
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๓๒

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

ม.ร.มอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” แก่นักศึกษา

ในโอกาสครบรอบ 44 ปีรามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 ม.ร.มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 44 ปี

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษา 

ท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ”ประจำาปีการศึกษา 2558 ให้แก ่

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง จำานวน 4 คน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

และเป็นขวัญกำาลังใจให้แก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี 

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ครบรอบ 44 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558   

 สำาหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รางวัล“เพชรประดับรามฯ” 

ประจำาปี 2558 จำานวน 4 คน มีดังนี้ 

 นางสาวฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เกียรติคุณ 

รางวัลเยาวชนดีเด่นประกายเพชร ครั้งที่ 10 ด้านการพัฒนาสังคม

หรือสภาเยาวชน จากกรุงเทพมหานคร ปี 2558, รางวัลเยาวชนดีเด่น 

แห่งประเทศไทย สาขาสภาเยาวชน บำาเพ็ญประโยชน์และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของเยาวชน ปี 2558, ฝ่ายสัมพันธ์องค์กรท่ีมีผลปฏิบัติงาน 

ดีเด่นขององค์กรเยาวชน AIESEC ประเทศไทย ปี 2557,

(อ่านต่อหน้า 2)

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงร่วมกับกองทัพบกจัดกิจกรรม

“จัดตั้งองค์กร นศท. (รด.จิตอาสา) สู่การปฏิบัติงานฯ”

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.ร. ให้การต้อนรับ พลโท วีรชัย  อินทุโศภน ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในพิธีเปิดกิจกรรม “การจัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหาร 

(รด.จิตอาสา) สู่การปฏิบัติงานเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน”  จัดโดย มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบก เพ่ือเป็นส่ือกลางสร้างความเข้าใจ

ในการปฏิบัติภารกิจของทหาร การเดินหน้าประเทศไทยของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและรัฐบาล โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากกรุงเทพฯและปริมณฑล จำานวนกว่า  

3,000 คน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยครบรอบ 44 ปี วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบความสำาเร็จในหน้าท่ีและได้นำาความรู้ 

ไปช่วยเหลือสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันโดยม ี

ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล จำานวน 7 ราย ประกอบด้วย

 1. นายกฤษฎา  บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

 2. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์

 3. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์

 4. นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 

   
 สาธิตรามคำาแหงเปิดรับนักเรียน ชั้น ม. 1

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(ฝ่ายมัธยม) เปิดรับนักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 14 ปี 

และผ่านการทดสอบเทียบมาตรฐานความรู้

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ประจำา 

ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เข้าศึกษาต่อใน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำาป ี

การศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครระหว่าง

วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2559

   
ม.ร. เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค 2/58

 มหาวิทยาลัยมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2 และ

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ท้ังส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค ตามรายละเอียดใน “ข่าวรามคำาแหง” 

ฉบับนี้ หน้า 10

 สำาหรับปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2558 ส่วนกลาง 

มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียน และการบรรยาย

ในชั้นเรียน รวมทั้งการสอบไล่ไปจากเดิม ได้แก่ 

เปิดบรรยายเป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (เดิมวัน

ที่ 15 ธันวาคม 2558) ช่วงการบรรยายในชั้น

น.ส.วราภรณ์ สุวรรณปาน

นายกฤษฎา  บุญราช หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ นางทรงพร  โกมลสุรเดชนายอาทิตย์  วุฒิคะโร นายสุวิช  สุทธิประภา

น.ส.ฟ้าฤดี  ทรงลักษณ์ นายภูวนาถ  เรืองฤทธ์ิ นายปุณภัท  พุ่มเรือง น.ส.ฐิติพร  สิงห์กุล

นายอรรถการ  ตฤษณารังสี



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   ท้ังน้ี จำาหน่ายใบสมัครเพ่ือทดสอบมาตรฐาน

ความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ตั้งแต่บัดนี้ - 

21 ธันวาคม 2558 และรับสมัครทดสอบความรู้ฯ 

ระหว่างวันที่ 18 - 23 มกราคม 2559 

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายมัธยม) สอบถาม

รายละเอียดโทร. 0-2310-8356, 0-2310-8456 หรือ 

www.ds.ru.ac.th

สาธิตรามคำาแหงฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

   

 ชมรมขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง (RU CHORUS) ร่วมขับร้องประสานเสียง 

ในการแสดงคอนเสิร์ต ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ : เผลอ 

the concert ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2558

เรียนเป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2558 - 18 มีนาคม 2559 

(เดิมวันที่ 15 ธันวาคม 2558 - 8 เมษายน 2559) 

และกำาหนดการสอบไล่ภาค 2/2558 เปล่ียนเป็นวันท่ี 

20 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 (เดิมวันที่ 19 เมษายน 

-9 พฤษภาคม 2559)

 สำาหรับกำาหนดการลงทะเบียนเรียนภาค 

2/2558 ยังคงเดิมคือวันที่ 18-21 ธันวาคม 2558

ม.ร. เปลี่ยนแปลงฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 5. นายสุวิช สุทธิประภา ผู้อำานวยการสถานีวิทยุ 

100.5  อสมท. ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

 6. นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานกรรมการ

บริษัทสยามไดอิจิ ออโต้รีบิลด์ จำากัด ศิษย์เก่า- 

คณะรัฐศาสตร์ และ

 7. น.ส.วราภรณ์ สุวรรณปาน กรรมการ- 

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำากัดฮิลลาร่ี อินท์ ศิษย์เก่าคณะ

รัฐศาสตร์

 โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร

แก่ศิษย์เก่าดีเด่นในงาน “44 ปีรามคำาแหง” วันที่ 26 

พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพิธีฯ 

ลานพระรูปพ่อขุนฯ

ม.ร. มอบรางวัลศิษย์เก่าฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม

คร้ังนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสนับสนุน 

ให้สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้าง

จิตสำานึกสาธารณะและปลูกฝังการทำาความดีให้กับ

นักศึกษาวิชาทหาร ซ่ึงเป็นกำาลังสำาคัญและเป็นกลไก

การขับเคลื่อนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพื่อร่วมกัน 

สร้างประเทศชาติให้สงบร่มเย็น  และอยู่กันอย่างอบอุ่น 

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มุ่งเน้นนโยบาย

เร่ืองการเสริมสร้างจิตสาธารณะมาตลอด โดยสนับสนุน

ให้นักศึกษาวิชาทหารมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด 

ช่วยกันทำาให้สังคมไทยน่าอยู่ ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด 

รวมท้ังเสริมสร้างให้ชาวชุมชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ทั้งนี้การที่นักศึกษา

วิชาทหารได้ร่วมกันทำากิจกรรมจิตสาธารณะ และ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ก็จะทำาให้

เกิดความภูมิใจที่ได้ทำาประโยชน์ให้แก่สังคม เห็นแก ่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนต่อไป”  

 ด้าน พลโท วีรชัย  อินทุโศภน ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าวว่านักศึกษาวิชาทหาร

มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ทำางานเพื่อชาติ ช่วยกันเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูล 

สร้างการรับรู้ กระบวนการ และเจตนารมณ์ ของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมท้ังเผยแพร่ผลงาน

ท่ีสำาคัญของรัฐบาล ไปสู่พ่ีน้องประชาชนให้ได้รับทราบ

ข้อมูลท่ีแท้จริง และทำาให้เกิดความต่ืนตัวในการรับรู้

เร่ืองราวของชาติบ้านเมือง  และมีความเช่ือม่ัน ขับเคล่ือน

ปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

และรัฐบาล 

 โอกาสในการตอบแทนคุณแผ่นดินมาถึง

นักศึกษาวิชาทหารแล้ว ขอให้ใช้โอกาสนี้ปฏิบัติงาน 

เพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเต็มกำาลังความสามารถ 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบก ต้องการ

เห็นการรวมตัวกันของนักศึกษาวิชาทหาร เป็นองค์กร

ที่เข้มแข็งสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วและ

มีเอกภาพ เป็นพลังอันบริสุทธิ์ ออกมามีส่วนร่วม

ในการเดินหน้าประเทศและแสดงออกในลักษณะ 

ที่มีจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตาม

ขีดความสามารถ สามารถบูรณาการการทำางานร่วมกับ 

ทหาร พลเรือน ชุมชนหมู่บ้านและองค์กรต่างๆได้  

และเหตุผลที่เริ่มจัดตั้งโครงการ รด.จิตอาสา โดยม ี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 

ในส่วนกลางเป็นอันดับแรกนั้น เพราะถือเป็นผู้ที่มี

คุณวุฒิและวุฒิภาวะอยู่ในระดับปัญญาชนของชาติ 

ถือเป็นผู้มีจิตอาสาสูงกว่าช้ันปีอ่ืนๆ  จึงต้องการให้เป็น 

ต้นแบบที่ดีให้กับส่วนภูมิภาคได้นำาไปปฏิบัติต่อไป

 “ขอขอบคุณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงร่วมกับฯ  (ต่อจากหน้า 1)

รองประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ปี 2556-2558, 

รองประธานชมรม AIESEC ฝ่ายสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น

 นายภูวนาถ เรืองฤทธ์ิ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

เกียรติคุณ คณะกรรมการรวมรุ่นยุวชนประชาธิปไตย

ประจำาภูมิภาค (ภาคใต้) สำานักงานเลขาธิการสภา- 

ผู้แทนราษฎร ปี 2557, ชนะเลิศโครงการอ่านเขียนเรียนรู้ 

ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพผ่านงานวิจารณ์

วรรณกรรม จากธนาคารกรุงเทพ ปี2558, ชนะเลิศ

การประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา “ชีวิตและ

ผลงาน สด กูรมะโรหิต” จากมูลนิธิ สด-เนียม กูรมะ-

โลหิต ปี 2557,  รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวด

บทกลอนเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปี 2557, รางวัลชมเชยการประกวดกลอนกระดาษ

งานประชันกลอนสด  มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2557 เป็นต้น

 นายปุณภัท พุ่มเรือง นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

เกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการนำาเสนอ

โครงการรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สร้างฝาย 

ถวายในหลวง จากสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  

ปี 2558, รองประธานโครงการบำาเพ็ญประโยชน์และ 

รักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ปลูกหญ้าแฝก  

50,000 ต้น ณ ค่ายฝึกรบพิเศษฤทธิฤาชัย จังหาวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

 นางสาวฐิติพร สิงห์กุล นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

เกียรติคุณ อาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, อาสาสมัคร

พานักท่องเที่ยวต่างชาติเย่ียมชมบริเวณพระบรม

มหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, อาสาสมัคร

ร่วมจัดกิจรรม Human Run for Nepal สมทบทุน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล ณ สวนวชิรเบญจทัศ 

