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ในฉบับในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอนพบอาจารย์ผู้สอน

 ตามระเบีียบีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง วิ่าด้้วิยการให้รางวิัลั
เรียนด้ีแก่นักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง (ฉบีับีที�2) พ.ศึ. 2557 
กำาหนด้ไวิ้วิ่า นักศึึกษาที�ได้้ลังทะเบีียนเรียนในภาคำปกติ แลัะมีผลั
การสอบีอักษรระด้ับีคำะแนน A ไม่น้อยกวิ่าร้อยลัะ 70 ของจำำานวิน
หน่วิยกิตที�ลังทะเบีียนเรียนทั�งหมด้ แลัะผลัการสอบีอักษรระด้ับี
คำะแนน A นั�น ต้องไม่น้อยกวิ่า 15 หน่วิยกิต นั�น
 ปรากฏวิ่าในการสอบีไลั่ของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง 
ประจำำาภาคำ 2 ปีการศึึกษา 2563 มีนักศึึกษาส่วินกลัาง อย่่ในเกณฑ์์
ได้้รับีรางวิัลัเรียนด้ีตามระเบีียบีข้างต้น นักศึึกษาจำำานวิน 295 ราย 
ซึ่ึ�งนักศึึกษาจำะได้้รับีการยกเวิ้นคำ่าธรรมเนียมแลัะคำ่าบีำารุงการศึึกษา 
ในภาคำเรียนปกติถััด้ไป ทั�งนี� ไม่รวิมคำ่าปรับีในการลังทะเบีียนเรียน
ไม่ตรงตามกำาหนด้ แลัะคำ่าบีริการข้อม่ลัสารสนเทศึ

      มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง จำัด้ประชุุมสภานักศึึกษาสมัยวิิสามัญ ประจำำาปีการศึึกษา 
2564 โด้ยมีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก รองอธิการบีดี้ฝ่่ายกิจำการนักศึึกษา 
เป็นประธานให้โอวิาท เม่�อวิันที� 4 พฤศึจำิกายน 2564 ณ ห้องประชุุมชุั�น 2 อาคำาร
กองกิจำการนักศึึกษา
      ผู้ศ.เดมีย์ ระเบียบโลก กล่ัาวิว่ิา เม่�อเริ�มต้นปีการศึึกษาใหม่ นักศึึกษาสามารถั
ทำากิจำกรรมได้้ โด้ยอย่่ภายใต้กฎเกณฑ์์ที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ ไม่ว่ิาจำะเป็นชุมรม กิจำกรรม 
ซึุ่้มต่าง ๆ ที�จำัด้ตั�งขึ�นโด้ยนักศึึกษา จำะได้้รับีการด้่แลัแลัะสนับีสนุน

      มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง บีวิงสรวิงสักการะพ่อขุนรามคำำาแหง
ในโอกาสคำรบีรอบี 50 ป ี การสถัาปนามหาวิ ิทยาลั ัย วิ ันที�
26 พฤศึจิำกายน นี�พร้อมมอบีรางวัิลัศิึษย์เก่าดี้เด่้นแก่ผ้่ทำาคุำณประโยชุน์
ต่อสังคำม แลัะประสบีคำวิามสำาเร็จำในวิิชุาชีุพ
      มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง จำะจำัด้กิจำกรรมในโอกาสวิันคำลั้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครบรอบ 50 ปี “5 ทศวรรษ
รามคำาแหงร่วมสร�างคน ร่วมสร�างประเทศ” ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน
2564 เพ่ �อรำาลัึกถัึงการก่อตั�งแลัะสานสัมพันธ์ระหวิ่างศึิษย์เก่า
นักศึึกษา แลัะคำณาจำารย์ 
      สำาหรับี กำาหนด้การจำัด้กิจำกรรมเริ�มเวิลัา 06.45 น. เป็นพิธี
บีวิงสรวิงพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ พิธีทางศึาสนา (พิธีพราหมณ์
ศึาสนาพุทธ ศึาสนาอิสลัาม) เพ่�อคำวิามเป็นสิริมงคำลั ณ ลัานพระบีรม
ราชุานุสาวิรีย์พ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ
      จำากนั�น เวิลัา 09.30 น. มีพิธีมอบีเคำร่�องราชุอิสริยาภรณ์แก่
ข้าราชุการแลัะพนักงานมหาวิิทยาลััย แลัะพิธีมอบีรางวัิลัอาจำารย์ดี้เด่้น 
บีุคำลัากรด้ีเด้่น ศึิษย์เก่าด้ีเด้่น แลัะนักศึึกษาด้ีเด้่น ที�มีคำวิามร่้คำวิาม
สามารถั มีจำริยธรรมคุำณธรรม แลัะได้้อุทิศึตนรับีใชุ้แลัะทำาคุำณประโยชุน์
ต่อสังคำม ณ อาคำารหอประชุุมพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ  
      ขอเชิุญชุวินชุาวิรามคำำาแหง ร่วิมกิจำกรรมในโอกาสคำรบีรอบี 50 ปี
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง “5 ทศวรรษ รามคำาแหงร่วมสร�างคน
ร่วมสร�างประเทศ” ในวัินที� 26 พฤศึจิำกายน 2564 เวิลัา 06.45 น. 
เป็นต้นไป

     มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เชุิญชุวินศึิษย์เก่า 
นักศึึกษา แลัะบุีคำลัากร ร่วิมเฉลิัมฉลัองในโอกาส
วิันสถัาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง คำรบีรอบี 
50 ปี ในวัินที� 26 พฤศึจิำกายน 2564 ผ่านโซึ่เชีุยลั
มีเดี้ยด้้วิยการเปลีั�ยนกรอบีร่ปโปรไฟล์ัในเฟซึ่บุี�ก 
พร้อมติด้แฮชุแท็ก #5ทศวรรษรามคำาแหง ลุ้ันรับี
ของที �ระลัึกสเปรย์แอลกอฮอล์ 5 ทศวรรษ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
     ตามที�มหาวิ ิทยาลั ัยได้ ้ก ำาหนด้ให้วิ ันที�

ม.ร. จััดประชุุมสภานักศึึกษาสมัยวิิสามัญ

ม.รามฯ ชุวินเปล่ี่�ยนกรอบรูปโปรไฟล์ี่ ร่วิมระลึี่กม.รามฯ ชุวินเปล่ี่�ยนกรอบรูปโปรไฟล์ี่ ร่วิมระลึี่ก  
5 ทศวรรษมหาวิทยาลััยรามคำำาแหง5 ทศวรรษมหาวิทยาลััยรามคำำาแหง

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

ม.รามฯ บวงสรวงพ่่อขุุนฯ วันสถาปนา 50 ปี 
“5 ทศวรรษรามคำำาแหงร่วมสร้างคำน ร่วมสร้างประเทศ”

ม.ร. ให้้รางวััลเรียนดีีแก่่นัก่ศึึก่ษา

ภาค 2 ปีีก่ารศึึก่ษา 2563

26 พฤศึจำิกายน ของทุกปี เป็นวิันสถัาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เพ่�อเป็นการร่วิม
เฉลัิมฉลัองวิันสถัาปนามหาวิิทยาลััย คำรบีรอบี 50 ปี ในวิันที� 26 พฤศึจำิกายน 2564 
มหาวิิทยาลััยจึำงจัำด้กิจำกรรมพิเศึษเพ่�อประชุาสัมพันธ์ 5 ทศึวิรรษมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง 
ผ่านโซึ่เชุียลัมีเด้ียด้้วิยการเชุิญชุวินศึิษย์เก่า นักศึึกษา แลัะบีุคำลัากรเปลัี�ยนกรอบีร่ป
โปรไฟลั์ทางเฟซึ่บีุ�ก พร้อมติด้แฮชุแท็ก #5ทศวรรษรามคำาแหง แลัะแชุร์โพสต์กิจำกรรม 
พร้อมเปิด้เป็นสาธารณะ โด้ยสามารถัใส่กรอบีร่ปโปรไฟลั์ได้้ที�ลัิงคำ์ https://twb.nz/
50ramkhamhaeng แลัะนำามาเปลีั�ยนร่ปโปรไฟล์ัเฟซึ่บุี�กของตนเอง
      จำากนั�น ให้ผ้่ร่วิมกิจำกรรมแคำปภาพโปรไฟล์ัที�เปลีั�ยนกรอบีร่ปแล้ัวิ โพสต์ลังในคำอมเมนต์
ใต้โพสต์กิจำกรรมของมหาวิิทยาลััยพร้อมแจ้ำงชุ่�อ-สกุลัของผ้่โพสต์ ภายในวันท่ี 10 ธัันวาคม 
2564 เม่�อสิ�นสุด้กิจำกรรม คำณะกรรมการจำะพิจำารณาคัำด้เล่ัอกผ้่โชุคำดี้ 
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ลงทะเบียนสอบซ่่อม ภาคำ 2 
และภาคำฤดููร้อน ปีการศึกษา 2563 

ส่วนกลาง (เพ่่�มเต่ิม)

การขอเงิินค่่าหน่วยกิตคื่น และบัอกเพิิ่�มกระบัวนวิชา (กรณีีพิิ่เศษ)การขอเงิินค่่าหน่วยกิตคื่น และบัอกเพิิ่�มกระบัวนวิชา (กรณีีพิิ่เศษ)
ในการสอบัซ่่อมภาค่ 2 และภาค่ฤดููร้อน ปีีการศึกษา 2563ในการสอบัซ่่อมภาค่ 2 และภาค่ฤดููร้อน ปีีการศึกษา 2563

     ตามที�มหาวิิทยาลััย ได้้รับีการร้องเรียนจำากนักศึึกษาวิ่าไม่สามารถัทราบีผลัสอบีของภาคำฤด้่ร้อน 
ปีการศึึกษา 2563 ก่อนการลังทะเบีียนสอบีซ่ึ่อมตามที�กำาหนด้ในปฏิทินการศึึกษา เน่�องจำากสถัานการณ์ 
การแพร่ระบีาด้ของโรคำติด้เชุ่�อไวิรัสโคำโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้มหาวิิทยาลััยมีการเปลัี�ยนแปลัง 
ปฏิทินการศึึกษา ปีการศึึกษา 2563 จำำานวินหลัายคำรั�ง
     ดั้งนั�น มหาวิิทยาลััยจึำงให้นักศึึกษาที�ลังทะเบีียนสอบีซ่ึ่อม ภาคำ 2 แลัะภาคำฤด่้ร้อน ปีการศึึกษา 2563 
สามารถัขอเงินคำ่าหน่วิยกิตคำ่น แลัะบีอกเพิ�มกระบีวินวิิชุาได้้เป็นกรณีพิเศึษ สำาหรับีกระบีวินวิิชุาที�ยังไม่
ประกาศึผลัสอบีของ ภาคำฤด่้ร้อน ปีการศึึกษา 2563 โด้ยมีขั�นตอน ดั้งนี�

   1. กรณีีขอเงิินค่่าหน่วยกิตคื่น

          - นักศึึกษากรอกคำำาร้องผ่าน Google form จำากระบีบี e-Service ของนักศึึกษา
          - ด้ำาเนินการ Upload ใบีเสร็จำลังทะเบีียนเรียนภาคำฤด่้ร้อน ปีการศึึกษา 2563 ผ่านแบีบีฟอร์ม 
     ที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้
          - นักศึกษาส่วนกลางสามารถย่ืนคำาร�องได�ตั�งแต่ วันท่ี 15 - 19 พฤศจิกายน 2564
          - นักศึกษาส่วนภ้มิภาคสามารถย่ืนคำาร�องได�ตั�งแต่ วันท่ี 23 - 26 พฤศจิกายน 2564
          - เจำ้าหน้าที�จำะด้ำาเนินการแจำ้งผลัการตรวิจำสอบี ผ่าน RUmail ภายใน 3 วิัน นับีจำากวิันที� 
     นักศึึกษาย่�นคำำาร้อง
          - นักศึึกษาที�ได้้รับีแจำ้งผลัการตรวิจำสอบีจำากเจำ้าหน้าที�วิ่าสามารถัขอรับีเงินคำ่าหน่วิยกิตคำ่นได้้ 
     ให้นักศึึกษาด้ำาเนินการขอรับีเงินค่ำนผ่านระบีบี e-Service ได้้ ตั�งแต่วัินที� 1 - 24 ธันวิาคำม 2564

   2. กรณีีบอกเพิิ่�มกระบวนวิชา (เฉพิ่าะนักศึึกษาส่่วนกลางิ)

          - นักศึึกษาสามารถัย่�นคำำาร้องด้้วิยตนเอง ที�ฝ่่ายลังทะเบีียนเรียนแลัะจัำด้สอบี อาคำาร สวิป. ชัุ�น 6 
หร่อ ย่�นคำำาร้องผ่าน Email : regis86266@gmail.com ตั�งแต่วิันที� 8 - 12 พฤศึจำิกายน 2564
     ทั�งนี� ทั�ง 2 กรณี ขอให้นักศึึกษาด้ำาเนินการภายในระยะเวิลัาที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ หากพ้นกำาหนด้
ถ่ัอว่ิานักศึึกษาไม่ประสงค์ำขอรับีเงินค่ำาหน่วิยกิตค่ำน หร่อบีอกเพิ�มกระบีวินวิิชุา

     ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิการบีด้ีมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง เป็นประธานเปิด้การประชุุมวิิสามัญประจำำาปีสหกรณ์ออมทรัพย์
แลัะการธนกิจำมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง จำำากัด้ โด้ยมี ดร.วรินทร  กังวานทิพย์ 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์แลัะการธนกิจำฯ คำณะกรรมการสหกรณ์ 
คำณะผ่ ้บีริหาร ม.ร. คำณาจำารย์ แลัะเจำ้าหน้าที � ร ่วิมประชุุม เม่ �อวิันที�
10 พฤศึจิำกายน 2564 ณ ห้องประชุุมชัุ�น 3 อาคำารสุโขทัย
     โอกาสนี� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิการบีดี้มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง กล่ัาวิว่ิา ร่ปแบีบีสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถัาบัีนการเงินแบีบีหนึ�ง
ที�มีสมาชิุกเป็นบุีคำคำลัซึึ่�งมีอาชีุพอย่างเดี้ยวิกันหร่อที�อาศัึยอย่่ในชุุมชุนเดี้ยวิกัน
จำัด้ตั�งขึ�นเพ่�อวิัตถัุประสงคำ์ในการส่งเสริมให้สมาชุิกมีแหลั่งออมเงินที�มีผลั
ตอบีแทนเป็นการจำ่งใจำ แลัะเปิด้ให้สมาชุิกสามารถัก่้ย่มเงินได้้เม่�อเกิด้คำวิาม
จำำาเป็น ซึ่ึ�งตั�งอย่่บีนหลัักการง่ายๆ ที�จำะเป็นแหลั่งเงินทุนของตนเอง แลัะ
การชุ่วิยเหลั่อซึ่ึ�งกันแลัะกันระหวิ่างสมาชุิก สำาหรับีประเทศึไทยมีสหกรณ์
ออมทรัพย์ 2 ประเภท ค่ำอ สหกรณ์เคำรดิ้ตย่เนียน (สหกรณ์ออมทรัพย์สำาหรับี
สมาชุิกที �ไม่มีรายได้้ประจำำา) แลัะ สหกรณ์ออมทรัพย์ที �มีรายได้้ประจำำา 
การด้ำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลัักการพ่ �นฐานเชุ่นเด้ียวิกับี
สหกรณ์ทั�วิไป คำ่อการชุ่วิยเหลั่อสมาชุิก โด้ยใชุ้หลัักของคำวิามเท่าเทียมแลัะ
การมีผลัประโยชุน์ร่วิมกัน สหกรณ์จำะอย่่ได้้เพราะสมาชุิกซึ่่�อสัตย์แลัะมีการ
ตรวิจำสอบีเชุ่�อใจำกัน สมาชิุกแต่ลัะคำนมีเสียงเพียงหนึ�งเสียงไม่ว่ิาจำะถ่ัอหุ้นมาก

หร่อน้อยเพียงใด้ ซึึ่�งต่างกับีกรณีการถ่ัอหุ้นสถัาบัีนการเงินที�สิทธิออกเสียงขึ�น
อย่่กับีจำำานวินหุ้นของผ่้ถั่อหุ้น เม่�อสหกรณ์มีคำวิามมั�นคำงมีผลัประกอบีการด้ี
สมาชิุกก็จำะได้้รับีผลัประโยชุน์ตอบีแทนกลัับีในร่ปเงินปันผลั ทั�งยังตอบีสนอง
คำวิามต้องการทางด้้านการเงินของสมาชิุกในชุ่วิงสถัานการณ์การแพร่ระบีาด้
ของโรคำโคำวิิด้-19 ชุ่วิยให้มีสภาพคำล่ัองในการด้ำาเนินชีุวิิต แลัะยังคำงเป็นทางเล่ัอก
ที�ชุ่วิยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับีสมาชิุก เพราะให้ด้อกเบีี�ยเงินฝ่ากที�ค่ำอนข้างส่ง
แลัะด้อกเบีี�ยเงินก้่ที�ค่ำอนข้างตำ�าด้้วิย 
     “ขอชื่่�นชื่มคณะกรรมการดำำาเนินงานและเจ้้าหน้าที่่� ที่่�ดำำาเนินงานเพื่่�อ
ช่ื่วยเหล่อสมาชิื่กและบุุคลากรของมหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง มาจ้นถึึงปััจ้จุ้บัุน
จ้นเป็ันระยะเวลา 44 ปีัแล้ว ทัี่�งน่�สมาชิื่กควรม่วินัยในการออมเงิน ปัฏิิบัุติิติาม
ข้อบุังคับุ กฎ ระเบุ่ยบุของสหกรณ์ในฐานะสมาชื่ิกดำ้วย ซึ่ึ�งจ้ะที่ำาให้สหกรณ์
ดำำาเนินการได้ำอย่างบุรรลุผลสำาเร็จ้เป็ันท่ี่�พึื่�งแก่สมาชิื่กต่ิอไปั”
     อธิัการบดี ม.ร. กล่ัาวิต่อไปว่ิา ขอบีคุำณทุกท่านที�วิางใจำให้ด้ำารงตำาแหน่ง
อธิการบีดี้มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ตลัอด้ระยะเวิลัาที�เข้ามาเป็นส่วินหนึ�งของ
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ได้้ปฏิบัีติหน้าที�อย่างเต็มคำวิามสามารถัในทุกๆ ด้้าน 
พร้อมทั�งได้้ร่วิมกิจำกรรมแลัะงานต่างๆของมหาวิิทยาลััยอย่างสมำ�าเสมอ จำากนี�
ตั�งใจำจำะนำาพาองค์ำกรไปส่่เป้าหมาย โด้ยจำะสรรหาคำนดี้มาปฏิบัีติหน้าที�ร่วิมกัน
เพ่�อนำาพามหาวิิทยาลััยเด้ินหน้าไปถัึงจำุด้หมายที�ตั�งไวิ้ เพราะองคำ์กรแห่งนี�
เป็นของชุาวิรามคำำาแหงทุกคำน จำึงเชุ่�อมั�นวิ่าคำวิามรักแลัะคำวิามปรารถันาด้ี
ที�มีจำะส่งผลัให้พวิกเราทุกคำน “คิำด้ดี้ ทำาดี้ แลัะพ่ด้ดี้” เพ่�อทุกคำนในมหาวิิทยาลััย 
แลัะกลุ่ัมเป้าหมายค่ำอ นักเรียน นิสิต นักศึึกษา ด้้วิย 
     “ภารกิจ้ในวันข้างหน้าจ้ะสำาเร็จ้ลุล่วงไปัได้ำก็เพื่ราะชื่าวรามคำาแหงทุี่กคน
เป็ันกำาลังสำาคัญ ช่ื่วยกันที่ำางานและให้กำาลังใจ้ซึึ่�งกันและกัน เพ่ื่�อไปัส่่เป้ัาหมาย
และความสำาเร็จ้ท่ี่�ตัิ�งไว้ จ้ากน่�จ้ะตัิ�งใจ้ที่ำาหน้าท่ี่�ให้ด่ำท่ี่�สุดำ และสานต่ิอสิ�งต่ิางๆ
ให้สำาเร็จ้ หากม่ข้อปัฏิิบุัติิหร่อสิ�งใดำที่่�ไม่ถึ่กติ้องเปั็นปััญหาก็จ้ะที่บุที่วนและ
แก้ไขให้ถ่ึกต้ิองติามกฎ ระเบุ่ยบุ ข้อบัุงคับุของที่างราชื่การ และทุ่ี่มเที่ที่ำางาน
ร่วมกับุบุุคลากรทุี่กคนเพ่ื่�อพัื่ฒนามหาวิที่ยาลัยให้ก้าวหน้าต่ิอไปั”

      ตามที�มหาวิ ิทยาลััยก ำาหนด้วิันลังทะเบีียน
สอบีซ่ึ่อมทาง Internet แลัะ Application ในปฏิทิน 
การศึึกษา ภาคำ 2 แลัะภาคำฤด่้ร้อน ปีการศึึกษา 2563 
ของนักศึึกษาระด้ับีปริญญาตรีส่วินกลัาง ได้้รับีการ 
ร้องเรียนจำากนักศึึกษาว่ิาไม่สามารถัทราบีผลัสอบีของ
ภาคำฤด้่ร้อน ปีการศึึกษา 2563 ก่อนการลังทะเบีียน
สอบีซึ่่อมตามที�กำาหนด้ในปฏิทินการศึึกษา เน่�องจำาก
สถัานการณ์การแพร่ระบีาด้ของโรคำติด้เชุ่ �อไวิรัส
โคำโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้มหาวิิทยาลััยมีการ
เปลัี�ยนแปลังปฏิทินการศึึกษา ปีการศึึกษา 2563 
จำำานวินหลัายคำรั�ง
      เน่�องจำากมีนักศึึกษาที �ไม่สามารถัลังทะเบีียน
สอบีซ่ึ่อมได้้ทันตามระยะเวิลัาที�กำาหนด้ มหาวิิทยาลััย 
จึำงเปิด้ลงทะเบียนสอบซ่่อม ภาค 2 และภาคฤด้ร�อน
ปีการศึกษา 2563 ส่วนกลาง (เพ่ิมเติม) ทาง Internet
และ Application วันท่ี 18 - 19 พฤศจิกายน 2564
โด้ยนักศึึกษาต้องบีันทึกแลัะย่นยันการลังทะเบีียน
สอบีซ่ึ่อมก่อนเวิลัา 21.00 น. แลัะชุำาระเงินลังทะเบีียน
สอบีซึ่่อมภายในเวิลัา 21.30 น. ของวิ ันท ี �  19 
พฤศึจิำกายน 2564
      ทั�งนี� ขอให้นักศึึกษาด้ำาเนินการลังทะเบีียนสอบีซ่ึ่อม
ภายในระยะเวิลัาที �มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ หากไม่
ด้ำาเนินการตามระยะเวิลัาที �มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ 
ถ่ัอว่ิานักศึึกษาไม่ประสงค์ำลังทะเบีียนสอบีซ่ึ่อมภาคำ 2 
แลัะภาคำฤด่้ร้อน ปีการศึึกษา 2563

