
            
    

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๗ 

วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

(อ่านต่อหน้า 12)

(อ่านต่อหน้า 12)

  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ม.รามคำแหง ร่วมฉลองวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี 

เชิญกูรูอาเซียน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

บรรยายพิเศษ พร้อมเปิดเวทีให ้

อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา 

ระดับปริญญาเอกทั่วประเทศ 

นำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์

  รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยว่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง ร่วมกับสมาคมนักพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (TA.HRD.) จัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 

เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน (3rd National Conference on Human 

Resource Development towards Asian Community)” เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ครบรอบ 41 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน 

เป็นวิทยากร และจัดให้มีการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงและจากสถาบันต่างๆท่ัวประเทศ ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งแบบนำเสนอผลงาน 

ดุษฎีนิพนธ์ในโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 

โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก ม.รามคำแหง ค่าธรรมเนียมการนำเสนอ จำนวน 4,000 บาท   

นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันอื่นและผู้สนใจ ค่าธรรมเนียมการนำเสนอ จำนวน 

5,000 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง อาคารสุโขทัย 

ชั้น 9 ห้อง 902 โทร. 0-2310-8337, 0-2310-8547

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง “รามคำแหงยุคใหม่”  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ณ 

ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า 

การจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึง 

ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 8 โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 

และต่างจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและอาจารย์แนะแนว และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

แก่อาจารย์แนะแนว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 300 คน จาก 22 จังหวัดทั่วประเทศ 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นนทบุรี นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 

ปราจีนบุรี เพชรบุรี มุกดาหาร ระยอง ร้อยเอ็ด ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ 

ม.รามคำแหง จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

HRD จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
เชิญ ดร.สุรินทร์ บรรยาย “HRD สู่ประชาคมอาเซียน”

 กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญ 

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “RU Singing Contest 

ต่อต้านยาเสพติด” ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ รับสมัครต้ังแต่ 

บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2555

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า กองกิจการ 

นักศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “RU Singing 

Contest ต่อต้านยาเสพติด” เพ่ือเสริมสร้าง 

ศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักศึกษา 

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้ง 

ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในบทบาท 

หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และห่างไกลยาเสพติด 

 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ไม่เคยมีผลงานบันทึกเสียงด้านการขับร้องเพลงเพื่อ 

จำหน่าย และไม่เป็นบุคคลที่มีสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ กับบริษัท 

จัดจำหน่ายหรือค่ายเพลง โดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และ 

การตัดสินนั้น มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒทิั้งภายใน 

และภายนอก ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน โดยพิจารณาจากจังหวะ 

ทำนอง อักขระ การออกเสียง สำเนียง และบุคลิกภาพ

ม.ร. ประกวดร้องเพลงต่อต้านยาเสพติด 
ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณรศ.ดร.โฆษิต  อินทวงศ์



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาค 2/2555 (ม.ร. 30)
วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

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



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

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



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

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



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)
วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ วิชา(CR) SEC วัน / เวลาเรียน ห้องเรียน วัน / เวลาสอบ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

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



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

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



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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

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

หมายเหตุ : กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)  ข้างหน้า ให้นักศึกษาตรวจสอบ

 เง่ือนไขของวิชาน้ันจากม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ์ หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๗) วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

   นิติศาสตร์              5501002462 - 5501079114

   บริหารธุรกิจ         5502012122 - 5502081903

   มนุษยศาสตร์        5503007782 - 5503056433

   ศึกษาศาสตร์         5504034983 - 5504069039

   วิทยาศาสตร์          5405502344 - 5505012236

    รัฐศาสตร์              5506018091 - 5506126597

    เศรษฐศาสตร์       5507000338 - 5507004827

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ     5554002666 - 5554008705