โดย นิตยสาร A DAY เป็นต้น

ม.ร. มอบรางวัลฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยทหารที่ดูแล 

พ้ืนท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยสัสดีอำาเภอ 7 จังหวัด 

ผู้แทนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป  และ  

ผู้แทนศูนย์ดำารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ท่ีมาบูรณาการ

การทำางานร่วมกัน ตลอดจนผู้กำากับนักศึกษาวิชาทหาร 

และสถานศึกษาท่ีมาร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี หน่วยรักษาดินแดน 

ตระหนักเสมอว่าท่านคือองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด 

ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และมีส่วนช่วยขับเคล่ือน

งานของชาติไปสู่ความสำาเร็จ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง เจ้าภาพร่วม ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและอำานวย-

ความสะดวกต่างๆ และขอชื่นชมว่าเป็นสถานศึกษา

ท่ีเข้มแข็งมาโดยตลอด และขอฝากนักศึกษาวิชาทหาร 

(รด.จิตอาสา) ที่จะไปร่วมปฏิบัติงานกับทุกท่าน  

ขอให้ดูแลห่วงใยนักศึกษาวิชาทหารเหล่าน้ี เหมือนคน 

ในครอบครัว และขอขอบคุณนักศึกษาวิชาทหาร

จิตอาสาทุกนาย ท่ีให้ความร่วมมือก้าวเดินไปข้างหน้า 

ฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ  

ได้ก้าวไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน และหวังว่า 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเห็น รด.จิตอาสา เกิดขึ้น

ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และในทุกพื้นที่ในประเทศไทยต่อไป” พลโท วีรชัย 

กล่าวในตอนท้าย



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ปีนี ้พทุธศกัราช ๒๕๕๘ รางวลัซไีรต์ 

หรอืรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ม

แห่งอาเซยีน ประกาศผลช้ากว่ารางวลัโนเบล 

สาขาวรรณกรรมทีม่รีาชบณัฑติยสภาสวเีดน 

เป็นกรรมการพิจารณารางวัลอยู่หลายวัน

  อาจเป ็นเพราะปีนี้รางวัลซีไรต์ 

เป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ซึ่งมี

จำานวนมาก และ

 กรรมการคัดเลือกได้ส่งให้กรรมการ

ตัดสินพิจารณาถึง ๙ เรื่องด้วยกัน คือ 

 กาหลมหรทึก ของปราปด์ จตุ ิ ของอุทิศ 

เหมะมูล เนรเทศ ของภูกระดาษ ประเทศ-

เหนือจริง ของปองวุฒิ พิพิธภัณฑ์เสียง  

ของจิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ รักในรอยบาป 

ของเงาจันทร์ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต 

ของวรีพร  นติปิระภา  หรอืเป็นเราทีส่ญูหาย

ของจเด็จ กำาจรเดช และหลงลบลืมสูญ 

ของวิภาส ศรีทอง

  ทัง้ ๙ เร่ือง และนกัเขยีน ๙ คนนี ้ มีช่ือ

ชั้นที่ต้องยอมรับว่ากรรมการตัดสินปีนี้

ต้องทำางานหนักจริงๆ 

  แต่ในท่ีสุด กรรมการตัดสินก็มีมติ

เป็นเอกฉนัท์  (ตามสไตล์ของกรรมการซไีรต์) ให้ 

 “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ของ

วรีพร  นิตปิระภา ได้รบัรางวลัซไีรต์  ในปีน้ี

 กรรมการให้ความเห็นว่า

 นวนิยายเ ร่ือง น้ี ได ้สะท ้อนภาพ 

ความล้มเหลวของการบริหารจัดการชีวิต

ในสังคม

 เสพติดศิลป์ของคนหนุ่มสาวยุคใหม ่

 แสดงให้ เห็นผลกระทบของการ

เผชิญหน้าระหว่างมายาคติกับอุดมคติ

ของสถาบันครอบครัวไทย

   ‘เปา’เปาวล ี พรพมิล นกัร้องลกูทุง่ ดารานกัแสดง นกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ฝากเป็นกำาลังใจให้เพื่อนๆน้องๆนักศึกษารามคำาแหง 

มุง่มัน่ตัง้ใจเรยีนให้จบ แม้หลายคนมภีาระต้องทำางานดูแลตนเอง ขอให้สู ้ อย่าท้อถอย 

สักวันความสำาเร็จจะอยู่แค่เอื้อมมือเรา 

   เปาวลี  พรพิมล นักร้องลูกทุ่งสาวสุพรรณบุรี ปัจจุบันกำาลังศึกษาคณะ-

สือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นนกัร้องในสงักดัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่

 ค่ายแกรมมี่โกลด์ เข้าสู่วงการโดยการประกวดร้องเพลงในรายการ คว้าไมค์  

คว้าแชมป์ ครัง้ที ่1 ทางช่องแฟนทวี ีได้รบัรางวลั แชมป์ ออฟ เดอะ เยยีร์ ปี 2553 

และต่อมาด้วยนำา้เสยีงเหน่อๆ ตามแบบฉบับชาวสุพรรณบุรี และบุคลิกตวัเล็ก 

หน้าหวาน เสียงใสคล้าย ‘แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์’ เธอได้รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์ม ให้แสดง

ภาพยนตร์เรือ่งพุม่พวง โดยรบับทนำาเป็น‘พุม่พวง ดวงจนัทร์’ ราชนีิเพลงลูกทุง่ และเริม่เป็นทีรู่จ้กัตัง้แต่น้ันมา

 เปาวลี เผยว่า เปาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เมื่อปี 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบ  

ชัน้ ม.6 และกำาลงัถ่ายภาพยนตร์เรือ่ง‘พุม่พวง’ไปด้วย จงึตดัสินใจเลือกเรยีนที ่ ม.ร.เพราะว่าต้องทำางานทกุวนั  

ไม่ค่อยมีเวลาเข้าห้องเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่น จึงมองหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และก็

เข้าศกึษาทีร่ามคำาแหงซึง่เป็นสถาบนัทีเ่ปิดโอกาสทางการศกึษา ไม่จำากดัการเข้าเรยีน ทำาให้คนทีท่ำางานไปด้วย

เรียนไปด้วยได้มีโอกาสเรียนหนังสือไปพร้อมกัน 

 “ตอนนี้เปาสอบได้ประมาณ 90 หน่วยกิต แต่ยังต้อง

ทำางานถ่ายละคร ออกคอนเสร์ิตเหมอืนเช่นเดมิ เปาจะไม่ทิง้

การเรียนอย่างแน่นอน ยิ่งรามคำาแหงเปิดโอกาสให้เปามาก

เท่าไหร่เปาย่ิงต้องตั้งใจมาสอบให้ผ่านมากขึ้น และตั้งใจ 

จะเรียนให้จบเร็วๆ”

 นักร้องสาวชาวสุพรรณ บอกด้วยว่า เปาเลือกเรียน

คณะส่ือสารมวลชน เพราะเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ

สาขาอาชีพของเปา  เปาทำางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง 

จึงอยากมีความรู้ที่เป็นภาคทฤษฎีผสมกัน ทำาให้เปาสนุก

กับการอ่านหนังสือ พออ่านแล้วทำาให้นึกถึงตอนท่ีตัวเอง 

ทำางาน ว่ามรีายละเอยีดข้อมลูเหมอืนทีก่ำาลงัทำางานอยู ่ เมือ่เรา 

ได้เรยีนในสิง่ทีเ่ราถนดั สิง่ทีเ่ราทำาเป็นชวีติจติใจ ยิง่เป็นการ 

เพิ่มความรู้และเพิ่มประสบการณ์ 

 “เปาอาจจะจบช้ากว่าเพื่อนๆคนอ่ืน แต่ก็มีกำาลังใจ 

ทำาในสิ่งฝัน ทำางานที่รัก เรียนในสิ่งที่ชอบ ตอบโจทย์ในชีวิต มีกำาลังใจ

จากคุณแม่ พี่ชายและเพื่อนๆ เปาก็มีความสุข ต้องขอบคุณ ม.ร.ที่ไม่จำากัด

การเข้าเรยีน คนทีท่ำางานหรือคนทีต้่องดูแลเลีย้งครอบครวั จะได้มทีีเ่รยีนหนงัสอื

และมีรายได้ดูแลครอบครัวด้วย” 

 เปาวลี  ฝากชวนน้องๆม.ปลายหรือคนที่ต้องการค้นหาตัวเองว่า 

ที่รามคำาแหง เราสามารถเลือกกำาหนดอนาคตของตนเองได้ ตอนนี้ใกล้รับ

สมัครนักศึกษาใหม่แล้ว น้องๆ ม.ปลาย ที่มีโอกาสอยากให้สมัครเข้ามาเรียนระบบ Pre-degree อยากให้เข้า

มาค้นหาตัวเอง ค้นหาวิชาความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 

 ส่วนเพื่อนๆน้องๆที่กำาลังเรียนอยู่ อยากเป็นกำาลังใจให้ทุกคน สู้ๆ อย่าท้อ อาจจะเหนื่อย อาจจะช้า 

ทำางานหนัก เรียนด้วยตนเอง ขยันด้วยตนเอง เหมือนที่เปาเป็นอยู่ตอนนี้ แต่เปายังไม่ละทิ้งการเรียน  

ไม่ละทิง้หน้าทีก่ารงาน ขอให้เพือ่นๆมแีรงใจตัง้ใจเรยีนเช่นนีต่้อไป แล้วสกัวนัหนึง่เรากจ็ะประสบความสำาเรจ็

ในการเรียนได้อย่างแน่นอน

 สำาหรับผลงานล่าสุด เปาวลี ขอฝากผลงานละครเรื่อง ‘สงครามเพลง’ ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 3 

ประมาณกลางปี 2559 ผลงานเพลงอัลบั้มพิเศษ นำาบทเพลงลูกทุ่งอมตะมาร้องใหม่ คาดว่าจะวางแผง

ประมาณเดือนธันวาคม 2558 และผลงาน “20 ปี แกรมมี่โกลด์ เพลงของฉัน เพลงของเธอ เพลงของเรา”  

วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ          

  

 ‘น้องเปา เปาวลี’ ลูกทุ่งสาวเสียงใส

เป็นกำาลังใจให้เพื่อน เรียนให้จบดั่งตั้งใจ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ 11 และข้อ 13 แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ และโดยมตคิณะกรรมการ

อำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  

ครัง้ที ่ 3/2558 เมือ่วนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2558 และครัง้ที่ 

4/2558 เมือ่วนัที ่ 10 พฤศจกิายน 2558 จงึกำาหนดสถานที ่

ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ดังนี้

 1. ส่วนกลาง กำาหนดสถานทีล่งคะแนนหยัง่เสยีง ดงันี้

  1.1 สายคณาจารย์ ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ บรเิวณ

ลานพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ด้านอาคารศิลาบาตร

  1.2 สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจ้าง ลงคะแนนหยั่งเสียง ณ บริเวณลานพ่อขุน

