียงพอต่่อการนำำ�มาบููรณาการเพื่่�อให้้เกิิด
สมรรถนะการสอนภาษาอัังกฤษได้้ และเข้้าสู่่�การเรีียนวิิชาพฤติิกรรมการสอน
ได้้อย่่างมั่่�นใจ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีพื้้�นฐานบางอย่่างไม่่แน่่นพอ ให้้รีีบศึึกษาเพื่่�อเติิมเต็็ม
ซึ่่�งสามารถดููได้้จากการสอบวััดผล ให้้ได้้เกรดเฉลี่่�ย C ขึ้้�นไป ขอให้้ตั้้�งใจเรีียนวิิชา
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการสอน ให้้ตั้้ง� ใจศึึกษา ตั้้ง� ใจปฏิิบัติั ิ โดยดููตััวอย่่างจากอาจารย์์ผู้ส�้ อน
หรืืออาจารย์์ท่่านอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี รวมถึึงหมั่่�นฝึึกฝนทัักษะด้้วยการทำำ�
แบบฝึึกหััดการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วยอย่่างไม่่สิ้้�นสุุด” ครููมาร์์ติิน กล่่าวในตอนท้้าย
นัักศึึกษาสามารถติิดต่่ออาจารย์์ผู้้�สอนได้้ที่่� e-mail: drekamorn@
rumail.ru.ac.th Facebook Group: CEN3310 CEN4301 CEN4101 Teaching
English (RU) และ Line group for Plan B Students สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�
ลงทะเบีียนเรีียนเท่่านั้้�น

๔

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ม.ร. รวมใจ ร่่วมบริิจาคโลหิิต

“ยิ่่�งให้้ ยิ่่�งสุุขภาพดีี”

“เราสามารถบริิจาคโลหิิตได้้ทุกุ ๆ 3 เดืือน จึึงพยายาม
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 ทำำ�ให้้การใช้้ชีีวิิตของ รัักษาร่่างกายให้้แข็็งแรงอยู่่เ� สมอ เมื่่อ� ครบกำำ�หนดที่่ส� ามารถ
ประชาชนเปลี่่�ยนแปลงไป มีีข้้อจำำ�กััดในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ รวมถึึง บริิจาคได้้แล้้ว ก็็จะไปบริิจาคในวัันที่่ว่� า่ ง ซึ่ง�่ ที่่ผ่� า่ นมาไม่่รู้้�สึกึ
การรัับบริิจาคโลหิิตของสภากาชาดไทย ที่่�มีีอััตราการให้้บริิจาคน้้อยลงจนถึึง ถึึงผลเสีียที่่�กระทบต่่อร่่างกายเลย ทั้้�งยัังรู้้�สึึกถึึงสุุขภาพ
ภาวะขาดแคลน แต่่ คว ามจำำ � เป็็ น ในการใช้้ โ ลหิิ ต เพื่่ � อ รัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยมีี ทุ ุ ก วัั น ที่่ดีี� ไม่่มีีปััญหาเกี่่ย� วกัับเลืือดในร่่างกาย เป็็นที่่ม� าให้้สามารถ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงจึึงตั้้ง� ศููนย์์รับบริ
ั จิ าคโลหิิตเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ในชื่่อ� กิิจกรรม บริิจาคได้้เรื่่�อย ๆ ไม่่เว้้นแม้้แต่่ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
GIVE BLOOD GIVE LIFE “บริิจาคโลหิิตทุุก 3 เดืือน ยิ่่�งให้้...ยิ่่�งสุุขภาพดีี” เพีียงเราทำำ�ตามมาตรการป้้องกััน และเชื่่�อว่่าศููนย์์รัับบริิจาคก็็ใส่่ใจเรื่่�องความ
เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564 ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช
ปลอดภััยมากเช่่นกััน”
			
นางสุุวรรณา ภคพงศ์์พัันธุ์์� พยาบาลวิิชาชีีพ 			 นางสาวพิิชามญชุ์์� แรกตั้้ง� นัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์
		
สภากาชาดไทย กล่่าวว่่า การบริิจาคโลหิิตของสภากาชาดไทย 		
กล่่าวว่่า การเดิินทางไปบริิจาคโลหิิตด้้วยตนเองในช่่วงนี้้�
		
จะต้้องผ่่านขั้้น� ตอนการกรอกประวััติิ ตรวจความเข้้มของ 		
ค่่อนข้้างอัันตราย เพราะเดิินทางไกลจากที่่�พััก แต่่เมื่่�อเห็็น
		
โลหิิต พบคุุณหมอเพื่่�อคััดกรองสุุขภาพและซัักประวััติิ 		
การประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นทาง Line @rutoday ว่่ามีีการตั้้ง� ศููนย์์
		
โดยเฉพาะผู้้�ที่่มี� ปี ระวััติกิ ารติิดโควิิด-19 และการใช้้ยาของ 		
รัับบริิจาคโลหิิตในมหาวิิทยาลััย จึึงเดิินทางมาบริิจาคที่่�นี่่�
		