ม.รามฯ เปีิดีปีระชุุมสห้ก่รณ์์ออมทรัพย์ฯม.รามฯ เปีิดีปีระชุุมสห้ก่รณ์์ออมทรัพย์ฯ



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓

	 การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีพของนัักศึึกษาคณ์ะศึึกษาศึาสตร์จััดเป็นั
ปลายทางสำาคัญของนัักศึึกษาวิิชาชีพครู	นัักศึึกษาที�จัะออกฝึึกสอนัได้นัั�นัต้องมีี
ทักษะและควิามีรู้ที�มีากพอและครบตามีเกณ์ฑ์์ที�หลักสูตรกำาหนัด	โดยศึึกษาตามี
โครงสร้างคณ์ะ/สาขาวิิชาที�เลือกไวิ้	หากมีีผลการเรียนัไมี่ผ่านัตามีหลักสูตร	จัะไมี่
สามีารถออกฝึึกสอนัและสำาเร็จัการศึึกษาได้
	 ในัหลักสูตรศึึกษาศึาสตรบัณ์ฑ์ิต	สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ	มีีวิิชาที�ชื�อวิ่า
พฤติิกรรมการสอนวิิชาภาษาอังกฤษ 1	ในัรหัส	CEN4101	สำาหรับนัักศึึกษารหัส	60
และก่อนัหนั้า	และรหัส	CEN4301	สำาหรับนัักศึึกษารหัส	61	และวิิชาการสอนั
วิิชาเอกภาษาอังกฤษ	CEN3301	สำาหรับนัักศึึกษารหัส	62	เป็นัต้นัไป	เพื�อแสดง
ให้อาจัารย์เห็นัถึงควิามีพร้อมีด้านัควิามีรู้ทางภาษาอังกฤษ	ได้เรียนัรู้วิิธีีการสอนั
อย่างถูกวิิธีี	และได้ประเมีินัถึงศึักยภาพในัการสอนัของนัักศึึกษา	ซึ่ึ�งวิิชานัี�จััดเป็นั
หนึั�งในัวิิชาท้าย	ๆ	ที�นัักศึึกษาสาขาเอกภาษาอังกฤษ	ต้องเรียนัก่อนัออกฝึึกสอนัจัริง
ในัสถานัศึึกษา
 อาจารย์์ ดร.เอกอมร เอ่�ย์มศิิริรักษ์	หรือ	ครูมาร์ติิน	ผู้สอนัวิิชา	CEN4101
CEN4301	และ	CEN3301	กล่าวิวิ่า	นัักศึึกษาที�จัะเป็นัครูสอนัภาษาอังกฤษได้
ต้องมีีสมีรรถนัะ	3	ด้านั	คือ	1.	ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	(language	proficiency)
ได้แก่	ฟััง	พูด	อ่านั	เขียนั	ของตัวินัักศึึกษาเองในัระดับกลางถึงสูง	2.	ควิามีสามีารถ
ทางวิิชาการด้านัภาษาอังกฤษ	คือ	มีีควิามีรู้เกี�ยวิกับระบบของภาษาอังกฤษ	เพื�อให้
สามีารถอธิีบายระบบเสียงและการออกเสียงคำาศัึพท์	การสร้างคำาศัึพท์	การตีควิามี
ของควิามีหมีายคำาศัึพท์	รวิมีถึงไวิยากรณ์์และโครงสร้างประโยคได้	และ	3.	สามีารถ
ออกแบบและจััดการเรียนัรู้	รวิมีถึงสอนัหนัังสือเป็นั	โดยใช้ควิามีรู้จัากทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในัข้อ	1	และควิามีรู้ด้านัวิิชาการในัข้อ	2	มีาฝึึกฝึนัและบูรณ์าการ
จันัเป็นัผู้จััดการสอนัและการเรียนัรู้ให้แก่นัักเรียนัตามีหลักวิิชาการได้	ดังนัั�นัหลักสูตร
การสอนัของนัักศึึกษารหัส	61	เป็นัต้นัไป	จึังมีีบุพวิิชาให้นัักศึึกต้องผ่านัวิิชาที�กำาหนัด
พื�นัฐานัทั�งหมีดในัโครงสร้างมีาก่อนั	และหากเป็นัไปได้ควิรผ่านัวิิชาภาษาอังกฤษ
ENG	และ	CEN	ต่าง	ๆ	ให้ได้มีากที�สุด	เพื�อสามีารถนัำาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนัักศึึกษา	(ข้อที�	1)	มีาหลอมีรวิมีกับควิามีรู้ทางวิิชาการด้านัภาษาอังกฤษ	(ข้อที�	2)
นัำาไปสู่การจััดการสอนัและการเรียนัรู้	(ข้อที�	3)	ในัช่วิงปีสุดท้ายก่อนัออกฝึึกสอนั
รวิมีถึงระหว่ิางฝึึกสอนัได้
 “การเรียนวิิชาพฤติิกรรมการสอนวิิชาภาษาอังกฤษ หรือวิิชาการสอนวิิชาเอก
เพื�อรวิมทัักษะทัั�งหมดให้เป็็นหน่�งเดียวิกัน และแสดงออกถึ่งศัักยภาพในการสอน
วิิชาภาษาอังกฤษ เหมือนนำาควิามร้้ทัั�งหมดทีั�เรียนมาป็ระมวิลผล แสดงให้อาจารย์เห็น
เป็็นเชิงป็ระจักษ์ ว่ิาตินเองนั�นมีสมรรถึนะของควิามเป็็นคร้สอนภาษาอังกฤษทัั�ง 3 ด้านแล้วิ
พร้อมจะออกไป็ฝึึกสอน โดยจะต้ิองสอบผ่านวิิชานี�ทัั�ง 2 เล่ม”
 ครูมาร์ติิน	กล่าวิต่อว่ิา	ในัเนืั�อหาของวิิชาพฤติกรรมีการสอนัภาษาอังกฤษ	1
และการสอนัวิิชาเอก	จัะเนั้นัหลักเกณ์ฑ์์พื�นัฐานัของการสอนัภาษาอังกฤษ	เช่นั
ควิามีเป็นัครู	ควิามีสามีารถในัการสอนั	ควิามีสามีารถทางวิิชาการ	ทักษะทางภาษา
การเขียนัแผนัการสอนั	การออกแบบและใช้สื�อการสอนั	ซึึ่�งเป็นัการฝึึกตามีรูปแบบ
ที�ได้มีีขั�นัตอนัการสอนัไวิ้ให้แล้วิ	นัักศึึกษาจัะต้องสร้างสรรค์การสอนัของตนัเอง
ให้สอดคล้องกับขั�นัตอนัที�กำาหนัด	โดยมีีลำาดับไล่ตามีเสียง	ศึัพท์	โครงสร้าง	และ
ทักษะการฟััง	พูด	อ่านั	เขียนั	ซึ่ึ�งในัแต่ละลักษณ์ะที�กล่าวิมีามีีขั�นัในัการสอนัอยู่
นัักศึึกษาต้องใช้ควิามีคิดสร้างสรรค์ในัการสรรค์สร้างแต่ละขั�นั	ให้ร้อยเรียงกันัไป
เพื�อแสดงถึงศึักยภาพในัการสอนั	ควิามีคิดสร้างสรรค์	และควิามีรู้	ทั�งหมีดที�มีี
 “วิิชานี�ม่ ่งเน้นการป็ฏิิบัติิมากกวิ่าฟัังบรรยายทัางทัฤษฎีี ผ้้เรียนจะได้
ทัดลองสอนในหลาย ๆ คาบ จ่งอยากฝึากถึ่งนักศั่กษาทั่กคนวิ่า เวิลาเรียนหนังสือ
อย่าเรียนแยกเป็็นชิ�น ๆ สอบเสร็จแล้วิทัิ�ง โดยเฉพาะการเรียนเอกภาษาอังกฤษ
ไม่ควิรโยนควิามร้้ทัี�ได้เรียนลงทัะเลทัันทัีทัี�สอบเสร็จ ควิามร้้ทัี�เรียนผ่านมาทัั�งหมด
ติ้องเข้ามาอย้่หัวิ(ใจ)ของเรา เกิดควิามรักในวิิชาทัี�เราเรียน เพราะเมื�อถึ่งเวิลาทัี�
ติ้องเรียนวิิชานี� ทั่กอย่างทัี�เรียนมาจะถึ้กนำาออกมาใช้ทัั�งหมด ทั่กหยาดหยดของ
ควิามร้้เราจริง ๆ

 ผมจะแนะนำาเสมอเลยวิ่า อย่าให้ผลการเรียนได้เกรด D หรือ D+
แต่ินักศ่ักษาควิรให้ผลการเรียนอย่้ในระดับตัิ�งแต่ิ C ข่�นไป็ ถ้ึาใครมีเกรด D หรือ D+
ควิรลงรีเกรด เพื�อให้มั�นใจได้ว่ิาเราสามารถึพัฒนาตัิวิเองให้อย่้ในระดับมาติรฐานได้
ไม่ใช่แค่เรียนรอดไป็ 1 วิิชา ได้เกรด D หรือ D+ ก็ได้ ฉันยอม... No........ ไม่ได้ครับ
ห้ามยอม!!! ผ้้ทีั�มีควิามร้้ในวิิชาต่ิาง ๆ ทีั�เรียนมาก่อนหน้าไม่แน่นพอ เมื�อข่�นมาเรียน
วิิชาพฤติิกรรม 1 ผลจากการป็ล่อยผ่านให้ตัิวิเองอ่อนในวิิชาต่ิาง ๆ โดยเฉพาะ ENG
และ CEN จะแสดงให้เห็นในวิิชานี� แติ่ผ้้ทัี�มีสมรรถึนะดีทัั�ง 3 ด้านจะมีควิามสน่ก
ผสมกับควิามทั้าทัาย และเรียนร้้ได้รวิดเร็วิ ในขณะผ้้ทัี�มีทัักษะยังไม่ดีพอ จะติ้อง
ทับทัวินเนื�อหาใหม่ติั�งแติ่แรก ซึ่่�งอาจทัำาให้เกิดควิามกดดัน มีควิามเหนื�อยล้า
ในการเรียน เนื�องจากยังมีพื�นฐานทีั�ไม่แน่นพอ ทัำาให้ต้ิองกลับไป็ทับทัวิน ซ่ึ่อมเสริม
เติิมเติ็มในส่วินทัี�ตินเองป็ล่อยผ่านมาหลาย ๆ ป็ีก่อนหน้า นักศั่กษาลองถึามและ
ป็ระเมินตัิวิเองในเบื�องต้ินว่ิา ร้้จัก stress, intonation patterns คำาศััพท์ั แกรมม่า
การออกเสียง ทัักษะการฟัังพ้ดอ่านเขียนของเรานั�น สามารถึใช้ได้ทัันทีัติามต้ิองการ
เมื�อเราต้ิองสอนหน้าชั�น เขียนแผน แต่ิงป็ระโยคตัิวิอย่าง แต่ิงบทัควิามสั�น ๆ รวิมถ่ึง
การใช้สื�อการสอนติ่าง ๆ ทัี�คร้ภาษาอังกฤษควิรใช้ได้ครบหรือเพียงพอหรือยัง
ถ้ึามีเพียงพอหรือมั�นใจแล้วิก็มาล่ยวิิชานี�กันได้เลย แต่ิถ้ึายังไม่พร้อม นักศ่ักษาต้ิอง
ทับทัวินและฝึึกฝึนสิ�งเหล่านี�ให้พร้อมเสียก่อน หลายครั�งพบว่ิา มีคนทีั�ต้ิองฝึึกซึ่ำ�า ๆ
จนกว่ิาจะมีสมรรถึนะทีั�ได้มาติรฐานในการสอนและผ่านการป็ระเมินในวิิชานี�”
	 สำาหรับตำาราเรียนัวิิชานีั�	มีีทั�งหมีด	2	เล่มี	คือ	CEN4101(S)	จัะรวิบรวิมีวิิธีี
การสอนั	เสียง	ศัึพท์	โครงสร้าง	วิิธีีออกเสียงต่าง	ๆ	บอกถึงการนัำาหลักการไปสอนั
ส่วินัเล่มี	CEN4101(H)	เป็นัเล่มีที�บอกถึงหลักการหรือเนืั�อหาทางด้านัภาษา	โดยวิิชานีั�
เป็นัทั�งวิิชาทฤษฎีีและปฏิิบัติ	ซึึ่�งเน้ันัการปฏิิบัติเป็นัส่วินัใหญ่	แต่ด้วิยการเรียนัการสอนั
ของ	มี.รามีคำาแหง	ที�ไมี่บังคับให้นัักศึึกษาต้องเข้าเรียนั	การเรียนัในัวิิชานัี�จัึงแบ่ง
การสอนัเป็นั	2	แผนั	ได้แก่	Plan	A	ใช้คะแนันัสอบ	100%	และ	Plan	B	เข้าเรียนั
90%	ขึ�นัไป	และทำากิจักรรมีฝึึกฝึนัการสอนัในัชั�นัเรียนั	ซึึ่�งจัะมีีการเก็บคะแนันัไปแทนั
การสอบข้อเขียนับางข้อในัการสอบส่วินักลาง	โดยผู้เรียนัทั�ง	Plan	A	และ	Plan	B
จัะต้องได้คะแนันัข้อเขียนัตามีกำาหนัด	จึังจัะมีีสิทธิี�สอบปฏิิบัติการสอนัได้	กล่าวิคือ
วิิชานีั�มีีทั�งการสอบอัตินัย์และสอบปฏิิบัติิ
 ข้้อสอบอัตินัย์มีี	2	ส่วินั	คือ	ส่วินัของโจัทย์ด้านัการสอนัภาษาอังกฤษ
โดยอาจัให้โจัทย์ในัรูปแบบบทสนัทนัา	หรือเนัื�อหาที�ตัดตอนัจัากบทควิามี/บทอ่านั
และสร้างคำาถามีจัากโจัทย์ที�ให้	เพื�อให้นัักศึึกษาเขียนัแผนัการสอนั	โดยตอบข้อสอบ
ด้วิยภาษาอังกฤษเท่านัั�นั	ส่วินัที�	2	ถามีเกี�ยวิกับประเด็นัทางด้านัการสอนัภาษาอังกฤษ
ที�ได้รับการพูดถึงหรือในักระแสสังคมีที�มีีผลต่อการสอนัในัช่วิงเทอมีนัั�นั	เช่นั	คุณ์ลักษณ์ะ
ควิามีเป็นัครู	หลักการประเมิีนัผล	การจััดการเรียนัการสอนัผ่านัออนัไลน์ั	หรือเพื�อ
ใช้ในัการปรับตัวิสอนัในัช่วิงออนัไลน์ั	ส่วินัที�	1	นีั�ตอบเป็นัภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ก็ได้	โดยผูู้้เร่ย์น Plan B ไม่ต้ิองทำำาข้้อส่วินท่ำ� 2	แต่ผูู้้เร่ย์น Plan A ต้ิองทำำาข้้อสอบ
ทัำ�ง 2 ส่วิน
 “สำาหรับนักศ่ักษาปี็ทีั� 1 ให้ตัิ�งใจเรียนและเมื�อเรียนจบในแต่ิละวิิชา ขอให้
อย่าทัิ�งขวิ้าง ติ้องด่งควิามร้้ทัี�รับมาไวิ้กับติัวิเองและพัฒนาตินเองไป็เรื�อย ๆ เพื�อทัี�
จะได้มีพื�นฐานทัี�แน่น ให้มีมาติรฐานทัี�เพียงพอติ่อการนำามาบ้รณาการเพื�อให้เกิด
สมรรถึนะการสอนภาษาอังกฤษได้ และเข้าส้่การเรียนวิิชาพฤติิกรรมการสอน
ได้อย่างมั�นใจ สำาหรับผ้้ทัี�มีพื�นฐานบางอย่างไม่แน่นพอ ให้รีบศั่กษาเพื�อเติิมเติ็ม
ซึ่่�งสามารถึด้ได้จากการสอบวิัดผล ให้ได้เกรดเฉลี�ย C ข่�นไป็ ขอให้ติั�งใจเรียนวิิชา
ทีั�เกี�ยวิข้องกับการสอน ให้ตัิ�งใจศ่ักษา ตัิ�งใจป็ฏิิบัติิ โดยด้ตัิวิอย่างจากอาจารย์ผ้้สอน
หรืออาจารย์ทั่านอื�น ๆ ทัี�เป็็นแบบอย่างทัี�ดี รวิมถึ่งหมั�นฝึึกฝึนทัักษะด้วิยการทัำา
แบบฝึึกหัดการเรียนร้้เพิ�มเติิมด้วิยอย่างไม่สิ�นส่ด” ครูมาร์ติิน	กล่าวิในัตอนัท้าย
	 นัักศึึกษาสามีารถติดต่ออาจัารย์ผู ้สอนัได้ที �	e-mail:	drekamorn@
rumail.ru.ac.th	Facebook Group:	CEN3310	CEN4301	CEN4101	Teaching
English	(RU)	และ	Line group	for	Plan	B	Students	สำาหรับนัักศึึกษาที�
ลงทะเบียนัเรียนัเท่านัั�นั
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๔