รามคำาแหงมหาราช ด้านอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ

นิติศาสตร์

 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 

ประจำากองงานวทิยาเขตบางนา  ลงคะแนนหยัง่เสยีง ดงันี้

 - เวลา 09.00 - 12.00 น. ลงคะแนนหยั่งเสียง  

ณ กองงานวิทยาเขตบางนา

 -  เวลา 13.00 - 15.00 น. ลงคะแนนหยั่งเสียง  

ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ด้านอาคาร

คณะมนุษยศาสตร์และนิติศาสตร์

  1.3 สายนักศึกษา กำาหนดสถานที่ลงคะแนน

หยั่งเสียง ดังนี้

   1.3.1 นักศึกษาปริญญาตรี ลงคะแนน

หยั่งเสียง ดังนี้

 ชั้นปีที่ 1

 - เวลา 09.00 - 12.00 น. ลงคะแนนหยั่งเสียง ณ 

บริเวณรอบสระนำ้า กองงานวิทยาเขตบางนา

 - เวลา 13.00 - 15.00 น. ลงคะแนนหยั่งเสียง 

บริเวณรอบสระนำ้า ด้านอาคารสำานักงานอธิการบดี

 ชัน้ปีที ่2  ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ บรเิวณรอบสระนำา้ 

ด้านอาคารศิลาบาตร

 ชัน้ปีที ่3 ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ บรเิวณรอบสระนำา้ 

ด้านอาคารคณะศึกษาศาสตร์

 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ลงคะแนนหยั่งเสียง ณ บริเวณ

รอบสระนำ้า ด้านอาคารสำานักหอสมุดกลาง

   1.3.2 นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะ-

ศลิปกรรมศาสตร์ คณะสือ่สารมวลชน และสาขาวทิยบรกิาร

เฉลมิพระเกยีรตต่ิางประเทศ ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ บรเิวณ

ลานพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ด้านอาคารสำานกัหอสมดุกลาง 

เวลา 09.00 - 15.00 น.

   1.3.3 นัก ศึกษาปริญญาตรีภาคพิ เศษ 

คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

คณะสื่อสารมวลชน และคณะเศรษฐศาสตร์ ลงคะแนน

หยั่งเสียง ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เวลา 09.00 - 15.00 น.

   1.3.4 นักศึกษาประกาศนียบัตร นักศึกษา

ปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ณ บริเวณลานจอดรถ

หน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

   1.3.5 นักศึกษาปริญญาโท ที่มีการเรียน-

การสอนทีก่องงานวทิยาเขตบางนา ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ กองงานวิทยาเขตบางนา เวลา 09.00 - 15.00 น. 

 2. ส่วนภมูภิาค  กำาหนดสถานทีล่งคะแนนหยัง่เสยีง

ดงันี ้สายคณาจารย์ สายข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั 

และลกูจ้าง ทีป่ฏบิตังิาน ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ

หรือจังหวัดที่มีการเรียนการสอนที่กำาหนดให้มีหน่วย

ลงคะแนนหยัง่เสยีงสรรหาอธิการบดลีงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงนั้น ๆ 

 สำาหรับสายนักศึกษาปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ

ปรญิญาเอก กำาหนดสถานทีล่งคะแนนหยั่งเสียง ดังนี้

  2.1 นกัศกึษาสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จงัหวดันครศรธีรรมราช และนกัศกึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

  2.2 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัปราจนีบุร ี นกัศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี และนกัศกึษา

จังหวดัสระแก้ว ลงคะแนนหยัง่เสียง ณ สาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

  2.3 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวดัอทัุยธาน ี นกัศึกษาจังหวดัอทัุยธาน ี ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

  2.4 นกัศกึษาสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดอำานาจเจริญ นักศึกษาจังหวัดอำานาจเจริญ และ

นักศึกษาจังหวัดยโสธร ลงคะแนนหยั่งเสียง ณ สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำานาจเจริญ

  2.5 นกัศกึษาสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จงัหวดันครพนม นกัศกึษาจงัหวดันครพนม และนกัศกึษา

จังหวัดสกลนคร ลงคะแนนหยั่งเสียง ณ สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม

  2.6 นกัศกึษาสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดแพร่ นักศึกษาจังหวัดแพร่ ลงคะแนนหยั่งเสียง 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

  2.7 นกัศกึษาสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จงัหวดันครราชสมีา นกัศกึษาจงัหวดันครราชสมีา ลงคะแนน

หยั่งเสียง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

นครราชสีมา

  2.8 นกัศกึษาสาขาวทิยาบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดสุโขทัย นักศึกษาจังหวัดสุโขทัย และนักศึกษา

จังหวัดกำาแพงเพชร นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และนักศึกษาคณะธุรกิจบริการ ลงคะแนนหยั่งเสียง  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

  2.9 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ลงคะแนน

หย่ังเสียง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

ขอนแก่น

  2.10 นกัศกึษาสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ลงคะแนน

หย่ังเสียง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

ศรีสะเกษ

  2.11 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวดัตรงั นกัศกึษาจงัหวดัตรงั นกัศกึษาจงัหวดักระบี ่

ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จงัหวัดตรัง

  2.12 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดลพบุรี นักศึกษาจังหวัดลพบุรี และนักศึกษา

จังหวดัสระบรุ ีลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

  2.13. นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัหนองบวัลำาภ ูนกัศกึษาจงัหวดัหนองบวัลำาภ ูและ

นกัศึกษาจงัหวดัเลย ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำาภู

  2.14 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัชยัภมู ิและนักศึกษาจงัหวดัชยัภมู ิลงคะแนนหยัง่เสยีง  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

  2.15 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัเพชรบูรณ์ และนกัศกึษาจังหวดัเพชรบูรณ์ ลงคะแนน

หยัง่เสยีง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์

  2.16 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์ และนักศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ลงคะแนน

หย่ังเสียง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตจิงัหวัดบุรีรัมย์

  2.17 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงราย นักศึกษาจังหวัดเชียงราย และนักศึกษา

จังหวัดพะเยา ลงคะแนนหยั่งเสียง ณ สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย

  2.18 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดักาญจนบรีุ นักศกึษาจังหวดักาญจนบรีุ ลงคะแนน

หยั่งเสียง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

กาญจนบุรี

  2.19 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัสุรนิทร์ นกัศกึษาจังหวดัสุรนิทร์ ลงคะแนนหย่ังเสียง 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์

  2.20 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอุดรธานี นักศึกษาจังหวัดอุดรธานี นักศึกษา

จงัหวดัหนองคาย และนกัศกึษาจงัหวดับงึกาฬ ลงคะแนน

หยัง่เสยีง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกียรตจิงัหวดัอุดรธานี

  2.21 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัเชยีงใหม่ นกัศกึษาจงัหวดัเชยีงใหม่ และนกัศกึษา

จงัหวดัลำาพูน ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ สำานักงานมหาวทิยาลัย

รามคำาแหงจังหวัดเชียงใหม่ (อาคาร สปจ. เก่า)
(อ่านต่อหน้า 9)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

‘มหาวิทยาลัยของประชาชน’ ภารกิจใหญ่ใจความหลักของ 

‘ตลาดวิชามหาวิทยาลัยรามคำาแหง’

 ภารกิจใหญ่และสำาคัญต่อประเทศ 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงดำาเนินงานต่อ

เนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันร่วม 44 ปี 

คือ ‘มหาวิทยาลัยของประชาชน’ การเป็น

ของประชาชนย่อมต้องเข้าถึงประชาชน 

และให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างง่าย หนึ่งใน 

การที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงพยายามที่จะ

เข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

คอื การเปิดโอกาสให้ผูค้นทัว่ไปและลกูหลานประชาชน

เข้าศึกษาต่ออย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ โดยเฉพาะผู้ม ี

รายได้น้อย แต่มีความสามารถ มหาวิทยาลัยจึงม ี

นโยบายเกบ็ค่าเล่าเรยีนหน่วยกติละ 30 บาท ตามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำารุง พ.ศ. 2514  

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514 ซึง่เป็นปีแรกของการเปิดมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อธิการบดีคนแรกและหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เล็งเห็นความสำาคัญจะให้คนทั่วไปที่ม ี

ทุนน้อยสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ 

ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนที่ตกค้างจากการสอบเข้า

มหาวทิยาลยัหรอืเอน็ทรานซ์ ประมาณ  50,000  คนได้

 การตัดสินใจเรื่องนโยบายเก็บค่าหน่วยกิต 

คณะกรรมการเตรยีมการเปิดมหาวทิยาลยัรามคำาแหง

ได้เตรยีมการไว้ เมือ่เปิดมหาวทิยาลยักไ็ด้ตราข้อบงัคบั

อย่างเป็นทางการ เก็บหน่วยกิตละ 30 บาท สมัย 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นอธิการบดี

คนแรก เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเพิ่งเริ่ม

ก่อตั้งใหม่ ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน

หลายอย่าง ต้องอาศัยเงินค่าหน่วยกิตจัดซื้อเครื่องมือ

เครือ่งใช้การสอนบ้าง ในระหว่างนัน้นกัศกึษาเสนอ 

เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าหน่วยกิตเรื่อยมา 

มหาวิทยาลัยจึงมีมติที่ประชุมให้เก็บเพียงหน่วยกิต

ละ 25 บาท ตัง้แต่ภาค 1 ปีการศกึษา 2516 เป็นต้นไป 

(อ้างอิงจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รามคำาแหงครั้งที่ 1/2516, 17 มกราคม 2516 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด ้วยอัตรา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำารุง 

พ.ศ. 2516)

 ต่อมาปีพ.ศ. 2519 ตรงกับสมัยศาสตราจารย์

กำาธร พันธุลาภ ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีขณะนั้น 

ช่วงปี พ.ศ.2517 – 2521 อธกิารบดสีองสมยั นกัศกึษา

เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าหน่วยกิต 

อีกคร้ัง ตามแนวคิดสิทธิเสรีภาพ หลังเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 มหาวิทยาลัยพิจารณาค่าหน่วยกิต

ดังที่นักศึกษาเรียกร้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ของนักศึกษาและผู้ปกครอง ลดค่าลงทะเบียนลงอีก 

เหลือหน่วยกิตละ 18 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ภาค 2 

ปีการศึกษา 2519  (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน 

และค่าบำารุง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2519) 

 มหาวิทยาลัยได้ใช้นโยบายลดค่าหน่วยกิตเรื่อยมา 

ตั้งแต่ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ได้รับ 

การเลือกตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลัย-

รามคำาแหง ช่วงปีพ.ศ.2521 - 2523 อีกครั้งหนึ่ง  

ต่อเน่ืองมาจนถงึอธิการบด ี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ 

ณ นคร ช่วงปีพ.ศ. 2523 -2525 และ  รองศาสตราจารย์

สขุุม นวลสกลุ ช่วงปีพ.ศ.2526 - 2530 อธกิารบดีสองสมยั 

จากนั้นมาถึงอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ 

โสภารัตน ์ ช่วงปีพ.ศ.2530 - 2532 และอธิการบดี

สองสมัย รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ช่วงปีพ.ศ.