ผู้้�บริิจาคโลหิิต หากผ่่านการซัักประวััติเิ รีียบร้้อยแล้้ว จึึงจะ 		
เพราะเดิิ นทางสะดวก ใช้้ เวลาไม่่ มาก และมีี มาตรการ
สามารถเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการบริิจาคได้้
ป้้องกัันที่่�ไว้้ใจได้้
“สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เคยป่่วยเป็็นโควิิด-19 ต้้องการบริิจาคโลหิิต จะให้้บริิจาคได้้
“เมื่่อ� เราบริิจาคเลืือดของเราไปแล้้ว เป็็นหน้้าที่่ข� องสภากาชาดที่่จ� ะจััดสรร
เมื่่�อหายป่่วย 30 วัันขึ้้�นไป โดยนัับจากวัันสุุดท้้ายที่่�รัักษาหาย หรืือวัันสุุดท้้าย ให้้กัับโรงพยาบาลที่่�ต้้องการนำำ�ไปใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วย ไม่่ว่่าเลืือดของเรา
ที่่คุ� ณ
ุ หมอให้้กลัับไปกัักตััวที่่บ้� า้ น และสำำ�หรัับผู้้�ที่่เ� พิ่่�งเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 จะถููกนำำ�ไปรัักษาด้้านใด เราก็็สุุขใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการรัักษาสุุขภาพของ
จะสามารถบริิจาคโลหิิตได้้หลัังจากฉีีด 7 วััน และ 14 วััน สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีอาการ ผู้้�ป่่วยคนนั้้�น และตั้้�งใจจะบริิจาคไปเรื่่�อย ๆ จนกว่่าจะบริิจาคเกล็็ดเลืือดได้้
ข้้างเคีียงจากวััคซีีน ปััจจุบัุ นั เลืือดในคลัังยัังขาดแคลนอยู่่เ� ป็็นจำำ�นวนมาก เนื่่อ� งจาก ซึ่่�งเกล็็ดเลืือดก็็เป็็นที่่�ต้้องการของสภากาชาดไทย และยัังมีีระยะเวลาเก็็บไว้้
การกัักตััวในช่่วงครึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา จึึงอยากให้้ประชาชนทุุกคนเห็็นความสำำ�คััญ ได้้น้้อยกว่่าเลืือดปกติิ ถ้้าสามารถบริิจาคเกล็็ดเลืือดได้้ ก็็ยิินดีีบริิจาคด้้วย”
ตรงนี้้� และออกมาบริิจาคเลืือดเพื่่�อนำำ�ไปรัักษาผู้้�ที่่�ต้้องการต่่อไป”
นางสาวกุุลสตรีี สุุดพัังผ่่าง นัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์ กล่่าวว่่า การพัักผ่่อน
นางสาวพููลทรััพย์์ ใบประเสริิฐ กล่่าวว่่า เมื่่อ� ทราบข่่าว
และการดููแลสุุ ข ภาพให้้ แข็็ ง แรงมีี ส่ ่ ว นในการบริิ จ าคโลหิิ ต เป็็ น อย่่ า งมาก
เรื่่อ� งการขาดแคลนโลหิิต จึึงตััดสินิ ใจมาบริิจาค เพื่่อ� เป็็นการ
ถ้้าหากความเข้้มข้้นของเลืือดไม่่ผ่า่ น ก็็ไม่่สามารถบริิจาคได้้
ทำำ�ความดีีและได้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของสัังคมที่่ส่� ง่ ต่่อสิ่่ง� ดีี ๆ ให้้กับั
จึึ ง อยากให้้ ทุ ุ ก คนที่่� มี ี สุ ุ ข ภาพดีี ออกมาบริิ จ าคโลหิิ ต
ผู้้�ที่่ต้� อ้ งการการรัักษา โดยเป็็นการบริิจาคครั้้�งที่่� 7 แล้้ว แต่่ยังั
กัันเยอะ ๆ มีีอีีกหลายคนที่่�รอรัับการรัักษาอยู่่� หากทำำ�ได้้
รู้้�สึึกตื่่น� เต้้นและกัังวลเรื่่�องสุุขภาพ จึึงพยายามนอนให้้พอ
ก็็จะเป็็นการให้้ที่่�ส่่งผลดีีทั้้�งต่่อตััวเราและผู้้�อื่่�น
ทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์ และไม่่เครีียดจนเกิินไป
“การบริิจาคเลืือดครั้้�งแรกผ่่านไปด้้วยดีี ทำำ�ให้้เราลืืม
“ทุุกครั้้�งที่่�ได้้บริิจาคโลหิิต จะมีีความรู้้�สึึกดีีใจและตื้้�นตัันอย่่างมีีความสุุข ความกลััวไปเลย จนถึึงครั้้�งที่่� 2 หมอบอกว่่าบริิจาคไม่่ได้้
ไม่่ว่า่ จะครั้้ง� ที่่� 1 หรืือบริิจาคมาถึึงครั้้ง� ที่่� 7 การได้้ทำ�ำ ความดีี การได้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� เพราะเลืือดจาง จึึงตระหนัักได้้ว่่าสุุขภาพของเรานั้้�นสำำ�คััญมาก จึึงกลัับมาดููแล
ของสัังคม และการแบ่่งปัันเรื่่�องดีี ๆ เหล่่านี้้�จะส่่งผลดีีต่่อตััวเราแน่่นอน”
สุุขภาพตนเองให้้ดีีขึ้้�น พัักผ่่อนให้้เพีียงพอ เมื่่�อพร้้อมแล้้วจึึงได้้ไปบริิจาคเลืือด
			
นางสาวพรรณวรา เพิ่่�มพููล กล่่าวว่่า ในช่่วง อีีกครั้้�ง โดยครั้้�งนี้้�เป็็นการบริิจาคครั้้�งที่่� 3 แล้้ว ดีีใจที่่�สุุขภาพตััวเองพร้้อม และ
		
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่ย� ากลำำ�บาก ดีีใจที่่�ได้้แบ่่งปัันสิ่่�งนี้้�ให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการใช้้ด้้วยความจำำ�เป็็น”
		
เช่่นนี้้� การบริิจาคสิ่่�งของ ข้้าวสารหรืืออาหาร เป็็นสิ่่ง� ที่่ใ� ห้้ 			 นายณัั ฐ พล ด่่ า นรัั ก ษา กล่่าวว่่า ในแต่่ ล ะปีี เรา
		
เพื่่อ� ดำำ�รงชีีวิติ ในแต่่ละวัันแล้้วหมดไป แต่่การบริิจาคโลหิิตนั้้น� 		
สามารถบริิจาคโลหิิตได้้ 4 ครั้้�ง หรืือทุุก ๆ ระยะเวลา 3 เดืือน
		
สามารถพลิิกวิิกฤติิและต่่อชีีวิติ คน 1 คน หรืือ หลาย ๆ คน 		
ซึ่ง�่ การบริิจาคโลหิิตนั้้�นไม่่จำ�ำ เป็็นจะต้้องบริิจาคให้้ครบเวลา
		
ได้้เห็็นได้้จากข่่าวการขอรัับบริจิ าคโลหิิตเป็็นจำำ�นวนมาก 		
ทุุ ก ปีี สามารถบริิ จ าคได้้ ต ามความสะดวก ซึ่ ่ � ง ตนนั้้� น
จึึงได้้บริิจาคต่่อเนื่่�องเป็็นครั้้�งที่่� 6 และตั้้�งใจบริิจาคโลหิิตทุุกครั้้�งที่่�มีีโอกาส
		
ได้้ตั้้�งเป้้าไว้้อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เมื่่�อมีีเวลาว่่างจึึงมาทำำ�
“ด้้วยจำำ�นวนของผู้้�ที่่�มีีความพร้้อมในการบริิจาคโลหิิตขณะนี้้� ยัังมีีจำำ�นวน 		
ตามความตั้้�งใจ โดยบริิจาคเป็็นปีีที่่� 3 แล้้ว และจะทำำ�ตาม
น้้อยมาก ทำำ�ให้้เกิิดวิกิ ฤติิการขาดแคลนโลหิิตในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา เราในฐานะคนหนึ่่ง� ที่่�มีี เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ไปเรื่่�อย ๆ
ความพร้้อมด้้านสุุขภาพ เวลา และการเดิินทาง จึึงตั้้�งใจว่่าจะบริิจาคโลหิิตให้้ได้้
“การบริิจาคโลหิิตมีีระยะเวลาที่่�สมควรบริิจาคได้้ เพื่่�อเว้้นระยะให้้ร่่างกาย
บ่่อยเท่่าที่่จ� ะสามารถให้้ได้้ ขอขอบคุุณกองกิิจการนัักศึึกษาและสภากาชาดไทย ได้้เตรีียมความพร้้อม แต่่เราสามารถเลืือกช่่วงเวลาที่่�สะดวก โดยไม่่ต้้องกดดััน
ที่่�เอื้้�อโอกาสให้้ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือคนไทยด้้วยกััน”
ตััวเองว่่าต้้องบริิจาคให้้ครบ 4 ครั้้�งต่่อปีี การมีีสุุขภาพกายและสุุขภาพใจที่่�ดีีนั้้�น
ว่่าที่่�ร้้อยตรีีศุุภชััย ธนาเจริิญสกุุล กล่่าวว่่า เริ่่�มต้้นบริิจาคโลหิิตมาตั้้�งแต่่ สำำ�คััญ หากมีีโอกาสบริิจาคได้้ก็็อยากเชิิญชวนทุุกคนมาบริิจาคด้้วยกััน เลืือด
ตอนเรีียนรัักษาดิินแดน ปีี พ.ศ.2537 จากการรณรงค์์ของกรมรัักษาดิินแดน ของทุุกคนนั้้�นสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ทั้้�งหมด เป็็นการแบ่่งปัันที่่�คุุณ
ในตอนนั้้�น โดยได้้บริิจาคมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน นัับเป็็นครั้้�งที่่� 45 แล้้ว สามารถทำำ�ได้้”

วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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ชื่่�อกระบวนวิิชา
การอ่่านตีีความภาษาอัังกฤษ
English Interpretative Reading
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันพุุธ 11:30 – 13:20 น.
Cyberclassroom และ Course on demand
อาจารย์์ผู้ส้� อน
อาจารย์์ ดร.แก้้วกััลยา อภััยบััณฑิิตกุุล
อาจารย์์วรรณนิิภา วงศ์์ปััญญา
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
การศึึกษาวิิธีีอ่่านเร็็วและการอ่่านแบบตีีความ
โดยเน้้นการจัับประเด็็นสำำ�คััญรายละเอีียดสนัับสนุุน
แก่่นของข้้อความ
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
ENG2002 (S) การอ่่านตีีความภาษาอัังกฤษ
(English Interpretative Reading)
จุุดมุ่่�งหมายของกระบวนวิิชา
1. นัักศึึกษาให้้คำ�ำ จำำ�กัดคว
ั ามของคำำ�ว่า่ “สกิิมมิิง”
และอ่่านแบบ “สกิิมมิิง” ได้้
2. นัักศึึกษาให้้คำ�ำ จำำ�กัดคว
ั ามของคำำ�ว่า่ “สแกนนิิง”
และอ่่านแบบ “สแกนนิิง” ได้้ 		
3. นัักศึึกษาอธิิบายความหมายของใจความ
สำำ�คััญได้้ และสามารถอ่่านจัั บ ใจความสำำ �คั ั ญ ทั้้� ง
โดยตรงและโดยนััยได้้
4. นัักศึึกษาอธิิบายความหมายของการอ้้างอิิงได้้
และหาตััวอ้้างถึึงได้้
5. นัักศึึกษาอธิิบายความหมายของการวิิเคราะห์์
สรุุปความได้้ และอ่่านวิิเคราะห์์สรุุปความจากเรื่่�อง
ที่่�อ่่านได้้
แนวทางการเรีียน
การบรรยายพร้้อมสไลด์์ Powerpoint และฝึึก
ทำำ�แบบฝึึกหััดท้้ายบท
เนื้้�อหาวิิชา
ทฤษฏีีการอ่่านแบบ “สกิิมมิิง” และการอ่่านแบบ
“สแกนนิิง” การหาคำำ�อ้้างถึึงจากคำำ�อ้้างอิิง การหา
ใจความสำำ�คัญ
ั แบบที่่�มีรี ะบุุไว้้ในเนื้้อ� เรื่อ�่ งและไม่่มีรี ะบุุ
ไว้้ในเนื้้อ� เรื่่อ� ง และการวิิเคราะห์์สรุุปความจากเรื่่อ� งที่่�
อ่่าน
บทอ่่านที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน
มีี 6 เรื่่�อง ดัังนี้้�
1. Passage 3 : Feminine Physique
2. Passage 22 : Native Americans
3. Passage 19 : Summerhill School
4. Passage 25 : Songs for Life
5. Passage 17 : Environmentalism
Matters
6. Passage 26: Accidental Drug Addiction

ชื่่�อกระบวนวิิชา
โครงสร้้างไม่่ต่่อเนื่่�อง
Discrete Structure
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันศุุกร์์ เวลา 09.30 - 13.20 น.
ห้้องเรีียนออนไลน์์: COS1102: https://classroom.
google.com/c/NDA2MTA1MDMzNjE0?cjc=tedh7jp
รหััสเข้้าชั้้�นเรีียน COS1102 : tedh7jp
อาจารย์์ผู้ส้� อน
อาจารย์์ประหยััด เลวััน
คำำ�อธิิบายกระบวนวิิชา
ตรรกศาสตร์์เบื้้�องต้้น เซต ความสััมพัันธ์์และ
ฟัังก์์ชััน ขั้้�นตอนวิิธีีและจํํานวนเต็็ม อุุปนััยและการ
เรีียกซ้ำำ�� การนัับเบื้้�องต้้น ความน่่าจะเป็็นไม่่ต่่อเนื่่�อง
เทคนิิคการนัับขั้้น� สููง ฟัังก์์ชันั ก่่อกํําเนิิด ความสััมพัันธ์์
เวีียนเกิิด กราฟและต้้นไม้้
Basics logic, sets, relations and functions,
algorithms and the integers, induction and
recursion, basics of counting, discrete probability,
advanced counting techniques, generating
functions, recurrence relations, graphs and trees.
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
ภาษาไทย สมพิิศ โกศััลวัฒ
ั (2551) “CT203(51)
โครงสร้้ า งไม่่ต่่อเนื่่�อง (Discrete Structures)”
สํํานัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยรามคํําแหง...กรุุงเทพฯ
ลิิงก์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์บุ๊๊�ค : http://old-book.
ru.ac.th/e-book/inside/html/dlbook.asp?code
=CT203(51)
ภาษาอัั ง กฤษ Kenneth Rosen.(2011)
“Discrete Mathematics and Its Applications”
Seventh Edition 7th Edition McGraw-Hill
Education
แนวทางการวััดผล
สอบปลายภาค ข้้อสอบปรนััย จํํานวน 80 ข้้อ
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
อ่่านหนัังสืือ เข้้าเรีียน ทบทวนโดยทํําการบ้้าน
ช่่องทางในการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้ส้� อน
อีีเมล์์ : prayatl@rumail.ru.ac.th
ลิิงค์์เข้้าร่่วมไลน์์กลุ่่�ม COS1102 : https://line.
me/R/ti/g/5DMVUEBJF0

ลัักษณะข้้อสอบ
ปรนััย 100 ข้้อ แบ่่งเป็็น
Part I: Seen Passages
A: Reading Theory (True/False)
B: Passages 			
Part II: Unseen Passages
A: True/False 			
B: Passages			
วัันสอบ
วัันจัันทร์์ที่่� 17 มกราคม 2565
เวลา 14:00-16:30 น.

10 items
50 items
10 items
30 items
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(ต่่อจากหน้้า 2)

ชื่่�อกระบวนวิิชา
ศิิลปวิิจัักษณ์์
Art Appreciation
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันจัันทร์์ เวลา 08.30 - 11.00 น.
ผ่่านระบบ Cyber Classroom และ Course
on Demand
อาจารย์์ผู้ส้� อน
ผศ.ดร.ธีีระนัันท์์ วิิชััยดิิษฐ
คำำ�อธิิบายกระบวนวิิชา
ศึึกษาบ่่อเกิิด ความหมายของศิิลปะ ตััวอย่่างศิิลปะ
ที่่�น่่าสนใจในโลกอาเซีียน และในประเทศไทย
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
ศิิ ล ปวิิ จั ั ก ษณ์์ (ART1003) ผศ.ดร.ธีี ร ะนัั น ท์์
วิิชัยั ดิิษฐ
แนวทางการวััดผล
สอบปลายภาค ข้้อสอบปรนััย จํํานวน 100 ข้้อ
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
เนื้้อ� หาและแนวข้้อสอบจะออกตามตำำ�ราศิิลปวิิจักั ษณ์์
มีีแบบฝึึกหััดท้้ายบท
ช่่องทางในการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
FB: Teeranun Vichaidit