    พัฒนาทรัพยากรฯ    5556001732 - 5556002888

    Pre-degree             5590046362 - 5590071311

   นิติศาสตร์             5301519533 - 5501002454

   บริหารธุรกิจ          5402020092 - 5502012114

   มนุษยศาสตร์         5403016677 - 5503007774

   ศึกษาศาสตร์          5504002410 - 5504034975

   วิทยาศาสตร์          5305017526 - 5405502336

    รัฐศาสตร์              5406048222 - 5506018083

    เศรษฐศาสตร์        5407000669 - 5507000320

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ  5454006288 - 5554002658

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5556000593 - 5556001724 

    Pre-degree            5590021605 - 5590046354

   นิติศาสตร์              5201082806 - 5301519525

   บริหารธุรกิจ          5202504337 - 5402020084

   มนุษยศาสตร์         5303003338 - 5403016669

   ศึกษาศาสตร์          5404019787 - 5504002402

   วิทยาศาสตร์          5205011256 - 5305017518

    รัฐศาสตร์              5306020982 - 5406048214

    เศรษฐศาสตร์       5207006221 - 5407000651

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ 5354003393 - 5454006270

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5456004141 - 5556000585

    Pre-degree            5490511945 - 5590021597

   นิติศาสตร์             5101000528 - 5201082798

   บริหารธุรกิจ          5102012290 - 5202504329

   มนุษยศาสตร์         5103025184 - 5303003320

   ศึกษาศาสตร์          5304004913 - 5404019779

   วิทยาศาสตร์           5005013221 - 5205011249

    รัฐศาสตร์              5106093213 - 5306020974

    เศรษฐศาสตร์       5007501447 - 5207006213

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ 5154001258 - 5354003385

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5456001055 - 5456004133

    Pre-degree            5490011946 -5490511937

   นิติศาสตร์             4801000011 - 5101000510

   บริหารธุรกิจ          4802000010 - 5102012282

   มนุษยศาสตร์         4803000019 - 5103025176

   ศึกษาศาสตร์          4804000018 - 5304004905

   วิทยาศาสตร์          4805000017 - 5005013213

    รัฐศาสตร์             4806000016 - 5106093205

    เศรษฐศาสตร์        4807000015 - 5007501439

    เทคโนโลยีการส่ือสารฯ 4854000017 - 5154001241

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5356000017 - 5456001048

    Pre-degree           4890000013 - 5490011938

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

      คณะ                ช่วงรหัสนักศึกษา                     
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วัน
ลงทะเบียนเรียน

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี

ต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครศรีธรรมราช ท่านอาจารย์ฉัตรชัย  

ศุกระกาญจน์ ที่

 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ 

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ห รื อ  

UNESCO ที่

 ขณะนี้ เว็บไซต์ศูนย์มรดกโลกได้  

ประกาศให้ชื่อ 

 พระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น 

 มรดกโลก แล้ว

 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครศรีธรรมราชในฐานะประธานกรรมการ

ฝ่ายเอกสาร บอกว่า

 ทุกคนต่างดีใจพร้อมๆกัน

 เราต่างทำงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อย

 ต่อไปนี้จะจัดทำรายละเอียดที่เป็น 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ข อ ง อ ง ค์  

พระบรมธาตุเจดีย์

 จะทำให้เห็นเป็นการเคลื่อนไหวแบบ 

มีชีวิต ซึ่งในรายละเอียดจะบรรจุไว้อย่าง 

เป็นขั้นเป็นตอน และ

 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่ง

 จะทันการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 

๓๘ หรือสมัยที่ ๓๙ ขององค์การนี้

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความช่ืนชม 

ไว้ในชั้นนี้

 และขอเป็นกำลังใจให้การประชุม 

พิจารณาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

 เป็นไปตามเจตจำนงทุกประการ

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า อาจารย์แนะแนว 

เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่ออนาคตทางการศึกษาของ 

เด็กนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ซึ่งอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตในการ 

เข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา และยังเป็นผู้ท่ีให้คำแนะนำ 

ชี้แนะแนวทางด้านการเรียนได้ดีที่สุด ถือเป็นคุณูปการ

ต่อชีวิตของนักเรียนและบ้านเมืองด้วย 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษา 

ท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และจัดการเรียน 

การสอนแบบตลาดวิชาโดยเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัด 

จำนวน ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและเปิดหลักสูตร 

ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากมาย 

พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อรองรับ 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และเตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง 

เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการ  

และด้านประสบการณ์การดำรงชีวิตระหว่างเรียนใน 

มหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็น 

ท่ีพ่ึงแห่งตน” และมีวินัย เพ่ือให้นักศึกษาออกไปประกอบ 

อาชีพและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สมเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้คู่คุณธรรม”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถโอนย้ายคณะได้ทันที  

หากพบว่าตนเองมีความถนัดและต้องการเรียนรู้ใน 

คณะนั้นๆ โดยไม่ต้องสมัครใหม่ ถือเป็นจุดแข็งข้อหนึ่ง 

ของมหาวิทยาลัย ทั้งยังมีทุนการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 

มากมายให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และกองทุน 

กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้นักศึกษาได้นำมาเป็น 

ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน และในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย 

ได้เปลี่ยนเกรดจาก G P F เป็น A B C D ซึ่งมี 

ความเป็นธรรมในการวัดผล และเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

ที่จะนำไปเทียบโอนเมื่อไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นหรือ 

ในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังนักศึกษาต่างสถาบัน หรือนักศึกษา 

ต่างประเทศที่มาศึกษาต่อที่ ม.รามคำแหง ก็สามารถเทียบ 

ผลได้ในระบบเดียวกัน

ม.รามคำแหงฯ                                         (ต่อจากหน้า 1)

 การประกวด แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก วันที่ 

9 พฤศจิกายน 2555 โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณา 

จากผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดและคัดสรรรอบแรกให้ 

เหลือเพียง 15 คน เพ่ือประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันท่ี 

16 พฤศจิกายน 2555 โดยแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการ 

ตัดสิน ณ ห้อง 302 ช้ัน 3 อาคารสุโขทัย ท้ังน้ี มีการอบรม 

เทคนิคการร้องเพลงเบื้องต้นและอบรมเทคนิคการร้อง

เพลงที่สูงขึ้นให้กับผู้เข้าร่วมประกวดด้วย

 รางวัลการประกวด ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 

10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 

ทุนการศึกษา 7,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 

ทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชมเชย 1 รางวัล 

ทุนการศึกษา 3,000 บาท และรางวัล Poplar Vote  

1 รางวัล ทุนการศึกษา  3,000 บาท 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ตุลาคม 2555  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2  

โทร. 0-2310-8073 หรือ www.stadffair.ru.ac.th, Facebook :  

กองกิจการนักศึกษา ม.รามคำแหง

ม.ร. ประกวดร้องเพลงฯ                         (ต่อจากหน้า 1)