2532 - 2536 

 ประมาณปีพ.ศ.2535 ช่วงรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ 

ศิรินิล เป็นอธิการบดีสมัยท่ีสองขณะนั้น พิจารณา

เห็นว่าสมควรแก่เวลาในการขึ้นค่าหน่วยกิตจาก

หน่วยกิตละ 18 บาท เป็น 25 บาท เช่นเดิม เท่ากับ 

ปีการศกึษา 2516 ซึง่เป็นการปรบัตามสภาวะเศรษฐกจิ 

ทีเ่ปลีย่นแปลง ให้เพยีงพอต่อการดแูลค่าสาธารณปูโภค

ทีส่งูขึน้มาก ตัง้แต่ภาค 1 ปีการศกึษา 2535 (ข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำารุงการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2535) และคงเก็บ

ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ 25 บาท ต่อเนื่องตั้งแต่

อธิการบดีสี่สมัย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

ช่วงปีพ.ศ.2537 – 2550 อธิการบดี รองศาสตราจารย์ 

คมิ ไชยแสนสขุ ในปีพ.ศ.2550 – 2554 จนถงึอธกิารบดี

คนปัจจบุนั ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

นับเป็นนโยบายและภารกิจสำาคัญของมหาวิทยาลัย

ที่จะดูแลนักศึกษาและประชาชน

 การท่ีมหาวิทยาลัยเก็บค่าลงทะเบียนเพียง

หน่วยกติละ 25 บาท จำานวนนกัศกึษาในช่วงนัน้จงึม ี

มากล้น ทำาให้มหาวทิยาลยัต้องมวีธีิในการบรหิารจดัการ

อาท ิห้องเรยีนทีบ่รรจคุนได้จำานวนมาก และถ่ายทอด 

ผ่านโทรทัศน์ไปยังห้องถัดไป เพื่อให้นักศึกษาที่ม ี

จำานวนมากนัน้สามารถเข้าถงึการบรรยายในช้ันเรียน 

ได้ชนดิเกาะตดิใกล้ชดิอาจารย์ และลกัษณะการบรรยาย 

ในชัน้เรียนแบบขยายนี ้ จงึเป็นการใช้เทคโนโลยี 

และการจดัการอย่างทนัสมยัของมหาวทิยาลยั 

รามคำาแหง ในยุคนั้น

 แม้ว่า มหาวิทยาลัยจะมีรายได้จาก 

การเก็บค่าหน่วยกิตเพียงเล็กน้อย แต่นั่นเป็น 

เป้าหมายท่ีต้องการให้ผูค้นในสงัคมไทยเข้าถงึ 

การศึกษาให้มากที่สุด อันเป็นรากฐานสำาคัญ 

ในการพัฒนา “ทรพัยากรคน  เพือ่การพฒันา 

ประเทศ” แต่มหาวทิยาลยัรามคำาแหงยงัคงความเข้มข้น

ในมาตรฐานการศึกษาอย่างดี เราจะพบว่า บุคคล

ที่ผ ่านรั้วการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

มีความสามารถเติบโตในหน้าทีก่ารงาน และทำาหน้าที่

สำาคัญระดับชาติอยู่เป็นจำานวนไม่น้อย

 นักศึกษารุ่นแรกๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ

มหาวิทยาลัยก็เข้มงวดมาตรฐานการศึกษา ทำาให้

นกัศกึษาทีจ่บในยคุแรก โดยเฉพาะบณัฑิตคณะนติิศาสตร์

สามารถสอบวชิาชีพเนตบิณัฑติไทยได้เป็นจำานวนมาก 

และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นผู ้พิพากษา  

เป็นข้าราชการอัยการ ในลำาดับต้นๆ เทียบเคียงได้

กับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท่ีเปิดการเรียนการสอนด้าน

กฎหมายขณะนั้น ปัจจุบันผู้พิพากษา และอัยการ

เหล่านั้นอยู่ในหน้าที่การงานที่มีตำาแหน่งในระดับ

สูงในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และสำานักงาน

อยัการสูงสุด อาท ิ ดำารงตำาแหน่งรองประธานศาลฎกีา 

ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 

ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ อธบิดีอัยการ รองอธบิดี-

อัยการ เป็นต้น  

 ยังมีบางส่วนที่สามารถสอบเข้ารับราชการใน 

กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ เป็นจำานวนมาก ตัวอย่าง

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ สามารถสอบเข้ารับราชการ

ในตำาแหน่งปลัดอำาเภอได้ในลำาดับต้นๆ เช่นกัน รวม

ทั้งเติบโตในหน้าที่การงานในส่วนราชการต่างๆ 

อย่างเป็นลำาดับ เช่น ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง

มหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการ

พฒันาชมุชน  อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์  อธบิดกีรมป่าไม้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด รองผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ เป็นต้น

 บัณฑิตทั้งสองคณะและบัณฑิตคณะอื่นๆ  

ยงัอยูใ่นสาขาวชิาชพีทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

ท่ีประสบความสำาเรจ็อกีเป็นจำานวนมาก เช่น ดำารงตำาแหน่ง 

ปลดัสำานกันายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม เอกอัคราชทูต เป็นอาจารย์สถานศกึษา 

*รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ และอดีตหัวหน้ากองกลาง สำานักงานอธิการบดี พ.ศ.2514-2516

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ*

(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ 

“ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำาเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาค 

ทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย (ช่ือของมหาวิทยาลัยต้ังข้ึนตามพระนามของพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น 

ซึ่งทำาให้ประเทศไทยได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยใช้กันต่อมา

ตราบเท่าทุกวันนี้)

 ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ  

44 ปี นับแต่เร่ิมก่อต้ังมาในปี พ.ศ. 2514  

 มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ 

ทางวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ยังได้เพิ่มภารกิจที่ 5 คือ  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี  “ความรู้คู่คุณธรรม” 

 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาต ิ

และระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพ

มาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง :  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา ที่จัดการศึกษาเพื่อ

ปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐานสากล

 ปรัชญา : ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม

 ปณิธาน : พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา 

 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกล 

อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นหนึ่ง

มหาวิทยาลัยสองระบบ คือ จัดระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย และระบบ 

การสอนทางไกล โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ  

ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร

โครงการพิเศษต่าง ๆ  หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและ 

มาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้

 ในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยได้กำาหนดนโยบาย

จัดการเรียนการสอนวิชา “ความรู้คู่คุณธรรม” สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยวิชาความรู้คู่คุณธรรมเป็นวิชา

บังคับในหลักสูตรและไม่เก็บค่าหน่วยกิต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรม 

ช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ และปลูกฝังจิตสำานึกให้นักศึกษานำาไปประพฤติปฏิบัติ 

สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้ซึ่งรู้จักยึดหลักคุณธรรมและ 

จริยธรรมนำาชีวิต ช่วยเสริมคุณค่าให้นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

 ปัจจุบันจำานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนรวม 128 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก  จำาแนกดังน้ี 

 ระดับปริญญาตรี 67 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก       

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก       

 ระดับปริญญาโท 49 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก              

 ระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก       

 การเลือกเรียนรายวิชา   มีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

 ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค โดยเริ่มขึ้นในปี 2538 ปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นแล้วใน 23 

จังหวัดทั่วประเทศ ทุกแห่งก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน 

 นอกจากนี้ ยังได้ขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ 

ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยพัฒนา

บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งความต้องการของท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังจัดให้มีศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรีอีก 

39 จังหวัด

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน   ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด 

ก็สามารถเรียนกับรามคำาแหงได้ ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ชาวไทยในต่างประเทศ 

32 ประเทศ และจัดศูนย์สอบ 41 แห่งในประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งนี้ การดำาเนินการ

จัดสอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์

สถานที่สอบและดำาเนินการจัดสอบให้ 

 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่

ดำาเนินการจัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหารและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะต่าง ๆ 12 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยังได้จัด

ตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกที่จังหวัดสุโขทัย จำานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และคณะธุรกิจการบริการ  

 นอกจากนี้ ยังมีสำานัก/สถาบัน/ศูนย์ต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ

การบริหารอีกจำานวน 16 หน่วยงาน และสำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ต่างประเทศ ซึ่งสังกัดสำานักงานอธิการบดี และสำานักงานของสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 23 หน่วยงาน

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงโดยความคิดริเริ่มของผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  ได้มีนโยบายการปรับระบบการวัดและประเมินผลของ 

นักศึกษาจากเดิม ระบบ G P F เป็นระบบใหม่ A B C D F มหาวิทยาลัยได้เริ่มใช ้

ระบบเกรด A B C D F (คือ A  B+  B  C+  C  D+  D  F) ต้ังแต่ภาค 1/2555 เป็นต้นมา 

ซ่ึงเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ไปสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทำาให้สะดวกต่อการนำาไปเทียบโอนหรือศึกษาต่อ ท้ังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเอง

และนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนที่รามคำาแหง

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้ความสำาคัญของการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา 

ได้ส่งเสริมการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เร่งพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ทุกรูปแบบ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยทุกสาขาและทุกระดับ นอกจากงบประมาณ 

การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอกแล้ว มหาวิทยาลัย 

ยังได้จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย โดยมีเป้าหมายของงานวิจัย 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ อันจะนำาไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ดำาเนินการส่งเสริม 

ความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งผลิตนักวิจัย 

ระดับสูงเพิ่มขึ้น ได้จัดตั้งศูนย์/หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยขึ้นในส่วนกลางและภูมิภาค 

จัดทำาวารสารวิจัยขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีระดับและมาตรฐานสากล 

รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยไปสู่นานาชาติ

 ภารกิจหลักที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การบริการวิชาการ 

แก่สังคม ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจน้ีมาโดยตลอดต้ังแต่ปีท่ีเร่ิมก่อต้ังมหาวิทยาลัย

จวบจนปัจจุบัน มุ่งบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลายและกว้างไกลทั้งใน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ มีการริเร่ิมโครงการใหม่ ๆ และพัฒนารูปแบบ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
(อ่านต่อหน้า 7)

44 ปี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

“แหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา”



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ตระหนักในความสำาคัญของการทำานุบำารุงศิลป-

วัฒนธรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง โดยยึดหลักว่า 

“ช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ...เท่ากับช่วยรักษาชาติไว้” ได้เร่งปลูกฝังจิตสำานึก

ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รู้จักคุณค่า อนุรักษ์ ทำานุบำารุง และ

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ลำ้าค่าของชาติ รวมทั้ง 

การปลูกฝังค่านิยมไทย มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร

จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดปีการศึกษา  

ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงาม 

จะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิตและบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป   