CHI1001
ชื่่�อกระบวนวิิชา
ภาษาจีีน 1
Chinese 1
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันอัังคาร เวลา 08.30 - 11.00 .น.
ผ่่านระบบ Cyber Classroom และ Course on
Demand
อาจารย์์ผู้ส้� อน
ผศ.ดร.นพธร ปััจจััยคุุณธรรม
คำำ�อธิิบายกระบวนวิิชา
ศึึ ก ษาระบบอัั ก ษรภาษาจีี น ตามภาษาศาสตร์์
(Hanya-Pinin) คำำ�ศััพท์์ โครงสร้้างประโยคพื้้�นฐานที่่�
ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน และฝึึกสนทนาเบื้้�องต้้น ฝึึกเขีียน
ลำำ�ดัับขีีด หมวดอัักษรจีีน และอัักษรจีีนขั้้�นพื้้�นฐาน
รวมถึึงการแต่่งประโยคภาษาจีีนอย่่างง่่าย
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
เอกสารประกอบการเรีียน ตำำ�รา CHI1001 คู่่�มืือ
CHI1001 (H) และสมุุดตารางคััดอัักษรจีีน (ซื้้�อได้้ที่่�
ร้้านถ่่ายเอกสารคณะมนุุษยศาสตร์์
แนวทางการวััดผล
ข้้อสอบปรนััย จํํานวน 100 ข้้อ (หากทำำ�แบบฝึึกหััด
คืือคู่่�มืือคััดอัักษรจีีน CHI1001 (H) และแบบฝึึกหััด
ท้้ายบทของทุุกบท ให้้ส่่งมายัังผู้้�สอนตามช่่องทางใน
เทปการบรรยาย จะมีีส่่วนช่่วยในการเขีียนด้้วย)
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
ให้้ปฏิิบััติิตามเทปบรรยายในแต่่ละครั้้�ง โดยเรีียน
สััปดาห์์ละ 2-3 ชั่่�วโมง ทำำ�แบบฝึึกหััดท้้ายบททุุกบท
และนำำ�ส่่งอาจารย์์ผู้้�สอน โดยถ่่ายรููปส่่งทางไลน์์กลุ่่�ม
(จะระบุุในเทปบรรยาย)
ช่่องทางในการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
email: nophatorn@rumail.ru.ac.th
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ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผลการเขีียนสารคดีี
“50 ปีี มหาวิิ ทยาลัั ยรามคำำ �แหง”

กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม ร่่วมกัับ ภาควิิชาภาษาไทยและภาษาตะวัันออก คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำำ � แหง ประกาศผลการเขีี ย นสารคดีี “50 ปีี ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำำ � แหง” ในโครงการ
วัันภาษาไทยแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2564 : ภาษาสารคดีี ดัังนี้้�
รางวััลที่่� 1 ได้้แก่่ นางสาวธนิิดา จุุลบุุดดีี ได้้รัับทุุนการศึึกษา 2,000 บาท รางวััลที่่� 2 ได้้แก่่ นางสาว
เพ็็ญนภา ชััยมุุสิกิ ได้้รับทุ
ั นุ การศึึกษา 1,000 บาท และรางวััลที่่� 3 ได้้แก่่ นางสาวศรััณยา อุุดม ได้้รับทุ
ั นุ การศึึกษา 500 บาท
			
‘ข่่าวรามคำำ�แหง’ ฉบัับนี้้� ได้้นำ�ำ ผลงาน
	สำำ�หรัับเรื่่�องสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือการกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับสััญลัักษณ์์
			
การเขีียนสารคดีี “50 ปีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
			
ของ นางสาวธนิิดา จุุลบุุดดีี ที่่�ได้้รัับรางวััลที่่� 1 และสีีของมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เข็็มรููปพ่่อขุุนรามคำำ�แหงสีีทองบรอนซ์์
			
มาให้้ทุุกท่่านได้้รัับทราบถึึงเรื่่�องราว มุุมมอง ที่่�ปัักตรงอกด้้านซ้้ายของเสื้้�อนัักศึึกษาและกระดุุมตราดุุนหลัักศิิลาจารึึก
			