      สถัานการณ์การแพร่ระบีาด้ของโรคำ COVID-19 ทำาให้การใชุ้ชุีวิิตของ
ประชุาชุนเปลัี�ยนแปลังไป มีข้อจำำากัด้ในการด้ำาเนินกิจำกรรมต่าง ๆ รวิมถัึง
การรับีบีริจำาคำโลัหิตของสภากาชุาด้ไทย ที�มีอัตราการให้บีริจำาคำน้อยลังจำนถัึง
ภาวิะขาด้แคำลัน แต่คำวิามจำำาเป็นในการใชุ้โลัหิตเพ่ �อรักษาผ่ ้ป่วิยมีทุกวิัน 
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงจึำงตั�งศ่ึนย์รับีบีริจำาคำโลัหิตเป็นประจำำาทุกปี ในชุ่�อกิจำกรรม
GIVE BLOOD GIVE LIFE “บีริจำาคำโลัหิตทุก 3 เด้่อน ยิ�งให้...ยิ�งสุขภาพด้ี” 
เม่�อวัินที� 27 ตุลัาคำม 2564  ณ อาคำารหอประชุุมพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ 
         นางสุวรรณา ภคพงศ์พันธัุ ์ พยาบีาลัวิิชุาชุีพ 
         สภากาชุาด้ไทย กล่ัาวิว่ิา การบีริจำาคำโลัหิตของสภากาชุาด้ไทย 
         จำะต้องผ่านขั�นตอนการกรอกประวัิติ ตรวิจำคำวิามเข้มของ
         โลัหิต พบีคำุณหมอเพ่�อคำัด้กรองสุขภาพแลัะซึ่ักประวิัติ 
         โด้ยเฉพาะผ้่ที�มีประวัิติการติด้โคำวิิด้-19 แลัะการใชุ้ยาของ
         ผ้่บีริจำาคำโลัหิต หากผ่านการซัึ่กประวัิติเรียบีร้อยแล้ัวิ จึำงจำะ
สามารถัเข้าส่่ขั�นตอนการบีริจำาคำได้้ 
      “สำาหรับุผ่้ที่่�เคยปั่วยเปั็นโควิดำ-19 ติ้องการบุริจ้าคโลหิติ จ้ะให้บุริจ้าคไดำ้
เม่�อหายปั่วย 30 วันขึ�นไปั โดำยนับุจ้ากวันสุดำที่้ายที่่�รักษาหาย หร่อวันสุดำที่้าย
ท่ี่�คุณหมอให้กลับุไปักักตัิวท่ี่�บุ้าน และสำาหรับุผ้่ท่ี่�เพิื่�งเข้ารับุการฉ่ดำวัคซ่ึ่นโควิดำ-19 
จ้ะสามารถึบุริจ้าคโลหิติไดำ้หลังจ้ากฉ่ดำ 7 วัน และ 14 วัน สำาหรับุผ่้ที่่�ม่อาการ
ข้างเค่ยงจ้ากวัคซ่ึ่น ปััจ้จุ้บัุนเล่อดำในคลังยังขาดำแคลนอย่่เป็ันจ้ำานวนมาก เน่�องจ้าก
การกักติัวในชื่่วงครึ�งปัีที่่�ผ่านมา จ้ึงอยากให้ปัระชื่าชื่นทีุ่กคนเห็นความสำาคัญ
ติรงน่� และออกมาบุริจ้าคเล่อดำเพ่ื่�อนำาไปัรักษาผ้่ท่ี่�ต้ิองการต่ิอไปั”
      นางสาวพ้ลทรัพย์ ใบประเสริฐ กล่ัาวิว่ิา เม่�อทราบีข่าวิ
เร่�องการขาด้แคำลันโลัหิต จึำงตัด้สินใจำมาบีริจำาคำ เพ่�อเป็นการ
ทำาคำวิามดี้แลัะได้้เป็นส่วินหนึ�งของสังคำมที�ส่งต่อสิ�งดี้ ๆ ให้กับี
ผ้่ที�ต้องการการรักษา โด้ยเป็นการบีริจำาคำคำรั�งที� 7 แล้ัวิ แต่ยัง
ร่้สึกต่�นเต้นแลัะกังวิลัเร่�องสุขภาพ จำึงพยายามนอนให้พอ
ทานอาหารที�มีประโยชุน์ แลัะไม่เคำรียด้จำนเกินไป
      “ทีุ่กครั�งที่่�ไดำ้บุริจ้าคโลหิติ จ้ะม่ความร่้สึกดำ่ใจ้และติ่�นติันอย่างม่ความสุข 
ไม่ว่าจ้ะครั�งท่ี่� 1 หร่อบุริจ้าคมาถึึงครั�งท่ี่� 7 การได้ำที่ำาความด่ำ การได้ำเป็ันส่วนหนึ�ง
ของสังคม และการแบุ่งปัันเร่�องด่ำ ๆ เหล่าน่�จ้ะส่งผลด่ำต่ิอตัิวเราแน่นอน”
        นางสาวพรรณวรา เพิ่มพ้ล กลั่าวิวิ่า ในชุ่วิง
         สถัานการณ์การแพร่ระบีาด้ของโรคำโคำวิิด้-19 ที�ยากลัำาบีาก
         เชุ่นนี� การบีริจำาคำสิ�งของ ข้าวิสารหร่ออาหาร เป็นสิ�งที�ให้
         เพ่�อด้ำารงชีุวิิตในแต่ลัะวัินแล้ัวิหมด้ไป แต่การบีริจำาคำโลัหิตนั�น
         สามารถัพลิักวิิกฤติแลัะต่อชีุวิิตคำน 1 คำน หร่อ หลัาย ๆ คำน
          ได้้เห็นได้้จำากข่าวิการขอรับีบีริจำาคำโลัหิตเป็นจำำานวินมาก 
จึำงได้้บีริจำาคำต่อเน่�องเป็นคำรั�งที� 6 แลัะตั�งใจำบีริจำาคำโลัหิตทุกคำรั�งที�มีโอกาส
      “ดำ้วยจ้ำานวนของผ่้ที่่�ม่ความพื่ร้อมในการบุริจ้าคโลหิติขณะน่� ยังม่จ้ำานวน
น้อยมาก ที่ำาให้เกิดำวิกฤติิการขาดำแคลนโลหิติในช่ื่วงท่ี่�ผ่านมา เราในฐานะคนหนึ�งท่ี่�ม่
ความพื่ร้อมด้ำานสุขภาพื่ เวลา และการเดิำนที่าง จึ้งตัิ�งใจ้ว่าจ้ะบุริจ้าคโลหิติให้ได้ำ
บุ่อยเท่ี่าท่ี่�จ้ะสามารถึให้ได้ำ ขอขอบุคุณกองกิจ้การนักศึักษาและสภากาชื่าดำไที่ย
ท่ี่�เอ่�อโอกาสให้ได้ำเป็ันส่วนหนึ�งในการช่ื่วยเหล่อคนไที่ยด้ำวยกัน”
      ว่าที่ร�อยตรีศุภช่ัย ธันาเจริญ่สกุล กลั่าวิวิ่า เริ�มต้นบีริจำาคำโลัหิตมาตั�งแต่
ตอนเรียนรักษาด้ินแด้น ปี พ.ศึ.2537 จำากการรณรงคำ์ของกรมรักษาด้ินแด้น
ในตอนนั�น โด้ยได้้บีริจำาคำมาอย่างต่อเน่�องจำนถัึงปัจำจำุบีัน นับีเป็นคำรั�งที� 45 แลั้วิ

      

      “เราสามารถึบุริจ้าคโลหิติได้ำทุี่ก ๆ 3 เด่ำอน จึ้งพื่ยายาม
รักษาร่างกายให้แข็งแรงอย่่เสมอ เม่�อครบุกำาหนดำท่ี่�สามารถึ
บุริจ้าคได้ำแล้ว ก็จ้ะไปับุริจ้าคในวันท่ี่�ว่าง ซึึ่�งท่ี่�ผ่านมาไม่ร้่สึก
ถึึงผลเส่ยที่่�กระที่บุติ่อร่างกายเลย ที่ั�งยังร่้สึกถึึงสุขภาพื่
ท่ี่�ด่ำ ไม่ม่ปััญหาเก่�ยวกับุเล่อดำในร่างกาย เป็ันท่ี่�มาให้สามารถึ
บุริจ้าคไดำ้เร่�อย ๆ ไม่เว้นแม้แติ่ในสถึานการณ์การแพื่ร่ระบุาดำของโรคโควิดำ-19 
เพื่่ยงเราที่ำาติามมาติรการปั้องกัน และเชื่่�อว่าศั่นย์รับุบุริจ้าคก็ใส่ใจ้เร่�องความ
ปัลอดำภัยมากเช่ื่นกัน”
   นางสาวพิช่ามญ่ช์ุ่ แรกตั�ง นักศึึกษาคำณะมนุษยศึาสตร์ 
      กลั่าวิวิ่า การเด้ินทางไปบีริจำาคำโลัหิตด้้วิยตนเองในชุ่วิงนี�
      ค่ำอนข้างอันตราย เพราะเดิ้นทางไกลัจำากที�พัก แต่เม่�อเห็น
      การประชุาสัมพันธ์ผ่านทาง Line @rutoday ว่ิามีการตั�งศ่ึนย์
      รับีบีริจำาคำโลัหิตในมหาวิิทยาลััย จำึงเด้ินทางมาบีริจำาคำที�นี� 
      เพราะเด้ินทางสะด้วิก ใชุ้เวิลัาไม่มาก แลัะมีมาตรการ
ป้องกันที�ไว้ิใจำได้้
      “เม่�อเราบุริจ้าคเล่อดำของเราไปัแล้ว เป็ันหน้าท่ี่�ของสภากาชื่าดำท่ี่�จ้ะจั้ดำสรร
ให้กับุโรงพื่ยาบุาลที่่�ติ้องการนำาไปัใชื่้ในการรักษาผ่้ปั่วย ไม่ว่าเล่อดำของเรา
จ้ะถึ่กนำาไปัรักษาดำ้านใดำ เราก็สุขใจ้ที่่�ไดำ้เปั็นส่วนหนึ�งในการรักษาสุขภาพื่ของ
ผ่้ปั่วยคนนั�น และติั�งใจ้จ้ะบุริจ้าคไปัเร่�อย ๆ จ้นกว่าจ้ะบุริจ้าคเกล็ดำเล่อดำไดำ้
ซึ่ึ�งเกล็ดำเล่อดำก็เปั็นที่่�ติ้องการของสภากาชื่าดำไที่ย และยังม่ระยะเวลาเก็บุไว้
ได้ำน้อยกว่าเล่อดำปักติิ ถ้ึาสามารถึบุริจ้าคเกล็ดำเล่อดำได้ำ ก็ยินด่ำบุริจ้าคด้ำวย”
      นางสาวกุลสตรี สุดพังผู่้าง นักศึึกษาคำณะศึึกษาศึาสตร์ กล่ัาวิว่ิา การพักผ่อน
แลัะการด้่แลัสุขภาพให้แข็งแรงมีส่วินในการบีริจำาคำโลัหิตเป็นอย่างมาก 
ถ้ัาหากคำวิามเข้มข้นของเล่ัอด้ไม่ผ่าน ก็ไม่สามารถับีริจำาคำได้้
จำึงอยากให้ทุกคำนที �ม ีส ุขภาพด้ี ออกมาบีริจำาคำโลัหิต
กันเยอะ ๆ มีอีกหลัายคำนที�รอรับีการรักษาอย่่ หากทำาได้้
ก็จำะเป็นการให้ที�ส่งผลัดี้ทั�งต่อตัวิเราแลัะผ้่อ่�น
      “การบุริจ้าคเล่อดำครั�งแรกผ่านไปัด้ำวยด่ำ ที่ำาให้เราล่ม
ความกลัวไปัเลย จ้นถึึงครั�งที่่� 2 หมอบุอกว่าบุริจ้าคไม่ไดำ้
เพื่ราะเล่อดำจ้าง จ้ึงติระหนักไดำ้ว่าสุขภาพื่ของเรานั�นสำาคัญมาก จ้ึงกลับุมาดำ่แล
สุขภาพื่ตินเองให้ดำ่ขึ�น พื่ักผ่อนให้เพื่่ยงพื่อ เม่�อพื่ร้อมแล้วจ้ึงไดำ้ไปับุริจ้าคเล่อดำ
อ่กครั�ง โดำยครั�งน่�เปั็นการบุริจ้าคครั�งที่่� 3 แล้ว ดำ่ใจ้ที่่�สุขภาพื่ติัวเองพื่ร้อม และ
ด่ำใจ้ท่ี่�ได้ำแบุ่งปัันสิ�งน่�ให้กับุผ้่ท่ี่�ต้ิองการใช้ื่ด้ำวยความจ้ำาเป็ัน”
   นายณัฐพล ด่านรักษา กลั่าวิวิ่า ในแต่ลัะปี เรา
      สามารถับีริจำาคำโลัหิตได้้ 4 คำรั�ง หร่อทุก ๆ ระยะเวิลัา 3 เด่้อน 
      ซึึ่�งการบีริจำาคำโลัหิตนั�นไม่จำำาเป็นจำะต้องบีริจำาคำให้คำรบีเวิลัา
      ทุกปี สามารถับีริจำาคำได้้ตามคำวิามสะด้วิก ซึ่ึ �งตนนั �น
      ได้้ตั�งเป้าไวิ้อย่างน้อยปีลัะ 1 คำรั�ง เม่�อมีเวิลัาวิ่างจำึงมาทำา
      ตามคำวิามตั�งใจำ โด้ยบีริจำาคำเป็นปีที� 3 แลั้วิ แลัะจำะทำาตาม
เป้าหมายที�ตั�งไว้ิไปเร่�อย ๆ 
      “การบุริจ้าคโลหิติม่ระยะเวลาท่ี่�สมควรบุริจ้าคได้ำ เพ่ื่�อเว้นระยะให้ร่างกาย
ไดำ้เติร่ยมความพื่ร้อม แติ่เราสามารถึเล่อกชื่่วงเวลาที่่�สะดำวก โดำยไม่ติ้องกดำดำัน
ตัิวเองว่าต้ิองบุริจ้าคให้ครบุ 4 ครั�งต่ิอปีั การม่สุขภาพื่กายและสุขภาพื่ใจ้ท่ี่�ด่ำนั�น
สำาคัญ หากม่โอกาสบุริจ้าคไดำ้ก็อยากเชื่ิญชื่วนทีุ่กคนมาบุริจ้าคดำ้วยกัน เล่อดำ
ของทีุ่กคนนั�นสามารถึนำาไปัใชื่้ปัระโยชื่น์ไดำ้ที่ั �งหมดำ เปั็นการแบุ่งปัันที่่�คุณ
สามารถึที่ำาได้ำ”