 “โขน” ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและ 

สำาคัญของชาติไทยท่ีพึงจะต้องอนุรักษ์ไว้ รองศาสตราจารย์

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ได้ริเร่ิมให้มี “โขนรามคำาแหง”  

ขึ้นในปี  2546  โดยจัดการฝึกโขนขึ้นในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งแต่ละปีได้มีนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งนักเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครฝึก

จำานวนหลายร้อยคน “โขนรามคำาแหง” เปิดแสดง

ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

(มกราคม 2557) ต่อมาได้จัดแสดง และได้รับเชิญ 

ให้จัดแสดงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมา

 การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ สถาบันการศึกษาจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้  

ความร่วมมือด้านต่าง ๆ  เกิดข้ึนอย่างหลากหลายระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ สถาบันการศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากลและ

สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

 ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยได้ปรับบทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล 

และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ได้กำาหนดกลยุทธ์มุ่งสู่

ความเป็นสากล และเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 

ได้ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก มุ่งแข่งขันทางการศึกษา

กับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพระดับสากล และมีเป้าหมาย

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก 

 มหาวิทยาลัยได้ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 

และเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ท้ังมีและไม่มีการลงนามความเข้าใจในข้อตกลง

ความร่วมมือ สำาหรับสถาบัน/มหาวิทยาลัย/องค์กรในต่างประเทศที่มีการลงนาม

ความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ฯลฯ ในปัจจุบันมีจำานวน  

45  แห่งในประเทศต่าง ๆ  รวม 16 ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กรในประเทศท่ีมีการลงนามความร่วมมือ อีกจำานวน  20  ฉบับ 

 สถาบันการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีชื่อเสียงและเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล ทำาการเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษา 

เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาจีนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกกระบวนวิชา 

ของทุกหลักสูตรดำาเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ 

ทางด้านการสอนสูงที่เชิญมาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นนำาทั่วโลก บรรยากาศ

การเรียนการสอนจึงเปรียบเสมือนยกห้องเรียนจากต่างประเทศมาไว้ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 จะเห็นได้ว่า ในภาค2/2557 มีนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศจากกว่า  

40 ประเทศท่ัวโลกเรียนท่ีสถาบันการศึกษานานาชาติ จำานวน 1,200 คน ซ่ึงในจำานวนน้ี 

มีนักศึกษาต่างประเทศ 468 คน นอกจากนักศึกษาที่มาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว 

ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะส้ันจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาเรียนรายวิชา 

อีกเป็นจำานวนมาก ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาเรียนรายกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรี จำานวน 171 คน 

 ในแต่ละปี มีผู้สนใจทั้งนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกติดต่อ

มาดูงาน เย่ียมชม การดำาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ/การวิจัยระหว่าง

สถาบัน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ตลอดปีการศึกษา  

ผู้ที่มาเยือนมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารองค์กรในประเทศและ 

ต่างประเทศ ทูต อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

 ในการพัฒนาบุคลากรน้ัน มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา โดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อทั้งใน 

และต่างประเทศ จัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ  แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

อย่างต่อเนื่องตลอดมา เช่น ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษาและการบริหาร สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน 

วิชาการ/วิจัย การดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้รู้เท่าก้าวทันกับการพัฒนา 

ทางด้านวิชาการ/วิจัย/การจัดการศึกษาของสถาบันอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ นอกจากน้ี 

ยังจัดกิจกรรมเสริม เช่น การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

ที่มหาวิทยาลัยทุกปี การจัดนิทรรศการการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและ 

ต่างประเทศ ฯลฯ สำาหรับงบประมาณในการสนับสนุน เป็นงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเอง และแสวงหาทุนจากภายนอกมาเสริม เช่น จากหน่วยงาน/

องค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 การส่งเสริมให้ประชากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพที่ดีและมีความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬาถือเป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน 

การจัดกิจกรรม ทางด้านการกีฬา พัฒนาการกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย

ให้ทันสมัยและมาตรฐานสากล จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมการกีฬา ปัจจุบันการกีฬาของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า 

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงทางด้านการกีฬา

ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย

 สำาหรับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ให้ความสำาคัญของกิจกรรม 

นักศึกษาควบคู่กับของการศึกษาเล่าเรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา 

โดยส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและสังคม

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถบริหารงาน

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดให้มีสภานักศึกษาและ

องค์การนักศึกษาบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมของนักศึกษาทุก ๆ ปีมาโดยตลอด และจัดให้มี

คณาจารย์ดูแลและให้คำาปรึกษาการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ สำาหรับนักศึกษา

ควบคู่กับบริการด้านวิชาการ จัดสวัสดิการหลากหลายสำาหรับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญ 

และกำาลังใจแก่บุคลากร ได้จัดให้มีหน่วยงานแพทย์และอนามัยไว้บริการ สนามกีฬา 

และสถานท่ีออกกำาลังกาย ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ธนาคารต่าง ๆ  

และตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) หลากหลายต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัย ไปรษณีย์ หน่วยรักษา-

ความปลอดภัย ศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหาร ห้องอ่านหนังสือที่มีเครื่องปรับอากาศ

สำาหรับนักศึกษา สร้างซุ้มที่นั่งพักนักศึกษาขึ้นใหม่แทนซุ้มเก่าที่ใช้งานไม่ได้แล้ว  

ติดตั้งสัญญาณ Wi - Fi ให้มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ฯลฯ 

นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้สวัสดิการอย่างสะดวกสบาย

 โครงการท่ีโดดเด่นท่ีสุดโครงการหน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึนเพ่ือนักศึกษา  

คือ “โครงการหอพักติดดาว” มหาวิทยาลัยรามคำาแหงไม่มีหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

แต่ก็ใส่ใจและห่วงใยนักศึกษาจากต่างจังหวัดที่จะต้องอาศัยพักอยู่ตามหอพัก 

ใกล้มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อการพักอยู่อย่างมีความสุข สะอาด และความปลอดภัย

ขณะที่เรียน รวมทั้งลดความกังวลของผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกก็ว่าได้ ที่ร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ 

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานเขตบางกะปิ สำานักงานเขต

ประเวศ สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก และสถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข เพื่อ

พัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่หัวหมากและวิทยาเขตบางนา 

ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการดูแลเอาใจใส่

ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักอาศัยเหมือนลูกหลาน

 โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญชวนผู้ประกอบการหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดใน 5 ด้าน 

44 ปี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

“แหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา”	 (ต่อจากหน้า	6)

(อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก สุขอนามัย การให้บริการของหอพัก ความปลอดภัย 

และการจัดการของหอพัก ซ่ึงหอพักท่ีผ่านการรับรองจะได้รับการ “ติดดาว” จากมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่ 3 ดาว (ดี) ระดับ 4 ดาว (ดีมาก) และระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) สำาหรับโครงการ 

“หอพักติดดาว” ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน มีหอพักได้รับการ “ติดดาว” 

จำานวนร้อยกว่าแห่ง 

 จากการท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ดำาเนินการโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง

ทำาให้หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งในด้าน

สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย การดูแลผู้พักอาศัย การป้องกันปัญหาอาชญากรรม

และยาเสพติด ทำาให้นักศึกษาได้พักอาศัยในหอพักที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองได้

อย่างมีความสุข อีกทั้ง ผู้ปกครองยังมีความมั่นใจว่าลูกหลานได้พักอาศัยในหอพัก 

ที่อบอุ่นและปลอดภัย

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ปรับระบบบริการให้เป็นแบบ Super Service 

มุ่งบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้การบริการดีที่สุด ประทับใจที่สุด โดยเน้นว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบันการศึกษา ไม่ได้ขายสินค้า แต่ให้บริการการสอน/

วิจัยและค้นคว้า บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ ฉะนั้น การให้บริการต้องมีคุณภาพ

และทำาให้ผู้รับบริการประทับใจอย่างที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ทุก ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย ได้นำา

ระบบ One Stop Service มาใช้ในการรับสมัคร ซึ่งได้จัดระบบที่สะดวกและรวดเร็ว 

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที  

 แนวทางการดำาเนินงานต่อไป มหาวิทยาลัยมีนโยบายเน้นมิติทางวิชาการ โดย

เฉพาะคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่จะมารองรับ 

การจัดการเรียนการสอนก็เป็นส่ิงท่ีต้องให้ความสำาคัญเช่นกัน จัดให้มีการปรับเปล่ียน 

เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ อำานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เช่น e-book 

และ e-Testing จะต้องเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เทคโนโลยีมารองรับการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานและการบริการทางอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมและสามารถบริการนักศึกษาจำานวนมากได้ โดยมี

เว็บไซต์ ดังนี้

 www.ru.ac.th  เป็นเว็บไซต์หลักท่ีมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 www.ram.edu เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ e-Learning ของมหาวิทยาลัย 

 www.e-ru.tv เป็นเว็บไซต์เก่ียวกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

  รวมท้ังเป็นเว็บไซต์สำาหรับถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา 

  และการบรรยายพิเศษ ฯลฯ

 www.faikham.com   เป็นเว็บไซต์ส่ือกลางของมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษา  

  อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

 มหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักในเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีสุดเร่ืองหน่ึง คือ ปลายปี พ.ศ. 2558  

จะมี “ประชาคมอาเซียน” เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 

10 ประเทศเป็นประชาคมเดียวกัน การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนี้ จะมีข้อดี

ในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ 

ในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลกท่ีส่งผลกระทบ

มาถึงภูมิภาคอาเซียน

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเองจะต้องมีส่วนในบทบาทของอุดมศึกษาไทย 

ในประชาคมอาเซียน จึงได้เร่งปรับตัว สร้างวิสัยทัศน์ และเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เน้นการสร้างคน สร้างนักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่ม ี

คุณภาพระดับสากล มหาวิทยาลัยได้จัดทำาแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม- 

อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นแผนเตรียมความพร้อมฯ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

พ.ศ. 2555-2558 เพ่ือเป็นกรอบกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาผลผลิตสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2558 และจัดทำาแผนฯ 

ระยะ 4 ปี ต่อไป

 นอกจากนี้ ยังได้กระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษารามคำาแหงตระหนักในการ

ที่ประเทศไทยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อม 

ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่จะต้องใช้สื่อสารในการทำางาน รวมทั้งต้องเรียนรู้

ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่าง ๆ แก่บุคลากรและ

นักศึกษา ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

กระตุ้นให้สนใจศึกษาและติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ในเร่ืองน้ีอย่างใกล้ชิด ให้รู้จักเรียนรู้ 

และเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้านให้มาก ต้องรู้เขารู้เรา และให้เตรียมตัว เตรียมการ 

และเตรียมปรับบทบาทตั้งแต่บัดนี้

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าได้ประสบ

ความสำาเร็จในการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดการศึกษาก้าวไกล 