ความเป็็นรามคำำ�แหงที่่�ได้้ถ่่ายทอดไว้้ในเรื่่�อง สีีทองบรอนซ์์ สีีทองบรอนซ์์แสดงถึึงความเจริิญรุ่่�งเรืือง และสีีน้ำำ��เงิินซึ่่�งเป็็น
สีีของพระมหากษััตริิย์์ ส่่วนลวดลายนั้้�นเห็็นพ้้องต้้องกัันว่่าควรใช้้เป็็นลวดลาย
			 “กว่่าจะมาเป็็นมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง”
ตราชะลอม ซึ่่�งมีีความหมายทางประวััติิศาสตร์์ สััญลัักษณ์์และสีีดัังกล่่าว
ก็็ปรากฏอยู่่ใ� นระเบีียบข้้อบัังคัับว่า่ ด้้วยเครื่่อ� งแบบ เครื่่อ� งหมาย และเครื่่อ� งแต่่งกาย
เวลาเปรีียบเสมืือนสิ่่ง� ที่่ค� อยเตืือนเสมอว่่าโลกนี้้ไ� ม่่ได้้หยุุดหมุุน ถึึงแม้้ว่า่ ของนัักศึึกษาด้้วยเช่่นกััน
หยุุดนิ่่�งไป แต่่ว่่ามีีสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ยัังคงเคลื่่�อนไหวอยู่่�นั่่�นก็็คืือเวลา หลายคนบอกว่่า
ตะวัันใกล้้จะลาลัับขอบฟ้้า แสงสว่่างกำำ�ลัังจะเลืือนหายไปเปลี่่ย� นเป็็น
เวลาเป็็นสิ่่�งเดีียวที่่�มนุุษย์์อย่่างเราไม่่สามารถควบคุุมได้้ เมื่่�อได้้ลองมองย้้อน ความมืืดเข้้ามาแทนที่่� บรรยากาศรอบ ๆ ภายในมหาวิิทยาลััยเต็็มไปด้้วย
กลัับไปคิิดตามคำำ�พููดของคนเหล่่านั้้�น คงจะเป็็นความจริิงเดีียวที่่�ไม่่สามารถ ผู้้�คนมากหน้้าหลายตา บ้้างก็็ทยอยออกไป บ้้างก็็หลั่่�งไหลเข้้ามา บรรยากาศ
ขััดแย้้งได้้ สิ่่ง� ต่่าง ๆ ยัังคงเดิินหน้้าต่่อไปตราบเมื่่อ� โลกยัังไม่่หยุุดหมุุน มหาวิิทยาลััย ยามเย็็นในรามเต็็มไปด้้วยหลากหลายกลุ่่�มคน บางกลุ่่�มก็็นั่่ง� ติิวหนัังสืือ บางกลุ่่�ม
รามคำำ�แหงก็็เช่่นกััน ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนาองค์์กรอย่่างไม่่สิ้้�นสุุดตั้้�งแต่่ในอดีีต ก็็เล่่นกีีฬา ออกกำำ�ลัังกาย แต่่มีสี ถานที่่�ที่่ห� นึ่่�งสำำ�หรัับคนเรีียนรามที่่�ไม่่รู้้�จักั ไม่่ได้้
จนถึึงปััจจุบัุ นั ถ้้าได้้ลองนัับดููก็เ็ ป็็นเวลาถึึงครึ่่�งศตวรรษหรืือ 50 ปีี เป็็น 5 ทศวรรษ นั่่น� ก็็คืือ ลานพ่่อขุุน เป็็นลานที่่�นักั ศึึกษาส่่วนใหญ่่จะออกมาทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกััน
ที่่�มีีการจััดตั้้�งมหาวิิทยาลััยแบบตลาดวิิชาขึ้้�นมา มหาวิิทยาลััยที่่�มีีชื่่�อว่่า อาทิิเช่่น วิ่่ง� เดิินออกกำำ�ลัังกาย หรืือนั่่ง� เล่่น ลานพ่่อขุุนที่่ใ� ครต่่อใครต่่างก็็บอกว่่า
“มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง”
ถ้้าไม่่ได้้มากราบไหว้้ถืือว่่าเป็็นการมาไม่่ถึึงราม มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงได้้
	ถ้้าได้้ลองมองย้้อนกลัับไปเมื่่อ� 50 ปีีที่่แ� ล้้ว กว่่าจะมาเป็็นมหาวิิทยาลััย อััญเชิิญพระนามพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราชมาตั้้�งเป็็นชื่่�อของมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหงที่่ทุ� กุ คนรู้้�จักั อย่่างเช่่นทุุกวัันนี้้นั้้� น� มัันไม่่ง่า่ ยเลย แน่่นอนว่่าทุุกสิ่่ง� อย่่างนั้้น� เพราะฉะนั้้น� ถาวรวััตถุุสิ่่ง� แรกที่่�มหาวิิทยาลััยเห็็นว่่าจำำ�เป็็นจะต้้องก่่อสร้้างก่่อน
ย่่อมเกิิดจากจุุดเล็็ก ๆ กัันมาก่่อนทั้้�งนั้้น� รามคำำ�แหงก็็เช่่นกััน โดยจุุดเริ่่ม� ต้้นนั้้น� ก็็คืือประดิิษฐานพระบรมรููปพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช มหาวิิทยาลััยได้้กำ�ำ หนด
มาจากปััญหาสั่่ง� สมเรื่อ�่ งนัักเรีียนตกค้้างไม่่มีที่่ี เ� รีียนในมหาวิิทยาลััยของรััฐเรื่อ�่ ยมา ให้้วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน เป็็นวัันคล้้ายวัันสถาปนามหาวิิทยาลััยเพื่่�อความเป็็น
สืืบเนื่่อ� งมาจากมหาวิิทยาลััยของรััฐมีีจำ�ำ นวนน้้อย ทำำ�ให้้สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร สิิริิมงคลแก่่มหาวิิทยาลััย โดยได้้มีีการจััดให้้มีีพิิธีีบวงสรวงและพิิธีีสัักการะ
กลุ่่�มนี้้ซึ่� ง�่ เป็็นพรรคการเมืืองที่่เ� ป็็นแกนนำำ�ในการจััดตั้้ง� รััฐบาลที่่�กำ�ำ ลัังดำำ�รงตำำ�แหน่่ง พระบรมรููปพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช ต่่อมาคณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิอนุุมััติิ
ในขณะนั้้�น ได้้ร่ว่ มปรึึกษาริิเริ่่ม� คิิดการให้้เปิิดมหาวิิทยาลััยแบบตลาดวิิชาเพื่่อ� ให้้วันั ที่่� 17 มกราคมของทุุกปีีเป็็นวัันพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช ทางมหาวิิทยาลััย
แก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว และนี่่ก็� คืื็ อสาเหตุุที่่ทำ� �ำ ให้้มีกี ารจััดตั้้ง� มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง จึึงได้้จัดั ให้้มีพิี ธีิ บว
ี งสรวงและพิิธีสัี กั การะพระบรมรููปพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช
มหาวิิทยาลััยแบบตลาดวิิชาแห่่งนี้้�ขึ้้�นมา
ที่่�ประดิิษฐาน ณ บริิเวณลานพ่่อขุุน ซึ่่�งถืือเป็็นศููนย์์กลางของมหาวิิทยาลััย
ในปััจจุบัุ นั มีีตึกึ ต่่าง ๆ ใหญ่่เล็็กปะปนกัันไป ซึ่ง�่ ถ้้าเทีียบกัับเมื่่อ� ก่่อนแล้้ว ทุุกปีีเสมอมา
นั้้น� ต่่างกัันอย่่างมาก การจััดตั้้ง� สถานที่่เ� รีียนเริ่่ม� แรกเป็็นปััญหายิ่่ง� ด้้วยเหตุุที่่ไ� ม่่มีี
ฤดููกาลเปลี่่ย� นถึึงเวลาเวีียนบรรจบครบรอบการสอบอีีกครั้้�ง ไม่่ว่า่ จะเคย
สถานที่่�ใดเหมาะสมสำำ�หรัับการจััดตั้้�งมหาวิิทยาลััย แต่่ถ้้าจะไปสร้้างในพื้้�นที่่� ผ่่านการสอบมากี่่�ครั้้�ง เมื่่�อถึึงเวลาที่่�ต้้องสอบอีีกทีีก็็ยัังคงรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นเช่่นเดิิม
เขตรอบ ๆ กรุุงเทพมหาคร คงเป็็นปััญหาไม่่น้้อยสำำ�หรัับเรื่่�องการเดิินทาง ความรู้้�สึึกเช่่นนี้้�เด็็กรามจะรู้้�ดีีว่่าการสอบแต่่ละครั้้�งจะต้้องลุ้้�นกัันแค่่ไหน สิ่่�งที่่�
ในที่่�สุุดมติิของที่่�ประชุุมเป็็นเอกฉัันท์์ว่่าควรขอใช้้สถานที่่�แสดงสิินค้้าหััวหมาก กัังวลในหััวเริ่่�มตีีกัันจนยุ่่�งเหยิิงไปหมด ด้้วยความที่่�ไม่่รู้้�ว่่าข้้อสอบจะออกมา
เป็็นที่่ตั้้� ง� มหาวิิทยาลััยชั่่วค
� ราว มีีการปรัับปรุุงซ่่อมแซมอาคารต่่างๆ รวม 10 หลััง อย่่างไร จะตรงกัับที่่�อ่่านไปหรืือไม่่ การสอบครั้้�งนี้้�จะผ่่านไปได้้ด้้วยดีีเพีียงใด
และก็็ไม่่นานเกิินรอ ในเวลาต่่อมาได้้มีกี ารตั้้ง� งบประมาณประจำำ�ปีี คณะรััฐมนตรีี แต่่ถึึงอย่่างไรก็็ได้้แต่่เพีียงภาวนาภายในใจขอให้้ผลการสอบครั้้�งนี้้� ออกมา
พิิจารณาแล้้วได้้จััดงบประมาณประจำำ�ปีี ให้้ใช้้เป็็นค่่าก่่อสร้้างอาคารเรีียน เป็็นดัังที่่ใ� จหวััง ระบบการศึึกษาของมหาวิิทยารามคำำ�แหง แบ่่งออกเป็็น 3 ภาค
และอาคารห้้องสมุุด ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ของทางมหาวิิทยาลััย การศึึกษา ได้้แก่่ ภาคการเรีียนที่่� 1 ภาคเรีียนที่่� 2 และภาคฤดููร้้อน หรืือที่่�
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงในยุุคก่อ่ ตั้้ง� ใช้้ระยะเวลาประมาณ 4 ปีีเศษ ก็็สามารถ เรีียกกัันว่่าซััมเมอร์์ ในการสอบแต่่ละครั้้�งจะใช้้ระยะเวลาประมาณ 2 สััปดาห์์
บรรลุุวััตถุุประสงค์์เริ่่�มแรกในการเปิิดมหาวิิทยาลััยได้้
ช่่วงนี้้�บรรยากาศภายในมหาวิิทยาลััยจะรู้้�สึึกคึึกคัักเป็็นพิิเศษ แต่่ก็็ถืือว่่าเป็็น
เมื่่�อสองเท้้าก้้าวเข้้าสู่่�รั้้�วมหาวิิทยาลััย สายตาสองสายตาเหลืือบมอง ช่่วงที่่�ต้้องติิวหนัังสืือกัันอย่่างหนัักหน่่วงของนัักศึึกษากัันถ้้วนหน้้า
ไปเห็็นนัักศึึกษาต่่างเดิินขวัักไขว่่ไปมาตามบริิเวณต่่างๆ ถึึงแม้้พวกเขาเหล่่านั้้�น
หากพููดในมุุมมองของเด็็กนัักเรีียนที่่�ไม่่สามารถสอบเข้้ามหาวิิทยาลััย
จะมาจากหลากหลายสถานที่่� แต่่เป้้าหมายกลัับมีีเป้้าหมายเดีียวกััน คืือ ในฝัันได้้ นี่่�คงเป็็นแสงสว่่างที่่�มองเห็็นได้้จากมุุมมืืด เหมืือนเป็็นการช่่วยอีีก
การเข้้ามาศึึกษาหาความรู้้�ทั้้�งด้้านวิิชาการและด้้านวิิชาชีีพ ซึ่่�งมหาวิิทยาลััย หนึ่่ง� ชีีวิติ ที่่กำ� �ำ ลัังสิ้้น� หวััง หากจะพููดว่่า “ถ้้าไม่่คาดหวััง ก็็จะไม่่ผิดิ หวััง” แล้้วมีใี คร
รามคำำ�แหงเป็็นมหาวิิทยาลััย “แบบตลาดวิิชา” กล่่าวคืือเปิิดโอกาสให้้บุคคล
ุ
ที่่ไ� หนเล่่าไม่่คาดหวัังกัับสิ่่ง� ที่่ทำ� �ล
ำ งไป หากพููดในมุุมมองของนัักเรีียนผู้้�ด้อ้ ยโอกาส
ที่่ป� ระสงค์์จะเข้้าเรีียนต่่อในมหาวิิทยาลััยได้้เข้้ารัับการศึึกษาอย่่างทั่่วถึ
� งึ เพื่่อ� เพิ่่ม� พููน แล้้วมีีใครที่่�ไหนบ้้างจะไม่่ต้้องการโอกาส มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงได้้ยื่่�นมืือ
วิิทยฐานะแก่่ผู้้�ประกอบอาชีีพและขยายโอกาสทางการศึึกษา โดยกำำ�หนด เข้้ามาช่่วยเหลืือผู้้�คนเหล่่านั้้น� ที่่รู้้�สึ
� กึ เคว้้งคว้้างให้้กลัับมามีีความหวัังอีีกครั้้�งหนึ่่ง�
คุุณวุุฒิคุิ ณ
ุ สมบััติขิ องผู้้�มีีสิทิ ธิ์์ส� มััครและเข้้าเป็็นนัักศึึกษาได้้โดยไม่่จำ�กั
ำ ดั จำำ�นวน โดยได้้ขยายโอกาสทางการศึึกษาไปสู่่�ส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�อยู่่�ใน
และไม่่มีกี ารสอบคััดเลืือก มีีการจััดการเรีียนการสอนแต่่ไม่่บังั คัับให้้มาเข้้าชั้้น� เรีียน ภููมิิภาคและท้้องถิ่่น� ต่่าง ๆ มีีโอกาสได้้ศึกึ ษาหาความรู้้�เพิ่่ม� เติิม นำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั
ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นถืือเป็็นข้้อบัังคัับที่่�สำำ�คััญยิ่่�งซึ่่�งอยู่่�ในระเบีียบข้้อบัังคัับของ ไปใช้้ในการดำำ�รงชีีพและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ปััจจุุบัันหลัักสููตรการสอนของ
มหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััย
(อ่่านต่่อหน้้า 7)

วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สมาคม ม.ร. ร่่วมแสดงความยิินดีีกัับอธิิการบดีี

รองศาสตราจารย์์คิมิ ไชยแสนสุุข เลขาธิิการ
สมาคมมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง อดีีตอธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง นำำ�คณะกรรมการสมาคมฯ
เข้้ า แสดงความยิิ น ดีี กั ั บ ผู้้ � ช่ ่ ว ยศาสตราจารย์์
ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง ในโอกาสที่่�ได้้รัับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤศจิิกายน
2564 ณ ห้้องประชุุม 1 ชั้้�น 2 อาคารวิิทยบริิการ
และบริิหาร

กิิจกรรมสาขาฯ

ม.รามฯ จ.อำำ�นาจเจริิญ
ร่่วมวางพวงมาลาวัันปิิยะมหาราช

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดอำ�ำ นาจเจริิญ ร่่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสดุุดีีสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์์
พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่�หั่ วั รััชกาลที่่� 5
เนื่่อ� งในวัันปิิยมหาราช เพื่่อ� เป็็นการเทิิดพระเกีียรติิ
และน้้อมรำำ�ลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณอัันล้้นพ้้น
ที่่�ท รงมีี ต่ ่ อ พสกนิิ ก รชาวไทย ที่่�ท รงบำำ � เพ็็ ญ
พระราชกรณีียกิิจต่า่ งๆ ทั้้ง� การเลิิกทาส การปฏิิรููป
ระบบราชการ การสาธารณููปโภค การศึึกษาและ
การปกป้้องประเทศให้้รอดพ้้นจากวิิกฤตต่่างๆ
จนสามารถธำำ�รงไว้้ซึ่่�งเอกราชได้้จนถึึงปััจจุุบััน
เมื่่อ� วัันที่่� 23 ตุุลาคม 2564 ณ พระบรมราชานุุสาวรีีย์์
รััชกาลที่่� 5 หน้้าศาลากลางจัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ

ม.รามฯ จ.สงขลา

รศ.ดร.สมพล ทุ่่�งหว้้า ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีีฝ่า่ ย
วิิทยบริิการจัังหวััดสงขลา และเจ้้าหน้้าที่่ม� หาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััด
สงขลา ร่่วมกัันปลููกต้้นทองอุุไรและต้้นกาสะลอง
บริิเวณสระน้ำำ�� และสวนภายในมหาวิิทยาลััย เมื่่อ� วัันที่่�
5 พฤศจิิกายน 2564 เพื่่อ� ภููมิิทัศน์
ั ที่่์ ส� วยงาม เพิ่่ม� ความ
เป็็นสีีเขีียวและสีีเหลืือง ตลอดจนเพื่่อ� เป็็นการส่่งเสริิม
คุุณธรรม จริิยธรรม และสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ในการอนุุรักั ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมให้้คงอยู่่�อย่่าง
ยั่่�งยืืน

ม.รามฯ จ.ตรััง

ม.รามฯ จ.พัังงา

รศ.ดร.สมพล ทุ่่�งหว้้า ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
ฝ่่ายวิิทยบริิการฯจัังหวััดสงขลา ปฏิิบััติิราชการ
แทนอธิิการบดีี ในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่าย
วิิทยบริิการฯ จัังหวััดพัังงา แสดงความยิินดีีกัับ
นายเจษฎา จิิตรััตน์์ เนื่่อ� งในโอกาสเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสงขลา ในการประชุุมผ่่านระบบ
ออนไลน์์ร่่วมกัับหััวหน้้าส่่วนราชการจัังหวััดพัังงา
ประจำำ�เดืือนตุุลาคม 2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม
2564 พร้้อมทั้้�งได้้แนะนำำ�หัวั หน้้าส่่วนราชการใหม่่
ในการเริ่่�มปฏิิบัติั ิงาน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