ม.ร. รวมใจ ร่วมบริจาคโลหิิตม.ร. รวมใจ ร่วมบริจาคโลหิิต

“ยิ่่�งให้้ ยิ่่�งสุุขภาพดีี”“ยิ่่�งให้้ ยิ่่�งสุุขภาพดีี”



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

      ศิึลัปวิิจัำกษณ์     
      Art Appreciation 
วัิน เวิลี่า สถานท่ี่�เรียน

     วัินจัำนทร์ เวิลัา 08.30 - 11.00 น. 
     ผ่านระบีบี Cyber Classroom แลัะ Course 
on Demand    
อาจัารย์ผูู้้สอน

     ผศึ.ด้ร.ธีระนันท์  วิิชัุยดิ้ษฐ
คำำาอธิิบายกระบวินวิิชุา

     ศึึกษาบ่ีอเกิด้ คำวิามหมายของศิึลัปะ ตัวิอย่างศิึลัปะ
ที�น่าสนใจำในโลักอาเซีึ่ยน แลัะในประเทศึไทย
ตำำารา/เอกสารประกอบการเรียน

     ศึ ิลัปวิิจำ ักษณ์ (ART1003) ผศึ.ด้ร.ธ ีระนันท์ 
วิิชัุยดิ้ษฐ
แนวิที่างการวัิดผู้ลี่

     สอบีปลัายภาคำ ข้อสอบีปรนัย จำำานวิน 100 ข้อ
ข้้อแนะนำาในการเรียนแลี่ะการสอบ

     เน่�อหาแลัะแนวิข้อสอบีจำะออกตามตำาราศิึลัปวิิจัำกษณ์ 
มีแบีบีฝึ่กหัด้ท้ายบีท
ชุ่องที่างในการติำดต่ำอกับอาจัารย์ผูู้้สอน

     FB: Teeranun Vichaidit

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

      โคำรงสร้างไม่ต่อเน่�อง    
      Discrete Structure 
วัิน เวิลี่า สถานท่ี่�เรียน

     วัินศุึกร์ เวิลัา 09.30 - 13.20 น. 
     ห้องเรียนออนไลัน์: COS1102: https://classroom.
google.com/c/NDA2MTA1MDMzNjE0?cjc=tedh7jp 
รหัสเข้าชัุ�นเรียน COS1102 : tedh7jp
   อาจัารย์ผูู้้สอน

     อาจำารย์ประหยัด้ เลัวัิน
คำำาอธิิบายกระบวินวิิชุา

     ตรรกศึาสตร์เบี่ �องต้น เซึ่ต คำวิามสัมพันธ์แลัะ
ฟังก์ชุัน ขั�นตอนวิิธีแลัะจำำานวินเต็ม อุปนัยแลัะการ
เรียกซึ่ำ�า การนับีเบี่�องต้น คำวิามน่าจำะเป็นไม่ต่อเน่�อง 
เทคำนิคำการนับีขั�นส่ง ฟังก์ชัุนก่อกำาเนิด้ คำวิามสัมพันธ์
เวีิยนเกิด้ กราฟแลัะต้นไม้
      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.
ตำำารา/เอกสารประกอบการเรียน

     ภาษาไทย สมพิศึ โกศัึลัวัิฒ (2551) “CT203(51)
โคำรงสร้างไม่ต่อเน่�อง (Discrete Structures)”
สำานักพิมพ์มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง...กรุงเทพฯ
      ลัิงก์อิเลั็กทรอนิกส์บีุ �คำ : http://old-book.
ru.ac.th/e-book/inside/html/dlbook.asp?code
=CT203(51)
      ภาษาอ ังกฤษ Kenneth Rosen.(2011) 
“Discrete Mathematics and Its Applications” 
Seventh Edition 7th Edition McGraw-Hill 
Education
แนวิที่างการวัิดผู้ลี่

     สอบีปลัายภาคำ ข้อสอบีปรนัย จำำานวิน 80 ข้อ
ข้้อแนะนำาในการเรียนแลี่ะการสอบ

     อ่านหนังส่อ เข้าเรียน ทบีทวินโด้ยทำาการบ้ีาน
ชุ่องที่างในการติำดต่ำอกับอาจัารย์ผูู้้สอน

    อีเมล์ั : prayatl@rumail.ru.ac.th
     ลิังค์ำเข้าร่วิมไลัน์กลุ่ัม COS1102 : https://line.
me/R/ti/g/5DMVUEBJF0

ชุ่�อกระบวินวิิชุา
      ภาษาจีำน 1     
      Chinese 1 
วัิน เวิลี่า สถานท่ี่�เรียน
     วัินอังคำาร เวิลัา 08.30 - 11.00 .น. 
     ผ่านระบีบี Cyber Classroom แลัะ Course on 
Demand    
อาจัารย์ผูู้้สอน
     ผศึ.ด้ร.นพธร  ปัจำจัำยคุำณธรรม
คำำาอธิิบายกระบวินวิิชุา
    ศึึกษาระบีบีอักษรภาษาจำีนตามภาษาศึาสตร์ 
(Hanya-Pinin) คำำาศึัพท์ โคำรงสร้างประโยคำพ่�นฐานที�
ใชุ้ในชีุวิิตประจำำาวัิน แลัะฝึ่กสนทนาเบ่ี�องต้น ฝึ่กเขียน
ลัำาด้ับีขีด้ หมวิด้อักษรจำีน แลัะอักษรจำีนขั�นพ่�นฐาน 
รวิมถึังการแต่งประโยคำภาษาจีำนอย่างง่าย
ตำำารา/เอกสารประกอบการเรียน
     เอกสารประกอบีการเรียน ตำารา CHI1001 คำ่่ม่อ 
CHI1001 (H) แลัะสมุด้ตารางคำัด้อักษรจำีน (ซึ่่�อได้้ที�
ร้านถ่ัายเอกสารคำณะมนุษยศึาสตร์
แนวิที่างการวัิดผู้ลี่
     ข้อสอบีปรนัย จำำานวิน 100 ข้อ (หากทำาแบีบีฝึ่กหัด้
คำ่อคำ่่ม่อคำัด้อักษรจำีน CHI1001 (H) แลัะแบีบีฝ่ึกหัด้
ท้ายบีทของทุกบีท ให้ส่งมายังผ่้สอนตามชุ่องทางใน
เทปการบีรรยาย จำะมีส่วินชุ่วิยในการเขียนด้้วิย)
ข้้อแนะนำาในการเรียนแลี่ะการสอบ
     ให้ปฏิบีัติตามเทปบีรรยายในแต่ลัะคำรั�ง โด้ยเรียน
สัปด้าห์ลัะ 2-3 ชุั�วิโมง ทำาแบีบีฝ่ึกหัด้ท้ายบีททุกบีท 
แลัะนำาส่งอาจำารย์ผ่้สอน โด้ยถั่ายร่ปส่งทางไลัน์กลัุ่ม 
(จำะระบุีในเทปบีรรยาย)
ชุ่องที่างในการติำดต่ำอกับอาจัารย์ผูู้้สอน
    email: nophatorn@rumail.ru.ac.th
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(ต่่อ่จากหน้า 2)

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

      การอ่านตีคำวิามภาษาอังกฤษ 
      English Interpretative Reading 
วัิน เวิลี่า สถานท่ี่�เรียน

      วัินพุธ  11:30 – 13:20 น. 
      Cyberclassroom แลัะ Course on demand
อาจัารย์ผูู้้สอน

      อาจำารย์ ด้ร.แก้วิกัลัยา อภัยบัีณฑิ์ตกุลั                   
      อาจำารย์วิรรณนิภา  วิงศ์ึปัญญา
คำำาอธิิบายรายวิิชุา

      การศึึกษาวิิธีอ่านเร็วิแลัะการอ่านแบีบีตีคำวิาม 
โด้ยเน้นการจัำบีประเด็้นสำาคัำญรายลัะเอียด้สนับีสนุน
แก่นของข้อคำวิาม
ตำำารา/เอกสารประกอบการเรียน

      ENG2002 (S) การอ่านตีคำวิามภาษาอังกฤษ 
(English Interpretative Reading)
จุัดมุ่งหมายข้องกระบวินวิิชุา

      1. นักศึึกษาให้คำำาจำำากัด้คำวิามของคำำาว่ิา “สกิมมิง” 
แลัะอ่านแบีบี “สกิมมิง” ได้้ 
      2. นักศึึกษาให้คำำาจำำากัด้คำวิามของคำำาว่ิา “สแกนนิง” 
แลัะอ่านแบีบี “สแกนนิง” ได้้   
      3. นักศึึกษาอธิบีายคำวิามหมายของใจำคำวิาม
สำาคำัญได้้ แลัะสามารถัอ่านจำับีใจำคำวิามสำาคำัญทั �ง
โด้ยตรงแลัะโด้ยนัยได้้
      4. นักศึึกษาอธิบีายคำวิามหมายของการอ้างอิงได้้ 
แลัะหาตัวิอ้างถึังได้้
      5. นักศึึกษาอธิบีายคำวิามหมายของการวิิเคำราะห์
สรุปคำวิามได้้  แลัะอ่านวิิเคำราะห์สรุปคำวิามจำากเร่�อง
ที�อ่านได้้
แนวิที่างการเรียน 

      การบีรรยายพร้อมสไลัด์้ Powerpoint แลัะฝึ่ก
ทำาแบีบีฝึ่กหัด้ท้ายบีท
เน้�อหาวิิชุา

      ทฤษฏีการอ่านแบีบี “สกิมมิง” แลัะการอ่านแบีบี 
“สแกนนิง” การหาคำำาอ้างถัึงจำากคำำาอ้างอิง การหา
ใจำคำวิามสำาคัำญแบีบีที�มีระบุีไว้ิในเน่�อเร่�องแลัะไม่มีระบุี
ไว้ิในเน่�อเร่�อง แลัะการวิิเคำราะห์สรุปคำวิามจำากเร่�องที�
อ่าน
บที่อ่านท่ี่�ใชุ้ในการเรียนการสอน

      มี 6 เร่�อง ดั้งนี� 
         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

ART1003ART1003

CHI1001CHI1001

ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา
ภาค 1/2564ภาค 1/2564 COS1102COS1102

ENG2002 ENG2002 
(EN202)(EN202)

ลัี่กษณะข้้อสอบ

      ปรนัย 100 ข�อ แบ่งเป็น
 Part I: Seen Passages
A: Reading Theory (True/False)   10 items
B: Passages        50 items
          Part II: Unseen Passages
A: True/False        10 items
B:  Passages       30 items
วัินสอบ 

      วัินจัำนทร์ที� 17 มกราคำม 2565 
      เวิลัา 14:00-16:30 น. 