ไร้พรมแดน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาก้าวไกล เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการ 

ให้โอกาสทางการศึกษาและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย 

อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

 ปัจจุบัน ถนนทุกสายได้มุ่งสู่รามฯ ซึ่งจะเห็นได้จากที่ในแต่ละปีจะมีนักศึกษา

และผู้สนใจจากทั่วประเทศรวมทั้งนักศึกษาต่างประเทศจากทั่วโลกหลั่งไหลกันเข้า

มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นจำานวนมากในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ 

ด้วยความมั่นใจในความมีชื่อเสียงและมาตรฐานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งสำาหรับชาวรามคำาแหงทุกคน

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  

มีจำานวนนักศึกษาหลายแสนคน และจากวันท่ีเร่ิมก่อต้ังจวบจนปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิต

แล้วเกือบเก้าแสนคน ซ่ึงบัณฑิตเหล่าน้ีออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติท้ังภาครัฐ 

เอกชนทั่วประเทศและทั่วโลก นับว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มีบทบาทในการ 

ช่วยพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลของชาติเป็นอย่างมาก

 บัณฑิตศิษย์เก่ารามฯ ได้ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน และได้พิสูจน์ให้สังคมยอมรับและประจักษ์ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ 

ความวิริยอุตสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่ได้ศึกษา ตลอดจนมีจิตสำานึก 

ท่ีดีต่อสถาบันท่ีให้โอกาสทางการศึกษา สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสมกับความต้องการ 

ของมหาวิทยาลัยที่ มุ่งผลิต “บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม” นับเป็นความภูมิใจของ

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สมกับคำาขวัญของ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง...มุ่งมั่นเพียรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า

รู้เชี่ยวชาญด้านวิชา เก่งก้าวหน้าเปี่ยมคุณธรรม

 กล่าวได้ว่า 44 ปี นับต้ังแต่ปีท่ีเร่ิมก่อต้ังจวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ได้ประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการ

และการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แก่ชาวไทยทั้งประเทศ ช่วยสร้างอนาคตลูกหลานไทยให้สู่ความสำาเร็จในการศึกษา 

นับว่าเป็นความสำาเร็จที่สัมผัสได้...อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จะยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการการศึกษาแบบตลาดวิชาและ 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยสืบไป จะมุ่งม่ันพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาการศึกษาของชาติ 

และรับใช้บ้านเมืองอย่างไม่หยุดย้ังต่อไป โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแก่มวลชนและลูกหลานชาวไทยท่ัวแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปท่ัวโลก 

โดยคำานึงถึงประโยชน์ท่ีจะก่อเกิดแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำาคัญ ยึดหลักท่ีว่า 

“การศึกษาสร้างคน…และคนสร้างชาติ” ท้ังน้ี เพ่ือชาติไทยท่ีรักย่ิงของพวกเราทุกคน 

จะได้เจริญรุ่งเรือง  ก้าวหน้าก้าวไกลย่ิง ๆ ข้ึนอย่างย่ังยืน…วัฒนา…สถาพร…สันติสุขสืบไป 

รองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

แหล่งข้อมูล : หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

44 ปี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

“แหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา”	 (ต่อจากหน้า	7)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   
 
ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงล่วงหน้า

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ 11 และข้อ 13 แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และโดยมติคณะกรรมการ 

อำานวยการสรรหาอธิการบด ี ในการประชุมคร้ังที ่ 4/2558 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จึงกำาหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ล่วงหน้า ดังนี้

 1. วนั เวลา และสถานท่ี ลงคะแนนหยัง่เสยีงล่วงหน้า 

มีรายละเอียดต่อไปนี้

  กำาหนดให้ลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า 

ในวันพุธที่  9 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 - 15.00 น.  

ณ สำานกังานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขนุศรอีนิทราทติย์ 

ชั้น 1  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 2. ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า 

  เป็นผูม้สีทิธลิงคะแนนหยัง่เสยีง ซึง่ไม่สามารถ 

ใช้สทิธลิงคะแนนหยัง่เสยีงในวนัองัคารที ่15 ธนัวาคม 2558  

ในกรณีต่อไปนี้

  2.1 สายคณาจารย์ ข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั 

และลกูจ้าง ทีไ่ด้รบัอนมัุติให้ไปปฏบิติัราชการ ณ ส่วนภมิูภาค 

และต่างประเทศ

  2.2 สายนกัศกึษา ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากมหาวทิยาลยั

ให้เดินทางไปจัดทำากิจกรรม ณ ต่างจังหวัด

 3. ให้ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า 

ขอรบัและยืน่แบบขอใช้สทิธิต้ังแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการ ต่อคณะ

กรรมการดำาเนนิการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ณ สำานกังานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขนุศรอีนิทราทติย์ 

ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 4. การขอรบัแบบใช้สทิธ ิ และยืน่แบบขอใช้สทิธิ

ล่วงหน้า

 คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย- 

และลูกจ้าง และนักศึกษา ขอรับและยื่นแบบขอใช้สิทธ ิ

ลงคะแนนหยัง่เสยีงล่วงหน้า ได้ทีส่ำานกังานสภาคณาจารย์ 

อาคารพ่อขนุศรีอนิทราทติย์  ช้ัน 3  มหาวทิยาลัยรามคำาแหง

 5. การแสดงหลักฐานใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง 

ล่วงหน้า

  ให้ยืน่แบบขอใช้สิทธลิงคะแนนหย่ังเสียงสรรหา

อธิการบดีล่วงหน้า โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้

  5.1 สายคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน-

มหาวทิยาลยั และลกูจ้าง ต้องมสีำาเนาหนงัสอืทีไ่ด้รบัอนมุตัิ

ให้เดินทางไปราชการ ณ ส่วนภูมิภาค หรือต่างประเทศ 

พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

  5.2 สายนกัศกึษา ต้องมสีำาเนาหนงัสอืทีไ่ด้รบั 

  2.22 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัสงขลา นกัศกึษาจงัหวดัสงขลา นกัศกึษาจงัหวดัสตลู 

นกัศกึษาจังหวดัยะลา และนกัศกึษาจงัหวดัปัตตาน ี ลงคะแนน 

หยัง่เสยีง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา

  2.23 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัพงังา นกัศกึษาจงัหวดัพังงา ลงคะแนนหย่ังเสียง 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา

  2.24 นกัศกึษาจงัหวดัภเูกต็ ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

  2.25 นกัศกึษาจงัหวดัชมุพร นกัศกึษาจงัหวดัระนอง 

และนกัศกึษาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา จงัหวดัชมุพร

  2.26 นกัศกึษาจงัหวดัระยอง นกัศกึษาจงัหวดัชลบรุ ี

ลงคะแนนหยัง่เสยีง ณ โรงเรยีนระยองวทิยาคม จงัหวดัระยอง

  2.27 นกัศกึษาจงัหวดันครสวรรค์ ลงคะแนน

หยั่งเสียง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์

  2.28 นกัศกึษาจงัหวดัน่าน ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

  2.29 นักศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี ลงคะแนนหยั่งเสียง  

ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  2.30 นกัศกึษาจงัหวดัราชบรุ ี ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

  2.31 นกัศกึษาจงัหวดัสมทุรสาคร และนกัศกึษา

จังหวัดสมุทรสงคราม ลงคะแนนหยั่งเสียง ณ โรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

  2.32 นกัศกึษาจงัหวดันนทบรุ ี ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ โรงเรียนวัดลานนาบุญ จังหวัดนนทบุรี

  2.33 นกัศกึษาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2.34 นกัศกึษาจังหวดัสุพรรณบรุ ี ลงคะแนนหยัง่เสียง 

ณ วิทยาลยัสารพดัช่างบรรหารแจ่มใส  จงัหวดัสพุรรณบรุี

  2.35 นกัศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็ ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  2.36 นักศึกษาจังหวัดลำาปาง และนักศึกษา

จงัหวดัตาก ลงคะแนนหย่ังเสียง ณ โรงเรยีนบ้านปงสนกุ 

อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง

  2.37 นกัศกึษาจงัหวดัพษิณโุลก ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ โรงเรียนพุทธชินราชวทิยา อำาเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก

  2.38 นกัศกึษาจงัหวดัจนัทบรีุ ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  2.39 นกัศกึษาจงัหวดัอตุรดติถ์ ลงคะแนนหยัง่เสยีง 

ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

  2.40 นกัศกึษาจงัหวดัอบุลราชธาน ี ลงคะแนน

หยั่งเสียง ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำาเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี

 ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหงฯ   (ต่อจากหน้า 4)

(รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ)

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รักษาราชการแทน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปจัดทำากิจกรรม 

ณ ต่างจังหวัด โดยมีรายชื่อ รหัสประจำาตัวนักศึกษา 

พร้อมแนบสำาเนาบัตรนักศึกษาที่รับรองสำาเนาถูกต้อง 

และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

 6. ผู ้ที่มาย่ืนขอใช้สิทธิลงคะแนนหย่ังเสียง

สรรหาอธิการบดีล่วงหน้าแล้วไม่มาใช้สิทธิลงคะแนน

หยั่งเสียง ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ไม่มีสิทธิลง

คะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ในวันอังคารที่ 15 

ธันวาคม 2558 

 7.  หีบบัตรลงคะแนน

  ให้แยกหีบบัตรลงคะแนนหยั่งเสียง ดังนี้

  7.1 สายคณาจารย์ จำานวน 1 หีบ

  7.2 สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  

    และลูกจ้าง จำานวน 1 หีบ

  7.3 สายนักศึกษา  จำานวน 1 หีบ

 8. สีบัตรลงคะแนน

  ให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงสเีหลอืง ทัง้สายคณาจารย์ 

ข้าราชการ  พนกังานมหาวทิยาลยัและลกูจ้าง  และสายนกัศกึษา 

 9. สถานที่ส่งมอบและเก็บรักษาหีบบัตรลง

คะแนน

 เมือ่ปิดหบีบตัรลงคะแนนให้ผูเ้ข้ารบัการสรรหา 

หรือผู้แทนลงลายมือชื่อที่หีบบัตรแล้วให้ส่งมอบหีบบัตร

ลงคะแนนและบัญชีรายชื่อต่อประธานกรรมการ

ดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เพ่ือนำาไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ

 10. การนับคะแนนและสถานที่นับคะแนน   

ให้ตรวจนับคะแนนในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่

เวลา 15.30 เป็นต้นไป

  10.1 สายคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน

มหาวทิยาลยัและลกูจ้าง ให้นบัคะแนน ณ หน่วยลงคะแนน

หยั่งเสียงของแต่ละสาย

  10.2 สายนักศึกษา ให้นับคะแนน ณ อาคาร

กงไกรลาศ ชั้น 5

 หลกัเกณฑ์และวธิกีารอืน่ ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ลงวันที่ 5 

พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 ประกาศ  ณ  วันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ)