๗

ข่าวรามคำ�แหง

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดตรััง จััดกิจิ กรรมวัันรัักต้้นไม้้ประจำำ�ปีขี องชาติิ
(21 ตุุลาคมของทุุกปีี) โดยได้้ปลููกไม้้ยางนา 10 ต้้น
ไม้้พะยอม 10 ต้้น ไม้้สุพุ รรณิิการ์์ 10 ต้้น และปลููก
กระชายขาว กระทืือ ในสวนสมุุนไพรเพื่่�อสุุขภาพ
ภายในบริิเวณมหาวิิทยาลััย มีีเจ้้าหน้้าที่่� จำำ�นวน
21 คน ร่่วมกิิจกรรม เมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564
โดยได้้รัับความอนุุเคราะห์์กล้้าไม้้ จำำ�นวน 20 ต้้น
มีีไม้้ยางนา และไม้้พะยอม จากศููนย์์ส่ง่ เสริิมวนศาสตร์์
ชุุ ม ชนที่่� 8 (ตรัั ง ) ตำำ �บล กะช่่ อ ง อำำ � เภอนาโยง
จัังหวััดตรััง

ประกาศผลการเขีียนสารคดีี

(ต่่อจากหน้้า 7)
ประกอบด้้วย คณะ/สถาบััน และบััณฑิิตวิิทยาลััย
ทั้้�งหมด 13 คณะ 1 สถาบััน และบััณฑิิตวิิทยาลััย
ได้้แก่่ คณะนิิติศิ าสตร์์ คณะบริิหารธุุรกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์ คณะ
วิิทยาศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
คณะทััศนมาตรศาสตร์์ คณะสื่่�อสารมวลชน คณะ
สาธารณสุุขศาสตร์์ (จัังหวััดสุโุ ขทััย) สถาบัันการศึึกษา
นานาชาติิ และบััณฑิิตวิิทยาลััย นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััย
ยัังมีีโครงการที่่�จะเปิิดคณะใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นตามความ
ต้้องการของตลาดแรงงาน
	ถ้้าการพััฒนานั้้น� ไม่่มีคำี �ว่
ำ า่ สิ้้น� สุุด มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหงก็็ไม่่หยุุดที่่�จะพััฒนาเช่่นเดีียวกััน โดยใน
ปััจจุุบัันมหาวิิทยาลััยได้้มีีจััดตั้้�งวิิทยาเขตบางนา
(ราม 2) จััดตั้้ง� สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิขึ้้น� แล้้ว
ใน 25 จัั ง หวัั ดทั่่ � ว ประเทศ โดยเปิิ ด สอนแล้้ ว
21 จัังหวััด และจััดตั้้ง� สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ
ต่่ า งประเทศ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำำ � แหงได้้ ข ยาย
การเรีียนการสอนสู่่�ต่า่ งประเทศ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้โอกาส และความเสมอภาคทางการศึึกษา
แก่่ประชาชนชาวไทยในต่่างประเทศทั่่�วโลก เพื่่อ� นำำ�
การอุุ ด มศึึ ก ษาไทยสู่่ � ส ากลอย่่ า งเป็็ น รููปธรรม
ปััจจุุบัันได้้ขยายสู่่� 30 ประเทศทั่่�วโลก
	นัับตั้้ง� แต่่เริ่่ม� เปิิดทำ�ำ การสอนเมื่่อ� พุุทธศัักราช
2514 เป็็นต้้นมา มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงได้้ผลิิต
บัั ณ ฑิิ ต และมหาบัั ณ ฑิิ ต ออกไปรัั บ ใช้้ สั ั ง คมและ
ประเทศชาติิ ม าแล้้ ว ประมาณ 400,000 คน
ขณะเดีียวกัันก็็ยัังดำำ�รงความเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�มีีพััฒนาการก้้าวไกลอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง มีีภารกิิจ
ในการให้้ การศึึ กษาแก่่นัั กศึึ กษาในระดัับต่่ าง ๆ
อยู่่�อีกี มากกว่่า 400,000 คน ทั้้�งในส่่วนกลางและ
ส่่ ว นภููมิิ ภ าค ไม่่ ว่ ่ า เวลาจะผ่่ า นมานานแค่่ ไ หน
ตลอดระยะเวลานี้้� มี ี อ ะไรเปลี่่� ย นแปลงไปบ้้ า ง
บรรยากาศรอบ ๆ ยัังคงเต็็มไปด้้วยบรรดานัักศึึกษา
มากหน้้าหลายตา ถ้้าจะบอกให้้จำ�ำ หน้้าเพื่่อ� นร่่วมชั้้น�
ของตััวเองแทบจะไม่่มีีความเป็็นไปได้้เลย แต่่ถึึง
อย่่างนั้้� น ก็็ ต ามเมื่่ � อ มีี เ พื่่ � อ นร่่ ว มสถาบัั น คนใด
ต้้องการความช่่วยเหลืือ พวกเขาเหล่่านั้้น� กลัับยื่น�่ มืือ
เข้้ามาช่่วยด้้วยความเต็็มใจ ช่่างน่่าเป็็นเรื่อ�่ งอััศจรรย์์ใจ
ยิ่่�งนััก ดัังเช่่นปรััชญาของมหาวิิทยาลััยที่่�กล่่าวไว้้ว่่า
“ส่่งเสริิมความเสมอภาคทางการศึึกษา ผลิิตบััณฑิิต
ที่่�มีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม”
ตลอดระยะเวลา 50 ปีีที่่ผ่� า่ นมา มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง ไม่่เคยที่่จ� ะหยุุดพัฒ
ั นา เปรีียบเสมืือนกัับ
การก้้าวขึ้้�นบัันได ถ้้าสร้้างฐานให้้มีีความแข็็งแรง
มากเท่่าใดก็็จะสามารถก้้าวขึ้้�นไปทีีละขั้้น� ได้้อย่่างมั่่น� คง
คงกล่่าวได้้ว่่า ที่่�ผ่่านมามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ได้้ สร้้ างรากฐานของการศึึ กษาได้้ อย่่ างสมบููรณ์์
จนสามารถนำำ�ไปต่่อยอดและพััฒนาต่่อไปได้้ ไม่่ว่่า
จะเป็็นทั้้ง� ในด้้านพััฒนาการวิิชาการ ด้้านพััฒนาสัังคม
โดยให้้สอดคล้้องกัับ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ ในขณะเดีียวกัันก็็พัฒ
ั นาไปตามยุุคตามสมััย
ทางด้้านเทคโนโลยีีในปััจจุบัุ นั ด้้วยเช่่นกััน และนี่่ทำ� �ำ ให้้
มองเห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจของบุุคคลากรทุุกท่่าน
ในการปฏิิบัติั ติ ามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายอย่่างสมบููรณ์์แบบ

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๓๒)
๘
อ.ศ.ม.ร.-ส.ม.ร. แสดงความยิินดีีกัับอธิิการบดีี ม.ร.