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๖

 ถ้ัาได้้ลัองมองย้อนกลัับีไปเม่�อ 50 ปีที�แล้ัวิ กว่ิาจำะมาเป็นมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหงที�ทุกคำนร้่จัำกอย่างเชุ่นทุกวัินนี�นั�นมันไม่ง่ายเลัย แน่นอนว่ิาทุกสิ�งอย่างนั�น
ย่อมเกิด้จำากจุำด้เล็ัก ๆ กันมาก่อนทั�งนั�น รามคำำาแหงก็เชุ่นกัน โด้ยจุำด้เริ�มต้นนั�น
มาจำากปัญหาสั�งสมเร่�องนักเรียนตกค้ำางไม่มีที�เรียนในมหาวิิทยาลััยของรัฐเร่�อยมา
ส่บีเน่�องมาจำากมหาวิิทยาลััยของรัฐมีจำำานวินน้อย ทำาให้สมาชิุกสภาผ้่แทนราษฎร
กลุ่ัมนี�ซึึ่�งเป็นพรรคำการเม่องที�เป็นแกนนำาในการจัำด้ตั�งรัฐบีาลัที�กำาลัังด้ำารงตำาแหน่ง
ในขณะนั�น ได้้ร่วิมปรึกษาริเริ�ม คิำด้การให้เปิด้มหาวิิทยาลััยแบีบีตลัาด้วิิชุาเพ่�อ
แก้ไขปัญหาดั้งกล่ัาวิ แลัะนี�ก็ค่ำอสาเหตุที�ทำาให้มีการจัำด้ตั�งมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
มหาวิิทยาลััยแบีบีตลัาด้วิิชุาแห่งนี�ขึ�นมา
 ในปัจำจุำบัีนมีตึกต่าง ๆ ใหญ่เล็ักปะปนกันไป ซึึ่�งถ้ัาเทียบีกับีเม่�อก่อนแล้ัวิ
นั�นต่างกันอย่างมาก การจัำด้ตั�งสถัานที�เรียนเริ�มแรกเป็นปัญหายิ�ง ด้้วิยเหตุที�ไม่มี
สถัานที�ใด้เหมาะสมสำาหรับีการจำัด้ตั�งมหาวิิทยาลััย แต่ถั้าจำะไปสร้างในพ่�นที�
เขตรอบี ๆ กรุงเทพมหาคำร คำงเป็นปัญหาไม่น้อยสำาหรับีเร่�องการเด้ินทาง
ในที�สุด้มติของที�ประชุุมเป็นเอกฉันท์ว่ิาคำวิรขอใชุ้สถัานที�แสด้งสินค้ำาหัวิหมาก
เป็นที�ตั�งมหาวิิทยาลััยชัุ�วิคำราวิ มีการปรับีปรุงซ่ึ่อมแซึ่มอาคำารต่างๆ รวิม 10 หลััง
แลัะก็ไม่นานเกินรอ ในเวิลัาต่อมาได้้มีการตั�งงบีประมาณประจำำาปี คำณะรัฐมนตรี
พิจำารณาแลั้วิได้้จำัด้งบีประมาณประจำำาปี ให้ใชุ้เป็นคำ่าก่อสร้างอาคำารเรียน
แลัะอาคำารห้องสมุด้ ส่วินที�เหลั่อเป็นคำ่าใชุ้จำ่ายต่าง ๆ ของทางมหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงในยุคำก่อตั�ง ใชุ้ระยะเวิลัาประมาณ 4 ปีเศึษ ก็สามารถั
บีรรลุัวัิตถุัประสงค์ำเริ�มแรกในการเปิด้มหาวิิทยาลััยได้้
 เม่�อสองเท้าก้าวิเข้าส่่รั�วิมหาวิิทยาลััย สายตาสองสายตาเหลั่อบีมอง
ไปเห็นนักศึึกษาต่างเดิ้นขวัิกไขว่ิไปมาตามบีริเวิณต่างๆ ถึังแม้พวิกเขาเหล่ัานั�น
จำะมาจำากหลัากหลัายสถัานที� แต่เป้าหมายกลัับีมีเป้าหมายเด้ียวิกัน คำ่อ
การเข้ามาศึึกษาหาคำวิามร่้ทั�งด้้านวิิชุาการแลัะด้้านวิิชุาชุีพ ซึ่ึ�งมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหงเป็นมหาวิิทยาลััย “แบบตลาดวิช่า” กล่ัาวิค่ำอเปิด้โอกาสให้บุีคำคำลั
ที�ประสงค์ำจำะเข้าเรียนต่อในมหาวิิทยาลััยได้้เข้ารับีการศึึกษาอย่างทั�วิถึัง เพ่�อเพิ�มพ่น
วิิทยฐานะแก่ผ่้ประกอบีอาชุีพแลัะขยายโอกาสทางการศึึกษา โด้ยกำาหนด้
คุำณวุิฒิคุำณสมบัีติของผ้่มีสิทธิ�สมัคำรแลัะเข้าเป็นนักศึึกษาได้้โด้ยไม่จำำากัด้จำำานวิน
แลัะไม่มีการสอบีคัำด้เล่ัอก มีการจัำด้การเรียนการสอนแต่ไม่บัีงคัำบีให้มาเข้าชัุ�นเรียน
ที�กลั่าวิมาข้างต้นถั่อเป็นข้อบีังคำับีที�สำาคำัญยิ�งซึ่ึ�งอย่่ในระเบีียบีข้อบีังคำับีของ
มหาวิิทยาลััย

 เวิลัาเปรียบีเสม่อนสิ�งที�คำอยเต่อนเสมอว่ิาโลักนี�ไม่ได้้หยุด้หมุน ถึังแม้ว่ิา
หยุด้นิ�งไป แต่วิ่ามีสิ�งหนึ�งที�ยังคำงเคำลั่�อนไหวิอย่่นั�นก็คำ่อเวิลัา หลัายคำนบีอกวิ่า
เวิลัาเป็นสิ�งเด้ียวิที�มนุษย์อย่างเราไม่สามารถัคำวิบีคำุมได้้ เม่�อได้้ลัองมองย้อน
กลัับีไปคำิด้ตามคำำาพ่ด้ของคำนเหลั่านั�น คำงจำะเป็นคำวิามจำริงเด้ียวิที�ไม่สามารถั
ขัด้แย้งได้้ สิ�งต่าง ๆ ยังคำงเดิ้นหน้าต่อไปตราบีเม่�อโลักยังไม่หยุด้หมุน มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหงก็เชุ่นกัน ยังคำงเด้ินหน้าพัฒนาองคำ์กรอย่างไม่สิ�นสุด้ตั�งแต่ในอด้ีต
จำนถึังปัจำจุำบัีน ถ้ัาได้้ลัองนับีด่้ก็เป็นเวิลัาถึังคำรึ�งศึตวิรรษหร่อ 50 ปี เป็น 5 ทศึวิรรษ
ที�มีการจำัด้ตั �งมหาวิิทยาลััยแบีบีตลัาด้วิิชุาขึ �นมา มหาวิิทยาลััยที �มีชุ่ �อวิ่า
“มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง”

 กรมส่งเสริมวัิฒนธรรม กระทรวิงวัิฒนธรรม ร่วิมกับี ภาคำวิิชุาภาษาไทยแลัะภาษาตะวัินออก คำณะมนุษยศึาสตร์
มหาวิ ิทยาลั ัยรามคำ ำาแหง ประกาศึผลัการเข ียนสารคำด้ ี  “50 ป ีมหาวิ ิทยาลั ัยรามคำ ำาแหง” ในโคำรงการ
วัินภาษาไทยแห่งชุาติ ประจำำาปี 2564 : ภาษาสารคำดี้ ดั้งนี�
 รางวัลที่ 1 ได้้แก่ นางสาวธันิดา จุลบุดดี ได้้รับีทุนการศึึกษา 2,000 บีาท รางวัลที่ 2 ได้้แก่ นางสาว
เพ็ญ่นภา ชั่ยมุสิก ได้้รับีทุนการศึึกษา 1,000 บีาท แลัะรางวัลท่ี 3 ได้้แก่ นางสาวศรัณยา อุดม ได้้รับีทุนการศึึกษา 500 บีาท
       ‘ข่าวรามคำาแหง’ ฉบัีบีนี� ได้้นำาผลังาน
      การเขียนสารคำดี้ “50 ปีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
      ของ นางสาวิธนิด้า จุำลับุีด้ดี้ ที�ได้้รับีรางวัิลัที� 1
      มาให้ทุกท่านได้้รับีทราบีถัึงเร่�องราวิ มุมมอง
      คำวิามเป็นรามคำำาแหงที�ได้้ถั่ายทอด้ไวิ้ในเร่�อง
      “กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยรามคำาแหง”

ผลการเขีียนสารคดีี
“50 ปีีมหาวิิทยาลัยรามคำาแหง”