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รักษาราชการแทน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนดและสอดคล้องกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ภาค 1  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงให้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้

ศ. 30 ต.ค. 2558 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส. 28 พ.ย. 2558 - จ. 30 พ.ย. 2558 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2558 ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

จ. 14 ธ.ค. 2558 - ศ. 4 มี.ค. 2559 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 19 ธ.ค. 2558 - อา. 3 เม.ย. 2559 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ศ. 4 ธ.ค. 2558 - ศ. 19 ก.พ. 2559 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

ศ. 6 พ.ย. 2558 - ศ. 27 พ.ย. 2558 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ส. 16 ม.ค . 2559 - อา. 17 ม.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2558

  ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 20 ก.พ. 2559 - อา. 21 ก.พ. 2559

ส. 27 ก.พ. 2559 - อา. 28 ก.พ. 2559

ส. 23 เม.ย. 2559 - อา. 24 เม.ย. 2559

ส. 30 เม.ย. 2559 - อา. 1 พ.ค. 2559 

จ. 2 พ.ค. 2559 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ศ. 1 เม.ย. 2559 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ศ. 1 เม.ย. 2559 - อ. 12 เม.ย. 2559 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

จ. 18 เม.ย. 2559 - ศ. 22 เม.ย. 2559 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

ส. 30 เม.ย. 2559 - จ. 2 พ.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

จ. 2 พ.ค. 2559 - ศ. 3 มิ.ย. 2559  เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 11 มิ.ย. 2559 - อา. 12 มิ.ย. 2559 

ส. 18 มิ.ย. 2559 - อา. 19 มิ.ย. 2559

จ. 20 มิ.ย. 2559 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนดและสอดคล้องกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ภาค 1  ปีการศึกษา  2559  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงให้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา  

ระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ภาค 2 และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้

  

ศ. 4 ธ.ค. 2558 - ศ. 18 มี.ค. 2559 บรรยายในชั้นเรียน

ศ. 18 ธ.ค. 2558 - จ. 21 ธ.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2558

  ที่มหาวิทยาลัย

อ. 1 ธ.ค. 2558 - พ. 16 ธ.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 2/2558

  ของนักศึกษาเก่า  

พ. 6 ม.ค. 2559 - อา. 17 ม.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2558

  ทาง INTERNET                      

ศ. 18 ธ.ค. 2558 - จ. 7 มี.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

พ. 6 ม.ค. 2559 - พ. 10 ก.พ. 2559 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม 

พ. 17 ก.พ. 2559 - พฤ. 10 มี.ค. 2559 ประกาศของสำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ส. 26 ธ.ค. 2558 - อ. 29 ธ.ค. 2558 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2558

  (ไม่งดบรรยาย)                          

พ. 10 ก.พ. 2559 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)                                                                  

พฤ. 11 ก.พ. 2559 - อ. 16 ก.พ. 2559 สอบซ่อมภาค 1/2558

ส. 19 มี.ค. 2559 เตรียมสอบไล่ภาค 2/2558

อา. 20 มี.ค. 2559 - ศ. 8 เม.ย. 2559 สอบไล่ภาค 2/2558

  (เว้นวันท่ี 27 มี.ค. และ 3 เม.ย. 2559)

ส. 9  เม.ย 2559 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ศ. 19 ก.พ. 2559 - ศ. 4 มี.ค. 2559 การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

จ. 7 มี.ค. 2559 - ศ. 8 เม.ย. 2559 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2558

  ทาง INTERNET  

พฤ. 21 เม.ย. 2559  - อา. 24 เม.ย. 2559 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2558

  ที่มหาวิทยาลัย

พฤ. 21 เม.ย. 2559  - อ. 17 พ.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ศ. 29 เม.ย.  2559 - พฤ. 19 พ.ค. 2559 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม

  ประกาศของสำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

อ. 19 เม.ย. 2559 - จ. 23 พ.ค. 2559 บรรยายในชั้นเรียน

อ. 24 พ.ค. 2559 เตรียมสอบไ่ล่ภาคฤดูร้อน/2558 (งดบรรยาย)

พ. 25 พ.ค. 2559 - พ. 1 มิ.ย. 2559 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558

พฤ. 2 มิ.ย. 2559 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

วันสอบซ่อมของภาค 1/2558 }

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ภาค 2  และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

}

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

}

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558}

วันสอบไล่ภาค 2/2558

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้กำาหนดวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

และได้ประกาศในม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ไว้ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -  

9 พฤษภาคม 2559 นั้น

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ภาคที่ 2  

ปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้

วันสอบเดิม  วันสอบใหม่

TU 19 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น SUN 20 MAR 2016

W 20 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น M 21 MAR 2016

TH 21 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น TU 22 MAR 2016

F 22 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น W 23 MAR 2016

S 23 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น TH 24 MAR 2016

M 25 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น F 25 MAR 2016

TU 26 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น S 26 MAR 2016

W 27 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น M 28 MAR 2016

TH 28 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น TU 29 MAR 2016

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

F 29 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น W 30 MAR 2016

S 30 APR 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น TH 31 MAR 2016

M 2 MAY 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น F 1 APR 2016

TU 3 MAY 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น S 2 APR 2016

W 4 MAY 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น M 4 APR 2016

TH 5 MAY 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น TU 5 APR 2016

F 6 MAY 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น W 6 APR 2016

S 7 MAY 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น TH 7 APR 2016

M 9 MAY 2016 เปลี่ยนแปลงเป็น F 8 APR 2016

การเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ภาค 2/58



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

หรือที่ใช้เครื่องยนต์กลไกจะเอาทดแทนกันอย่างไร

จะสร้างกนัอย่างไร เหน็ตวัอย่างได้จากเราใช้ก๊าซแทน

นำ้ามันเช้ือเพลิงบางทีก็เกิดปัญหาในเรื่องเทคนิค 

ที่นำามาใช้ มีรถไฟไหม้บ่อยมีระเบิดบ่อย อะไรต่างๆ 

เหล่านี้เป็นเพียงนิทัศน์อุทาหรณ์ที่เราควรจะคำานึง 

แต่ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราได้ใช้นำ้าเป็นแหล่งพลังงาน

ความร้อน ไม่ต้องใช้นำ้ามันแล้วความเจริญด้านอื่น 

ต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการอุตสาหกรรมก็ 

น่าจะลดลง ทุกอย่างก็น่าจะลดลงแต่ว่าการลดลง

ดังกล่าวนั้น ก็จะไปพอกพูนแก้ไขในเร่ืองเปล่ียน

เครื่องยนต์กลไกเปลี่ยนระบบวิธีการต่างๆ 

 ท้ังหลายท้ังปวงท่ีครูกล ่าวมาข้างต ้นนั้น  

จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์หรือการคิดเป็นวิทยาศาสตร์ 

หรือการเชื่อเป ็นวิทยาศาสตร ์หรือคำาถามทาง

วิทยาศาสตร์ หรือโจทย์ข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์

มักจะให้คำาตอบทีด่เีสมอมา และเป็นคำาตอบทีส่ร้างสรรค์

เป็นคำาตอบทีท่ำาให้มคีวามคดิไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์

หรือนวัตกรรมก็ตาม ทำาให้ความเจริญทางด้านวัตถ ุ

ความเจรญิทางด้านอืน่ๆ ทีจ่ะใช้ความรูใ้นเรือ่งวทิยาศาสตร์

เจริญขึ้นอย่างมากมาย 

 เมือ่ความเจรญิทางวทิยาศาสต์เจรญิขึน้มามากมาย 

นั่นก็หมายความว่าทางเทคโนโลยีก็เจริญมากข้ึน 

การคิดเป็นวิทยาศาสตร์การเชื่อในทางที่ยังพิสูจน์

ไม่ได้ ก็สามารถพิสูจน์มาได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์

ในความเจริญงอกงามในด้านความคิด จะเห็นได้ว่า

เทคโนโลยีต่างๆ เครื่องมือต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์

นั้นได้ช ่วยให้โลกเปล่ียนแปลงได้ช ่วยให้สังคม

เปลีย่นแปลง  และอืน่ๆ เปลีย่นแปลงไปอย่างมากมาย 

เลยทีเดียว ดูง่ายๆ จากสังคมโซเชียลทุกวันนั้นก็ม ี

ความเปลี่ยนแปลงมีความคิดความอ่านที่ลื่นไหล

แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วได้กเ็พราะว่า เรามเีคร่ืองไม้

เครือ่งมอืทีพ่ฒันาได้อย่างรวดเรว็น้ันน่ันเอง พบกนัใหม่ 

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

    

 ตามประกาศมหาวทิยาลัยรามคำาแหง เรือ่ง หลักเกณฑ์ 

และวธิกีารสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ลงวนัที ่5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ได้กำาหนดหลกัเกณฑ์ 

และวธิกีารสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

แล้วนั้น  

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ 11 และข้อ 13 

แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

และวธิกีารสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง  

พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และโดยมตคิณะกรรมการ 

อำานวยการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ในการประชมุครัง้ที ่4/2558  เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2558 

จงึแก้ไขเพิม่เตมิข้อความใน 10.2  ของข้อ 10 เป็น  ดงันี้

 เดิม “10.2 บัตรที่ไม่ได้กาเครื่องหมายใดใน

ช่อง ❏ หน้าหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหา”

 แก้ไขเป็น  “10.2 บัตรที่ไม่ได้กาเครื่องหมายใด 

ในช่อง ❏ หน้าหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหา หรือ 

บตัรท่ีไม่ได้กาเคร่ืองหมายใดใน  ❏ รับ  หรือ  ❏  ไม่รับ” 

 นอกจากที่แก้ไข ให้เป็นไปตามประกาศเดิม 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ)

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รักษาราชการแทน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

‘มหาวิทยาลัยของประชาชน’ฯ       (ต่อจากหน้า 5)

เป็นอธกิารบด ีคณบด ีนกัวชิาการดเีด่น นกัวจิยัดเีด่น นกัธรุกจิ  

นกับรหิารระดบัสงูสดุขององค์กร ประธานกรรมการบรหิาร 

เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ นายกสมาคม

วิชาชีพต่างๆ ฯลฯ ทำาให้เห็นถึงมาตรฐานการศึกษา

ในระดบัคณุภาพ อนัเป็นการสร้าง ‘คน’ ซ่ึงเป็นภารกจิ 

สำาคญัของมหาวทิยาลยั ดงัคำากล่าวทีว่่า ‘รามคำาแหง 

ตลาดวชิา  ตอบปรชัญา  มหาวทิยาลยัของประชาชน’ 

 อย่างไรก็ดี ภารกิจยิ่งใหญ่ในการตอบปรัชญา 

“มหาวิทยาลัยของประชาชน” ยังต้องดำาเนินต่อไป 

และอยู ่ในกำามือของชาวรามคำาแหงทุกคนที่จะม ี

ส่วนร่วมสร้าง ร่วมผลักดัน และกำาหนดทิศทาง 

แม้ว่าทุกคนเป็นเพียงฟันเฟืองชิน้เลก็ๆ แต่กลไกสำาคญั

ยิ่งเหล่านั้นขาดใครไปคงไม่ได้...    