นายสมศัักดิ์์� ปานเมืือง นายกองค์์การนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง และนายอิิทธิิฤทธิ์์�
ปัักการะถา ประธานสภานัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง พร้้อมด้้วยคณะทำำ�งาน ร่่วมมอบดอกไม้้
แสดงความยิินดีีกัับ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่งอธิิการบดีีและให้้กำำ�ลัังใจคณะผู้้�บริิหารในการทำำ�งานเพื่่�อรามคำำ�แหงต่่อไป เมื่่�อวัันที่่� 10
พฤศจิิกายน 2564 ณ บริิเวณลานด้้านหน้้าอาคารสำำ�นัักงานอธิิการบดีี
ม.ร. จััดประชุุมสภานัักศึึกษาสมััยวิิสามััญฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

คณะบริิหารธุุรกิิจ

รัับ ป.โท Y-MBA หััวหมาก
คาใชจายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายรวมศึกษาดูงาน
แบ่งชำระ 8 งวด ดังนี้
งวดที่
1
2
3
4
5
6
7/1
7/2

รวม

ในประเทศ
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
24,000
5,000

179,000

ตางประเทศ
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
34,000
5,000

สอบถามรายละเอียดได้ที่

y-mba.ru
@ymba.ru
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yMBA
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02-310-8229, 081-441-3288
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มี 3 กลุ่มวิชาให้เลือกเรียน
การจัดการ (Management)
การตลาด (Marketing)
การเงินและธนาคาร
(Finance and Banking)

วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คณะเศรษฐศาสตร์์ จััดพิิธีี

บวงสรวงพ่่อขุุนฯ ครบรอบ 48 ปีี

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ธัญญ
ั ารััตน์์ ทองพาศน์์
คณบดีีคณะเศรษฐศาสตร์์ พร้้อมด้้วยทีีมผู้้�บริิหาร
และบุุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง จััดพิิธีีบวงสรวงองค์์พ่่อขุุนรามคำำ�แหง
มหาราช เนื่่ � อ งในโอกาสวัั น คล้้ า ยวัั น สถาปนา
ครบรอบ 48 ปีี ค ณะเศรษฐศาสตร์์ เมื่่ � อ วัั น ที่่�
2 พฤศจิิ ก ายน 2564 ณ บริิ เวณลานพระบรม
ราชานุุสาวรีีย์์พ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช
ม.รามฯ ชวนเปลี่่�ยนกรอบรููปโปรไฟล์์ฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)

Y โครงการบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สำำ�หรัับ และประกาศรายชื่่�อผู้้ � ไ ด้้รัั บ รางวัั ล ภายใน
นัักบริิหารรุ่่�นใหม่่ Y-MBA (หััวหมาก) รุ่่�นที่่� 25 วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2564 เพื่่อ� มอบของที่่�ระลึึก
คณะบริิหารธุุรกิิจ เปิิดรับั สมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับ “สเปรย์์แอลกอฮอล์์ 5 ทศวรรษมหาวิิทยาลััย
ปริิญญาโท ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 ใน 3 รามคำำ�แหง” ในโอกาสครบรอบ 50 ปีี มหาวิิทยาลััย
สาขาวิิชา คืือ สาขาการจััดการ การตลาด การเงิิน
และการธนาคาร รัับสมััครบััดนี้้� – 19 พฤศจิิกายน รามคำำ�แหง จำำ�นวน 500 ราย ด้้วย
สอบถามรายละเอีียดได้้ที่่� งานประชาสััมพัันธ์์
2564
อย่่างสมเหตุุสมผล หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าชมรมต่่าง ๆ
หลัักสููตร 2 ปีี 40 หน่่วยกิิต แผน ข ไม่่ทำำ� อาคารสุุโขทััย ชั้้�น 2 มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
จะจััดกิิจกรรมอย่่างสร้้างสรรค์์และสร้้างชื่่�อเสีียง วิิทยานิิพนธ์์ เรีียนระบบ Block Course ในวัันอาทิิตย์์ โทร. 0-2310-8045-47, Facebook: PR
ให้้แก่่มหาวิิทยาลััย
(วัันเดีียว) เวลา 08.30- 16.30 น. ณ มหาวิิทยาลััย Ramkhamhaeng University
MBA

“ทุุ ก กิิ จ กรรมที่่ � จ ะเกิิ ดขึ้้ � น ในอนาคต
ควรเริ่่�มต้้นให้้ดีี เริ่่�มต้้นให้้ถููกต้้อง ทำำ�ให้้เต็็มที่่�
หากนัักศึึกษาพร้้อมที่่จ� ะเริ่่ม� กิิจกรรมแล้้ว สามารถ
นำำ � เสนอให้้ ฝ่ ่ า ยกิิ จ การนัั ก ศึึ ก ษาพิิ จ ารณาได้้
โดยมหาวิิทยาลััยจะสนัับสนุุนการทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่�
พร้้อมให้้คำ�ชี้้
ำ แ� นะในการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ และควร
จััดกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
ขอให้้กิิจกรรมที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตผ่่านพ้้นไป
ด้้วยดีี มีีความทรงจำำ�ที่่�สวยงามร่่วมกััน”
	ทั้้�งนี้้� มีีการแต่่งตั้้ง� นายอิิทธิิฤทธิ์์� ปัักการะฤา
นัักศึึกษาคณะนิิติศิ าสตร์์ เป็็นประธานสภานัักศึึกษา
และ นางสาวพีีรดา ฤทธิ์์�รณยุุทธ์์ นัักศึึกษาคณะ
ศึึกษาศาสตร์์ เป็็นเลขาธิิการสภานัักศึึกษา ตั้้�งแต่่
บััดนี้้�เป็็นต้้นไป

หัวหมาก สุรินทร กาญจนบุรี

รามคำำ�แหง (หััวหมาก)
	ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาตลอดหลัักสููตร
แบ่่งเป็็น 2 โปรแกรม (แบ่่งชำำ�ระ 8 งวด) โปรแกรมที่่� 1
ศึึ ก ษาดููงานในประเทศ จำำ � นวน 179,000 บาท
โปรแกรมที่่� 2 ศึึกษาดููงานต่่างประเทศ จำำ�นวน
249,000 บาท คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
	ผู้้�สนใจดาวน์์โหลดใบสมััครที่่� www.y-mba.
ru.ac.th สมััครด้้วยตนเอง ณ สำำ�นักั งานโครงการฯ
คณะบริิหารธุุรกิิจ ชั้้�น 2 มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
(หััวหมาก) ทุุกวััน ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ สอบถาม
รายละเอีียด โทร.02-310-8229, 081-441-3288
line ID : @ymba.ru
facebook : Y-MBA Ru

คณะผู้้จั� ดั ทำำ�ข่า่ วรามคำำ�แหงออนไลน์์

ม.ร. ให้้รางวััลเรีียนดีีแก่่นัักศึึกษาฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนนัักศึึกษา
ให้้ตั้้�งใจศึึกษาเล่่าเรีียนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น มหาวิิทยาลััย
เห็็นสมควรให้้รางวััลเรีียนดีีแก่่นักั ศึึกษาส่่วนกลาง
ดัังกล่่าวในภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564
อนึ่่�ง หากนัักศึึกษาผู้้�ใดได้้ลงทะเบีียน
เรีียนแล้้ว ขอให้้นำำ�หลัักฐานการชำำ�ระเงิินเพื่่�อ
ขอรัับเงิินค่่าธรรมเนีียมและค่่าบำำ�รุงุ การศึึกษาคืืน
	นัักศึึกษาตรวจสอบรายชื่่�อได้้ที่่� อาคาร
สวป. ชั้้� น 1 ช่่ อ ง 4 สอบถามเพิ่่� ม เติิ ม โทร.
02-310-8604

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย     รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ    น.ส.พรรณวรา  เพิ่่ม� พููล    น.ส.กุุลิศิ รา  เจริิญสุุข
บรรณาธิิการ
ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล                                        กองบรรณาธิิการ     น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ    นางปุุญญิิสา อรพิินท์์                  ช่่างภาพ
    นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง           
ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า     นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