 สำาหรับีเร่�องสำาคำัญอีกประการหนึ�งคำ่อการกำาหนด้เกี�ยวิกับีสัญลัักษณ์
แลัะสีของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เข็มร่ปพ่อขุนรามคำำาแหงสีทองบีรอนซึ่์
ที�ปักตรงอกด้้านซึ่้ายของเส่�อนักศึึกษาแลัะกระดุ้มตราดุ้นหลัักศึิลัาจำารึก
สีทองบีรอนซึ่์ สีทองบีรอนซึ่์แสด้งถัึงคำวิามเจำริญรุ่งเร่อง แลัะสีนำ�าเงินซึ่ึ�งเป็น
สีของพระมหากษัตริย์ ส่วินลัวิด้ลัายนั�นเห็นพ้องต้องกันว่ิาคำวิรใชุ้เป็นลัวิด้ลัาย
ตราชุะลัอม ซึ่ึ�งมีคำวิามหมายทางประวิัติศึาสตร์ สัญลัักษณ์แลัะสีด้ังกลั่าวิ
ก็ปรากฏอย่่ในระเบีียบีข้อบัีงคัำบีว่ิาด้้วิยเคำร่�องแบีบี เคำร่�องหมาย แลัะเคำร่�องแต่งกาย
ของนักศึึกษาด้้วิยเชุ่นกัน
 ตะวัินใกล้ัจำะลัาลัับีขอบีฟ้า แสงสว่ิางกำาลัังจำะเล่ัอนหายไปเปลีั�ยนเป็น
คำวิามม่ด้เข้ามาแทนที� บีรรยากาศึรอบี ๆ ภายในมหาวิิทยาลััยเต็มไปด้้วิย
ผ่้คำนมากหน้าหลัายตา บี้างก็ทยอยออกไป บี้างก็หลัั�งไหลัเข้ามา บีรรยากาศึ
ยามเย็นในรามเต็มไปด้้วิยหลัากหลัายกลุ่ัมคำน บีางกลุ่ัมก็นั�งติวิหนังส่อ บีางกลุ่ัม
ก็เล่ันกีฬา ออกกำาลัังกาย แต่มีสถัานที�ที�หนึ�งสำาหรับีคำนเรียนรามที�ไม่ร้่จัำกไม่ได้้
นั�นก็ค่ำอ ลัานพ่อขุน เป็นลัานที�นักศึึกษาส่วินใหญ่จำะออกมาทำากิจำกรรมร่วิมกัน
อาทิเชุ่น วิิ�ง เดิ้นออกกำาลัังกาย หร่อนั�งเล่ัน ลัานพ่อขุนที�ใคำรต่อใคำรต่างก็บีอกว่ิา
ถั้าไม่ได้้มากราบีไหวิ้ถั่อวิ่าเป็นการมาไม่ถัึงราม มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงได้้
อัญเชุิญพระนามพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุมาตั�งเป็นชุ่�อของมหาวิิทยาลััย
เพราะฉะนั�นถัาวิรวัิตถุัสิ�งแรกที�มหาวิิทยาลััยเห็นว่ิาจำำาเป็นจำะต้องก่อสร้างก่อน
ก็ค่ำอประดิ้ษฐานพระบีรมร่ปพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ มหาวิิทยาลััยได้้กำาหนด้
ให้วัินที� 26 พฤศึจิำกายน เป็นวัินคำล้ัายวัินสถัาปนามหาวิิทยาลััยเพ่�อคำวิามเป็น
สิริมงคำลัแก่มหาวิิทยาลััย โด้ยได้้มีการจำัด้ให้มีพิธีบีวิงสรวิงแลัะพิธีสักการะ
พระบีรมร่ปพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ ต่อมาคำณะรัฐมนตรีได้้มีมติอนุมัติ
ให้วัินที� 17 มกราคำมของทุกปีเป็นวัินพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ ทางมหาวิิทยาลััย
จึำงได้้จัำด้ให้มีพิธีบีวิงสรวิงแลัะพิธีสักการะพระบีรมร่ปพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ
ที�ประด้ิษฐาน ณ บีริเวิณลัานพ่อขุน ซึ่ึ�งถั่อเป็นศึ่นย์กลัางของมหาวิิทยาลััย
ทุกปีเสมอมา
 ฤด่้กาลัเปลีั�ยนถึังเวิลัาเวีิยนบีรรจำบีคำรบีรอบีการสอบีอีกคำรั�ง ไม่ว่ิาจำะเคำย
ผ่านการสอบีมากี�คำรั�ง เม่�อถัึงเวิลัาที�ต้องสอบีอีกทีก็ยังคำงร่้สึกต่�นเต้นเชุ่นเด้ิม
คำวิามร่้สึกเชุ่นนี�เด้็กรามจำะร่้ด้ีวิ่าการสอบีแต่ลัะคำรั�งจำะต้องลัุ้นกันแคำ่ไหน สิ�งที�
กังวิลัในหัวิเริ�มตีกันจำนยุ่งเหยิงไปหมด้ ด้้วิยคำวิามที�ไม่ร่้วิ่าข้อสอบีจำะออกมา
อย่างไร จำะตรงกับีที�อ่านไปหร่อไม่ การสอบีคำรั�งนี�จำะผ่านไปได้้ด้้วิยด้ีเพียงใด้
แต่ถัึงอย่างไรก็ได้้แต่เพียงภาวินาภายในใจำขอให้ผลัการสอบีคำรั�งนี� ออกมา
เป็นดั้งที�ใจำหวัิง ระบีบีการศึึกษาของมหาวิิทยารามคำำาแหง แบ่ีงออกเป็น 3 ภาคำ
การศึึกษา ได้้แก่ ภาคำการเรียนที� 1 ภาคำเรียนที� 2 แลัะภาคำฤด้่ร้อน หร่อที�
เรียกกันว่ิาซัึ่มเมอร์ ในการสอบีแต่ลัะคำรั�งจำะใชุ้ระยะเวิลัาประมาณ 2 สัปด้าห์
ชุ่วิงนี�บีรรยากาศึภายในมหาวิิทยาลััยจำะร่้สึกคำึกคำักเป็นพิเศึษ แต่ก็ถั่อวิ่าเป็น
ชุ่วิงที�ต้องติวิหนังส่อกันอย่างหนักหน่วิงของนักศึึกษากันถ้ัวินหน้า
 หากพ่ด้ในมุมมองของเด้็กนักเรียนที�ไม่สามารถัสอบีเข้ามหาวิิทยาลััย
ในฝ่ันได้้ นี�คำงเป็นแสงสวิ่างที�มองเห็นได้้จำากมุมม่ด้ เหม่อนเป็นการชุ่วิยอีก
หนึ�งชีุวิิตที�กำาลัังสิ�นหวัิง หากจำะพ่ด้ว่ิา “ถ้ัาไม่คำาด้หวัิง ก็จำะไม่ผิด้หวัิง” แล้ัวิมีใคำร
ที�ไหนเล่ัาไม่คำาด้หวัิงกับีสิ�งที�ทำาลังไป หากพ่ด้ในมุมมองของนักเรียนผ้่ด้้อยโอกาส
แลั้วิมีใคำรที�ไหนบี้างจำะไม่ต้องการโอกาส มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงได้้ย่�นม่อ
เข้ามาชุ่วิยเหล่ัอผ้่คำนเหล่ัานั�นที�ร้่สึกเคำว้ิงคำว้ิางให้กลัับีมามีคำวิามหวัิงอีกคำรั�งหนึ�ง
โด้ยได้้ขยายโอกาสทางการศึึกษาไปส่่ส่วินภ่มิภาคำ เพ่�อเปิด้โอกาสให้ผ่้ที�อย่่ใน
ภ่มิภาคำแลัะท้องถิั�นต่าง ๆ มีโอกาสได้้ศึึกษาหาคำวิามร้่เพิ�มเติม นำาคำวิามร้่ที�ได้้รับี
ไปใชุ้ในการด้ำารงชุีพแลัะพัฒนาคำุณภาพชุีวิิต ปัจำจำุบีันหลัักส่ตรการสอนของ
มหาวิิทยาลััย (อ่่านต่่อ่หน้า 7)



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกอบีด้้วิย คำณะ/สถัาบีัน แลัะบีัณฑ์ิตวิิทยาลััย 
ทั�งหมด้ 13 คำณะ 1 สถัาบีัน แลัะบีัณฑ์ิตวิิทยาลััย
ได้้แก่ คำณะนิติศึาสตร์ คำณะบีริหารธุรกิจำ คำณะมนุษย-
ศึาสตร์ คำณะศึึกษาศึาสตร์ คำณะรัฐศึาสตร์ คำณะ
วิิทยาศึาสตร์ คำณะเศึรษฐศึาสตร์ คำณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์
คำณะศิึลัปกรรมศึาสตร์ คำณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คำณะทัศึนมาตรศึาสตร์ คำณะส่�อสารมวิลัชุน คำณะ
สาธารณสุขศึาสตร์ (จัำงหวัิด้สุโขทัย) สถัาบัีนการศึึกษา
นานาชุาติ แลัะบัีณฑิ์ตวิิทยาลััย นอกจำากนี� มหาวิิทยาลััย
ยังมีโคำรงการที�จำะเปิด้คำณะใหม่เพิ�มขึ�นตามคำวิาม
ต้องการของตลัาด้แรงงาน
 ถ้ัาการพัฒนานั�นไม่มีคำำาว่ิาสิ�นสุด้ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหงก็ไม่หยุด้ที�จำะพัฒนาเชุ่นเดี้ยวิกัน โด้ยใน
ปัจำจำุบีันมหาวิิทยาลััยได้้มีจำัด้ตั�งวิิทยาเขตบีางนา
(ราม 2) จัำด้ตั�งสาขาวิิทยบีริการเฉลิัมพระเกียรติขึ�นแล้ัวิ
ใน 25 จำ ังหวิัด้ทั �วิประเทศึ โด้ยเปิด้สอนแลั้วิ
21 จัำงหวัิด้ แลัะจัำด้ตั�งสาขาวิิทยบีริการเฉลิัมพระเกียรติ
ต่างประเทศึ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงได้้ขยาย
การเรียนการสอนส่่ต่างประเทศึ โด้ยมีวัิตถุัประสงค์ำ
เพ่�อให้โอกาส แลัะคำวิามเสมอภาคำทางการศึึกษา
แก่ประชุาชุนชุาวิไทยในต่างประเทศึทั�วิโลัก เพ่�อนำา
การอุด้มศึึกษาไทยส่ ่สากลัอย่างเป็นร ่ปธรรม 
ปัจำจำุบีันได้้ขยายส่่ 30 ประเทศึทั�วิโลัก 
 นับีตั�งแต่เริ�มเปิด้ทำาการสอนเม่�อพุทธศัึกราชุ
2514 เป็นต้นมา มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงได้้ผลัิต
บีัณฑ์ิตแลัะมหาบีัณฑ์ิตออกไปรับีใชุ้สังคำมแลัะ
ประเทศึชุาต ิมาแลั ้วิประมาณ 400,000 คำน
ขณะเดี้ยวิกันก็ยังด้ำารงคำวิามเป็นสถัาบัีนอุด้มศึึกษา
ที�มีพัฒนาการก้าวิไกลัอย่างไม่หยุด้ยั�ง มีภารกิจำ
ในการให้การศึึกษาแก่นักศึึกษาในระด้ับีต่าง ๆ
อย่่อีกมากกว่ิา 400,000 คำน ทั�งในส่วินกลัางแลัะ
ส่วินภ่มิภาคำ ไม่วิ ่าเวิลัาจำะผ่านมานานแคำ่ไหน
ตลัอด้ระยะเวิลัานี �ม ีอะไรเปลัี �ยนแปลังไปบี้าง 
บีรรยากาศึรอบี ๆ ยังคำงเต็มไปด้้วิยบีรรด้านักศึึกษา
มากหน้าหลัายตา ถ้ัาจำะบีอกให้จำำาหน้าเพ่�อนร่วิมชัุ�น
ของตัวิเองแทบีจำะไม่มีคำวิามเป็นไปได้้เลัย แต่ถัึง
อย่างน ั �นก ็ตามเม ่ �อม ีเพ ่ �อนร ่วิมสถัาบีันคำนใด้
ต้องการคำวิามชุ่วิยเหล่ัอ พวิกเขาเหล่ัานั�นกลัับีย่�นม่อ
เข้ามาชุ่วิยด้้วิยคำวิามเต็มใจำ ชุ่างน่าเป็นเร่�องอัศึจำรรย์ใจำ
ยิ�งนัก ด้ังเชุ่นปรัชุญาของมหาวิิทยาลััยที�กลั่าวิไวิ้วิ่า
“ส่งเสริมคำวิามเสมอภาคำทางการศึึกษา ผลิัตบัีณฑิ์ต
ที�มีคำวิามร้่ค่่ำคุำณธรรม”
 ตลัอด้ระยะเวิลัา 50 ปีที�ผ่านมา มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ไม่เคำยที�จำะหยุด้พัฒนา เปรียบีเสม่อนกับี
การก้าวิขึ�นบีันได้ ถั้าสร้างฐานให้มีคำวิามแข็งแรง
มากเท่าใด้ก็จำะสามารถัก้าวิขึ�นไปทีลัะขั�นได้้อย่างมั�นคำง
คำงกลั่าวิได้้วิ่า ที�ผ่านมามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
ได้้สร้างรากฐานของการศึึกษาได้้อย่างสมบี่รณ์
จำนสามารถันำาไปต่อยอด้แลัะพัฒนาต่อไปได้้ ไม่วิ่า
จำะเป็นทั�งในด้้านพัฒนาการวิิชุาการ ด้้านพัฒนาสังคำม
โด้ยให้สอด้คำล้ัองกับี แผนพัฒนาเศึรษฐกิจำแลัะสังคำม
แห่งชุาติ ในขณะเดี้ยวิกันก็พัฒนาไปตามยุคำตามสมัย
ทางด้้านเทคำโนโลัยีในปัจำจุำบัีนด้้วิยเชุ่นกัน แลัะนี�ทำาให้
มองเห็นถึังคำวิามมุ่งมั�น ตั�งใจำของบุีคำคำลัากรทุกท่าน
ในการปฏิบัีติตามที�ได้้รับีมอบีหมายอย่างสมบ่ีรณ์แบีบี

 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง สาขาวิิทยบีริการ
เฉลิัมพระเกียรติ จัำงหวัิด้อำานาจำเจำริญ ร่วิมวิางพวิงมาลัา
ถัวิายราชุสดุ้ด้ีสักการะพระบีรมราชุานุสาวิรีย์
พระบีาทสมเด็้จำพระจุำลัจำอมเกล้ัาเจ้ำาอย่่หัวิ รัชุกาลัที� 5
เน่�องในวัินปิยมหาราชุ เพ่�อเป็นการเทิด้พระเกียรติ
แลัะน้อมรำาลัึกในพระมหากรุณาธิคำุณอันลั้นพ้น
ที�ทรงม ีต ่อพสกนิกรชุาวิไทย ที�ทรงบี ำาเพ ็ญ
พระราชุกรณียกิจำต่างๆ ทั�งการเลิักทาส การปฏิร่ป
ระบีบีราชุการ การสาธารณ่ปโภคำ การศึึกษาแลัะ
การปกป้องประเทศึให้รอด้พ้นจำากวิิกฤตต่างๆ
จำนสามารถัธำารงไวิ้ซึ่ึ �งเอกราชุได้้จำนถัึงปัจำจำุบีัน
เม่�อวัินที� 23 ตุลัาคำม 2564 ณ พระบีรมราชุานุสาวิรีย์
รัชุกาลัที� 5 หน้าศึาลัากลัางจัำงหวัิด้อำานาจำเจำริญ

 รองศาสตราจารย์คิม ไช่ยแสนสุข เลัขาธิการ
สมาคำมมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง อด้ีตอธิการบีด้ี
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง นำาคำณะกรรมการสมาคำมฯ
เข้าแสด้งคำวิามยินด้ีก ับี ผู้้ �ช่ ่วยศาสตราจารย์
ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิการบีด้ีมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ในโอกาสที�ได้้รับีพระบีรมราชุโองการ
โปรด้เกลั้าฯ แต่งตั �งให้ด้ำารงตำาแหน่งอธิการบีด้ี
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เม่�อวิันที� 4 พฤศึจำิกายน
2564 ณ ห้องประชุุม 1 ชุั�น 2 อาคำารวิิทยบีริการ
แลัะบีริหาร