    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับการก่อตั้ง 

เม่ือปีพ.ศ. 2514 ด้วยสาเหตจุากปัญหาการขาดแคลน

ที่ เรียนในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย  

ซึ่งเป็นปัญหาที่สำาคัญในขณะนั้น และได้รับการ

เรยีกร้องจากเยาวชน และมหาชนท้ังหลาย ให้จัดต้ัง 

มหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา เพือ่ใช้เป็นสถานศกึษา

ในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไป  

จงึได้มคีณะกรรมการเตรยีมการจัดต้ังมหาวทิยาลยัแห่งนีข้ึน้

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตั้งอยู่บนบริเวณ

ที่ดินประมาณ 300 ไร่เศษ บนถนนรามคำาแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

ผู้มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงถอืกำาเนดิขึน้ คอืนายประมวล กลุมาตย์  

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชมุพร สงักดัพรรค 

สหประชาไทย ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยั

เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2512 

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ระบุชื่อ

มหาวทิยาลัย และสภาผู้แทนราษฎรได้มมีตริบัหลกัการ

เป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512 มีการ

จดัตัง้คณะกรรมาธิการ ซึง่มพีลเอกประภาส จารเุสถยีร 

(ยศในสมยันัน้) เป็นประธานกรรมาธกิารเพือ่พจิารณา

ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวโดยละเอยีด ในครัง้แรก 

คณะกรรมาธกิารฯ ได้กำาหนดชือ่ในร่างพระราชบญัญตัิ

นัน้ว่า “ร่างพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัรัตนโกสนิทร์ 

พ.ศ. ...”  ต่อมามหาวทิยาลยัได้อญัเชญิพระนามาภไิธย

พ่อขนุรามคำาแหงมหาราชมาเป็นชือ่ของมหาวทิยาลยั 

ในระยะเริ่มแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้ใช้ 

อาคารสถานท่ีแสดงสนิค้านานาชาต ิ ทีต่ำาบลหวัหมาก 

อำาเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เป็นที่ตั้งชั่วคราว

จนกระทั่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 จึงได้อนุญาต 

ให้สถานทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ถาวร และได้มีการประกอบพิธ ี

วางศลิาฤกษ์สถานทีป่ระดษิฐานพระบรมราชานสุาวรย์ี 

พ่อขนุรามคำาแหงมหาราช เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2515 

ด้วยความเป็นมหาวิทยาลยัตลาดวชิา ระบบการศึกษา 

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหงจงึเปิดโอกาสให้นกัศกึษา

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งทุ่งหัวหมาก
จารุวรรณ  ตันวิจิตร 

สามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ

และความจำาเป็นของแต่ละบุคคล จึงจัดให้มีการ

บรรยายในชัน้เรยีน สำาหรบัผูท้ีจ่ะเข้าฟังบรรยายในชัน้เรยีน 

และจัดให้มีส่ือการสอนทางไกลเพ่ือศึกษาด้วยตนเอง   

จึงนับได้ว่ารามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีมี

นักศึกษามากที่สุดในโลก  

บรรณานุกรม

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง, สำานกังานอธกิารบด.ี (2558).  

 ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง. 

ค้นเมือ่ 27 สงิหาคม 2558, จาก http://president.ru.ac.th/ 

13-about-ru/12 

    



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๒) วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 พลังงานเปลี่ยน

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง นำาคณะผู้บริหาร ม.ร. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

 ในความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น 

พอทีจ่ะพดูกนัได้ในหลายเร่ือง แต่การเปลีย่นแปลง 

อย่างรวดเร็วยิง่กว่ารวดเร็ว คอื มคีวามเปลีย่นแปลง

ที่เกินฝันเกินที่จะคาดการณ์อาจจะเกินวิสัยทัศน์

ก็ว่าได้ มีอยู่เป็นปกติประจำาวันเลยทีเดียว เราจะ

เห็นได้ว่าถ้าหากติดตามข่าวทางเทคโนโลยี หรือ 

ข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราจะพบว่ามีความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้น่าติดตามเลยทีเดียว 

 เราเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการค้นพบโลก

ดวงใหม่ในอกีจกัรวาลหนึง่ และอาจจะมไีปมากมาย

อาจจะมีโลกใหม่ไปอีกหลายๆ จักรวาล เพราะ

จักรวาลนั้นไม่ได้มีแต่สุริยะจักรวาลแห่งเดียว 

 ในเรื่ องวิทยาศาสตร ์ความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์นั้น เกิดจากการขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

หรือต้องการเพิ่มเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกิดจากคำาถาม

โดยตรงและคำาถามที่ต้องการคำาตอบในอนาคต 

หรือเกิดจากการที่จะต้องแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหา

เรื่องนำ้ามันเรื่องเชื้อเพลิงเรื่องพลังงาน

 ผูค้นแตกตืน่กนัเสมอมาว่าพลงังานทีเ่กดิจาก

การเผาไหม้ พลังงานที่เกิดจากการที่ต้องใช้นำ้ามัน

เป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงที่สำาคัญที่ขาดไม่ได้นั้น 

มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ว่ามีอย่างอื่นแทน

นำ้ามันได้ การทดแทนได้นั้นก้าวมาจนถึงพบว่า

ใช้นำ้าแทนนำ้ามันได้ เรื่องนี้ในประเทศไทยเคยมี

ข้อมูลฮือฮากันพอสมควรว่า ใช้นำ้าแทนนำ้ามันใน

การทำาให้เกิดพลังงานความร้อน และใช้พลังงาน

ความร้อนนั้นไปทำาประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย

 เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาไม่จบสิ้น 

และเป็นไปอย่างรวดเร็วเกินฝันอย่างที่พูดกัน 

หรือในการที่ญี่ปุ่นตั้งชื่องานเกี่ยวกับมอเตอร์โชว์ 

หรือการโชว์ให้เห็นความก้าวหน้าของการผลิต

รถยนต์ที่ใช้นำ้าของบริษัทรถยนต์หลายบริษัท  

ซึ่งแต่ก่อนนั้นเพียงใช้ไฟฟ้าผสมกับการใช้นำ้ามัน 

หรือใช้แต่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไฮบริดเป็นเรื่องที่

แตกตื่นกันพอสมควรอยู่แล้ว ปัจจุบันญี่ปุ่นคิด

นำาหน้าไปจนถึงใช้นำ้าเป็นแหล่งกำาเนิดพลังงาน

แทนนำา้มนัได้ ทำาให้โลกจะต้องเปลีย่นแปลงในเรือ่ง 

การใช้พลังงานเก่าที่ต้องใช้นำ้ามันนั้นน่าจะลดลง 

ประเทศที่ผลิตนำ้ามันจะทำาอย่างไร หรือถ้าหากว่า 

เอาพลังงานใหม่ซึ่งใช้นำ้าและต้นทุนน่าจะตำ่ากว่า 

ใช้นำา้มนั และในขณะเดยีวกันถ้าเอามาใช้เทคโนโลยเีก่า 

    

รามคำาแหงส่ีสิบส่ีปียินดีเอย

เชิญร่วมงาน “44 ปีรามคำาแหง” จัดอบรมภาษาอังกฤษ

แก่นักศึกษา (ฟรี) เพิ่มเติม

 ลูกพ่อขุนเป็นคนดีมีความรู้

ลูกพ่อขุนต่อสู้จนโดดเด่น

ลูกพ่อขุนสร้างสังคมให้ร่มเย็น

ลูกพ่อขุนต้องไม่เห็นแก่ส่วนตน

	 บัณฑติรามคำาแหงต้องแกร่งกล้า

บัณฑติรามก้าวหน้าบังเกิดผล

บัณฑติรามมุ่งรับใช้ประชาชน

บัณฑติรามทุกคนจงคิดดี

	 “รามคำาแหงคือสมบัติของแผ่นดิน”

รามคำาแหงสร้างศาสตร์ศิลป์มีศักดิ์ศรี

รามคำาแหงเปดิกว้างอย่างเสรี

“รามคำาแหงสี่สิบสี่ปียินดีเอย”

(รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ ประพันธ์)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญร่วมงาน 

วนัสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 44 ปี  ในวนัที ่26 พฤศจกิายน 

2558 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลาน

พระรูปพ่อขุนฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

พิธีทางศาสนา การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

มอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แก่บคุลากร มอบรางวลั 

ศิษย์เก่าดีเด่น และมอบรางวัลเพชรประดับรามฯ 

แก่นกัศกึษาปัจจบุนัทีส่ร้างชือ่เสยีงแก่มหาวทิยาลัย 

ตามกำาหนดการดังนี้

  บริเวณลานพระรูปพ่อขุนฯ 

เวลา 07.00 น. -  พิธีทางศาสนา

  -  มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เวลา 08.00 น. -  มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

  -  มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ

  - วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

   (หน่วยงานภายใน ม.ร.)  

 สถาบนัภาษาจดัโครงการฝึกอบรม “เพิม่สมรรถนะ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ”  

แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ประจำาปี 2559 

(เพิม่เตมิ) โดยนกัศกึษาไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ

มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยผู้เข้ารับอบรม

ต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ม.ร. มีเวลาอบรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบผ่านครบตามหลกัสตูร 

จึงจะได้รับวุฒิบัตร

  สำ าหรับหลักสูตรที่ เป ิดอบรมเพิ่ม เติม  

คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 1 แบ่งเป็น  

3 รอบเวลา 

 รอบที่ 1  09.00 - 12.00 น.

 รอบที่ 2  14.00 - 17.00 น.

 รอบที่ 3  18.00 - 21.00 น. 

 โดยเปิดอบรม 2 รุ่น (รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5) 

เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ รุ่นละ 20 ชั่วโมง ดังนี้

 รุน่ที ่4 รบัสมคัรตัง้แต่บดันี ้- 15 ธันวาคม 2558

 รุ่นที่ 5 รับสมัครบัดนี้ - 30 ธันวาคม 2558

 ผู้สนใจสมัครได้ที่สถาบันภาษา ม.ร. อาคาร

สุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 โทร. 0-2310-8903-4 หรือที่ 

www.ril.ru.ac.th  เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.

com/rilram

 สำานกัเทคโนโลยกีารศกึษา ให้บรกิารยมื-คนื 

และสำาเนาสื่อ DVD การบรรยายรายกระบวนวิชา 

นักศึกษาทีส่นใจใช้บรกิารตดิต่อสอบถามรายละเอยีด

ได้ที่สำานักเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 หรือโทร. 

0-2310-8703-5 ต่อ 103, 104 วันจันทร์ - ศุกร์  

เวลา 09.00-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.