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว�า ผ่้ชุ่วิยอธิการบีด้ี
ฝ่่ายวิิทยบีริการฯจำังหวิัด้สงขลัา ปฏิบีัติราชุการ
แทนอธิการบีด้ี ในตำาแหน่งผ่้ชุ่วิยอธิการบีด้ีฝ่่าย
วิิทยบีริการฯ จำังหวิัด้พังงา แสด้งคำวิามยินด้ีกับี
นายเจษฎา จิตรัตน์ เน่�องในโอกาสเข้าด้ำารงตำาแหน่ง
ผ้่ว่ิาราชุการจัำงหวัิด้สงขลัา ในการประชุุมผ่านระบีบี
ออนไลัน์ร่วิมกับีหัวิหน้าส่วินราชุการจำังหวิัด้พังงา
ประจำำาเด้่อนตุลัาคำม 2564 เม่�อวิันที� 25 ตุลัาคำม
2564 พร้อมทั�งได้้แนะนำาหัวิหน้าส่วินราชุการใหม่
ในการเริ�มปฏิบัีติงาน ตั�งแต่วัินที� 1 ตุลัาคำม 2564

 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง สาขาวิิทยบีริการฯ
จัำงหวัิด้ตรัง จัำด้กิจำกรรมวัินรักต้นไม้ประจำำาปีของชุาติ
(21 ตุลัาคำมของทุกปี) โด้ยได้้ปล่ักไม้ยางนา 10 ต้น
ไม้พะยอม 10 ต้น ไม้สุพรรณิการ์ 10 ต้น แลัะปล่ัก
กระชุายขาวิ กระท่อ ในสวินสมุนไพรเพ่�อสุขภาพ
ภายในบีริเวิณมหาวิิทยาลััย มีเจำ้าหน้าที� จำำานวิน
21 คำน ร่วิมกิจำกรรม เม่�อวิันที� 20 ตุลัาคำม 2564
โด้ยได้้รับีคำวิามอนุเคำราะห์กลั้าไม้ จำำานวิน 20 ต้น
มีไม้ยางนา แลัะไม้พะยอม จำากศ่ึนย์ส่งเสริมวินศึาสตร์
ชุุมชุนที � 8 (ตรัง) ตำาบีลักะชุ่อง อำาเภอนาโยง
จัำงหวัิด้ตรัง

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว�า ผ้่ชุ่วิยอธิการบีดี้ฝ่่าย
วิิทยบีริการจัำงหวัิด้สงขลัา แลัะเจ้ำาหน้าที�มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง สาขาวิิทยบีริการเฉลิัมพระเกียรติ จัำงหวัิด้
สงขลัา ร่วิมกันปลั่กต้นทองอุไรแลัะต้นกาสะลัอง
บีริเวิณสระนำ�า แลัะสวินภายในมหาวิิทยาลััย เม่�อวัินที�
5 พฤศึจิำกายน 2564 เพ่�อภ่มิทัศึน์ที�สวิยงาม เพิ�มคำวิาม
เป็นสีเขียวิแลัะสีเหล่ัอง ตลัอด้จำนเพ่�อเป็นการส่งเสริม
คุำณธรรม จำริยธรรม แลัะสร้างจิำตสำานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชุาติแลัะสิ�งแวิด้ลั้อมให้คำงอย่่อย่าง
ยั�งย่น

  ม.รามฯ จ.อำานาจเจริญ
  ร่วมวางิพิ่วงิมาลาวันปิิยะมหาราช

กิิจกิรรมสาขาฯ

ส่มาค่ม ม.ร. ร่วมแส่ดงิค่วามยินดีกับอธิิการบดี

  ม.รามฯ จ.พัิ่งิงิา

  ม.รามฯ จ.ตรังิ

  ม.รามฯ จ.ส่งิขลา

ประกาศผู้ลการเขียนสารคดี
(ต่่อ่จากหน้า 7)

๗



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๒)   วันท่ี  ๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๘

อ.ศึ.ม.ร.-ส.ม.ร. แสดงคำวิามยินด่กับอธิิการบด่ ม.ร.อ.ศึ.ม.ร.-ส.ม.ร. แสดงคำวิามยินด่กับอธิิการบด่ ม.ร.  

ม.รามฯ ช่วนเปล่ียนกรอบร้ปโปรไฟล์ฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

คำณะเศรษฐศาสติร์ จััดูพ่่ธีีคำณะเศรษฐศาสติร์ จััดูพ่่ธีี
บวงสรวงพ่่อขุุนฯ คำรบรอบ 48 ปีบวงสรวงพ่่อขุุนฯ คำรบรอบ 48 ปี

ม.ร. ให�รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.ร. จัดประชุ่มสภานักศึกษาสมัยวิสามัญ่ฯ                                                   
                                       (ต่่อ่จากหน้า 1)

คำณะบริหารธุิรกิจั
รับ ป.โท Y-MBA หัวหมาก

เจ�าของ	 	 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
บรรณาธิัการ	 ผศึ.ด้ร.สรตี		ปรีชุาปัญญากุลั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อม้ลสารสนเทศ				นางปุญญิสา อรพินท์																	 

คณะผู้้�จัดทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธิัการผู้้�ช่่วย					รศึ.วิาริศึา		พลัายบัีวิ    อาจำารย์อภิสิทธิ�		ศุึภกิจำเจำริญ				น.ส.พรรณวิรา		เพิ�มพ่ลั				น.ส.กุลิัศึรา		เจำริญสุข
กองบรรณาธิัการ	 				น.ส.กนิษฐา		ทองจัำบี    น.ส.ศิึริภรณ์  นามพงษ์    น.ส.โชุติมา  เด้ชุะราชุ
ช่่างภาพ	 	 				นายภาณุพงศ์ึ		พิงไธสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจัดหน�า					นายสัณฐิติ		เทศึสีแด้ง				นายสยุมพลั		ศึรพรหม    นายสุภะชัุย  อวินศึรี    				

 ด้ังนั�น เพ่�อเป็นการสนับีสนุนนักศึึกษา
ให้ตั�งใจำศึึกษาเลั่าเรียนให้ด้ียิ�งขึ�น มหาวิิทยาลััย
เห็นสมคำวิรให้รางวัิลัเรียนดี้แก่นักศึึกษาส่วินกลัาง
ดั้งกล่ัาวิในภาคำ 1 ปีการศึึกษา 2564
 อนึ�ง หากนักศึึกษาผ่้ใด้ได้้ลังทะเบีียน
เรียนแลั้วิ ขอให้นำาหลัักฐานการชุำาระเงินเพ่�อ
ขอรับีเงินค่ำาธรรมเนียมแลัะค่ำาบีำารุงการศึึกษาค่ำน
 นักศึึกษาตรวิจำสอบีรายชุ่�อได้้ที� อาคำาร 
สวิป. ชุั �น 1 ชุ่อง 4 สอบีถัามเพิ �มเติมโทร.
02-310-8604

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ธััญ่ญ่ารัตน์ ทองพาศน์ 
คำณบีด้ีคำณะเศึรษฐศึาสตร์ พร้อมด้้วิยทีมผ่้บีริหาร 
แลัะบีุคำลัากรคำณะเศึรษฐศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง จัำด้พิธีบีวิงสรวิงองค์ำพ่อขุนรามคำำาแหง
มหาราชุ เน่ �องในโอกาสวิันคำลั้ายวิันสถัาปนา 
คำรบีรอบี 48 ปีคำณะเศึรษฐศึาสตร์ เม่ �อวิ ันที �
2 พฤศึจำิกายน 2564 ณ บีริเวิณลัานพระบีรม
ราชุานุสาวิรีย์พ่อขุนรามคำำาแหงมหาราชุ

 นายสมศักดิ� ปานเมือง นายกองคำ์การนักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง แลัะนายอิทธัิฤทธัิ� 
ปักการะถา ประธานสภานักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง พร้อมด้้วิยคำณะทำางาน ร่วิมมอบีด้อกไม้
แสด้งคำวิามยินด้ีกับี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิการบีด้ีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง 
ที�เข้ารับีตำาแหน่งอธิการบีด้ีแลัะให้กำาลัังใจำคำณะผ่้บีริหารในการทำางานเพ่�อรามคำำาแหงต่อไป เม่�อวิันที� 10 
พฤศึจิำกายน 2564 ณ บีริเวิณลัานด้้านหน้าอาคำารสำานักงานอธิการบีดี้

แลัะประกาศรายช่ื ่อผู้้ �ได�ร ับรางวัลภายใน
วันท่ี 25 ธัันวาคม 2564 เพ่�อมอบีของที�ระลึัก 
“สเปัรย์แอลกอฮอล์ 5 ที่ศัวรรษมหาวิที่ยาลัย
รามคำาแหง” ในโอกาสคำรบีรอบี 50 ปี มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง จำำานวิน 500 ราย ด้้วิย
 สอบีถัามรายลัะเอียด้ได้้ที� งานประชุาสัมพันธ์ 
อาคำารสุโขทัย ชุั�น 2 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง 
โทร. 0-2310-8045-47, Facebook: PR 
Ramkhamhaeng University  

อย่างสมเหตุสมผลั หวัิงเป็นอย่างยิ�งว่ิาชุมรมต่าง ๆ
จำะจำัด้กิจำกรรมอย่างสร้างสรรคำ์แลัะสร้างชุ่�อเสียง
ให้แก่มหาวิิทยาลััย
 “ทีุ่กกิจ้กรรมที่่ �จ้ะเก ิดำข ึ �นในอนาคติ
ควรเริ �มติ้นให้ดำ่ เริ �มติ้นให้ถึ่กติ้อง ที่ำาให้เติ็มที่่�
หากนักศึักษาพื่ร้อมท่ี่�จ้ะเริ�มกิจ้กรรมแล้ว สามารถึ
นำาเสนอให้ฝึ่ายกิจ้การนักศัึกษาพื่ิจ้ารณาไดำ้
โดำยมหาวิที่ยาลัยจ้ะสนับุสนุนการที่ำางานอย่างเต็ิมท่ี่�
พื่ร้อมให้คำาช่ื่�แนะในการที่ำากิจ้กรรมต่ิาง ๆ และควร
จ้ัดำกิจ้กรรมให้สอดำคล้องกับุสถึานการณ์ปััจ้จุ้บุัน 
ขอให้กิจ้กรรมที่่�จ้ะเกิดำขึ�นในอนาคติผ่านพื่้นไปั
ด้ำวยด่ำ ม่ความที่รงจ้ำาท่ี่�สวยงามร่วมกัน”
 ทั�งนี� มีการแต่งตั�ง นายอิทธิัฤทธิั� ปักการะฤา
นักศึึกษาคำณะนิติศึาสตร์ เป็นประธานสภานักศึึกษา
แลัะ นางสาวพีรดา ฤทธัิ�รณยุทธั์ นักศึึกษาคำณะ
ศึึกษาศึาสตร์ เป็นเลัขาธิการสภานักศึึกษา ตั�งแต่
บัีด้นี�เป็นต้นไป

 โคำรงการบีริหารธุรกิจำมหาบีัณฑ์ิต สำาหรับี
นักบีริหารรุ ่นใหม่ Y-MBA (หัวิหมาก) รุ ่นที � 25
คำณะบีริหารธุรกิจำ เปิด้รับีสมัคำรนักศึึกษาใหม่ระดั้บี
ปริญญาโท ภาคำเรียนที� 2 ปีการศึึกษา 2564 ใน 3
สาขาวิิชุา คำ่อ สาขาการจำัด้การ การตลัาด้ การเงิน
แลัะการธนาคำาร รับสมัครบัดนี� – 19 พฤศจิกายน
2564
 หลัักส่ตร 2 ปี 40 หน่วิยกิต แผน ข ไม่ทำา
วิิทยานิพนธ์ เรียนระบีบี Block Course ในวัินอาทิตย์
(วัินเดี้ยวิ) เวิลัา 08.30- 16.30 น. ณ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง (หัวิหมาก)
 คำ่าธรรมเนียมการศึึกษาตลัอด้หลัักส่ตร
แบ่งเป็น 2 โปรแกรม (แบ่ีงชุำาระ 8 งวิด้) โปรแกรมท่ี 1
ศึึกษาด้่งานในประเทศึ จำำานวิน 179,000 บีาท
โปรแกรมที่ 2 ศึึกษาด้่งานต่างประเทศึ จำำานวิน
249,000 บีาท คัำด้เล่ัอกโด้ยการสอบีสัมภาษณ์
 ผ้่สนใจำด้าวิน์โหลัด้ใบีสมัคำรที� www.y-mba.
ru.ac.th สมัครด�วยตนเอง ณ สำานักงานโคำรงการฯ
คำณะบีริหารธุรกิจำ ชุั�น 2 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
(หัวิหมาก) ทุกวิัน ไม่เวิ้นวิันหยุด้ราชุการ สอบีถัาม
รายลัะเอียด้ โทร.02-310-8229, 081-441-3288
 line ID : @ymba.ru
 facebook : Y-MBA Ru
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Sunday Program

การจัดการ (Management)
  การตลาด (Marketing)
    การเงินและธนาคาร
(Finance and Banking)
  

มี 3 กลุ่มวิชาให้เลือกเรียน

(àÃÕÂ¹à©¾ÒÐÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

098-941-5592, 089-683-5368
02-310-8229, 081-441-3288

y-mba.ru

@ymba.ru

WWW www.y-mba.ru.ac.th
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ค่าใช้จ่ายรวมศึกษาดูงาน 
แบ่งชำระ 8 งวด ดังนี้ 
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คาใชจายตลอดหลักสูตร

ตางประเทศ

Y MBA หัวหมาก สุรินทร กาญจนบุรี


