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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

รับมอบสิ่ งของ เครื่ องอุปโภคบริ โภคจาก 

รองศาสตราจารย์อนงค์ทพิย์ เอกแสงศร ี คณบดี

คณะรัฐศาสตร์ และผู้แทนนักศึกษาปริญญาโท 

คณะรฐัศาสตร์ หลกัสตูรการจดัการทางการเมอืง 

รุ่นที ่ 14 เพือ่บรจิาคให้กบัผู้ประสบภยัน�า้ท่วมภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้า- 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภ�คใต้

 รองศาสตราจารย์ร�าไพ สริมินกลุ รองอธกิารบด-ี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ John-girl, Lee 

Prof/Ph.D. อาจารย์จาก School of Law, College of 

Social Science พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาจาก 

Jeonju University ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ผศ. 

ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา พิพิธธนา 

อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทย

และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่-

สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

และแนะน�าหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

คณะนิติศาสตร์จัดวิพากษ์หลักสูตรบุคล�กรมห�วิทย�ลัย 
Jeonju เยี่ยมชม ม.ร.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดคีณะนติศิาสตร์ เป็นประธานเปิด “โครงการ

อภปิรายการประเมนิคณุภาพระดบัหลกัสตูรให้กบั

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร-

มหาบณัฑติ” และอาจารย์คณะนติศิาสตร์ เมือ่วนัที่  

18  มกราคม  2560  ณ ห้องประชมุ 1511 คณะนติศิาสตร์

     ในการวิพากษ์หลักสูตร การพัฒนาปรับปรุง

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท และการประเมนิคณุภาพ

ระดบัหลกัสตูร ได้รบัเกยีรตจิาก หม่อมหลวงศภุกติต์ 

จรญูโรจน์ อยัการผูเ้ชีย่วชาญ ส�านกังานคดอียัการสงูสดุ 

และ ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 

หัวหน้าส�านักงานสมนึกและสุธีทนายความ  

ร่วมอภปิราย การวพิากษ์หลกัสตูรการพฒันาปรบัปรงุ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และ

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติ

จาก นายสมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษาหัวหน้า-

ศาลประจ�ากองผูช่้วยผูพ้พิากษาในศาลฎกีา นายสเุมธ 

รอยกลุเจรญิ ตลุาการหวัหน้าคณะศาลปกครองสงูสดุ 

และนายศกัดิช์ยั ลิม้ศริโิพธิท์อง ทนายความหุน้ส่วน 

บ.วรีะวงค์, ชนิวฒัน์และเพยีงพนอ จ�ากดั ร่วมอภปิราย  

 ขณะเดียวกัน อธิการบดี ม.ร. ได้อัญเชิญ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมิูพลอดลุยเดช เน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรอืน 

 ปีพทุธศักราช  2557 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม พทุธศกัราช 2557  

ณ พระราชวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ความว่า 

“ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใด ระดับไหน 

มีหน้าทีอ่ย่างไร ล้วนแต่มีส่วนส�าคญัอยูใ่นงานของแผ่นดนิ

ทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก�าลัง

ความสามารถด้วยอดุมคต ิ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ 

และระมดัระวงัให้การทุกอย่างในหน้าท่ีเป็นไปอย่างถกูต้อง 

เทีย่งตรง ด้วยความระลกึรูต้วัอยูเ่สมอว่า การปฏบิตัติวั 

ปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน 

ตลอดจนความเจรญิขึน้ หรอืเสือ่มลงของประเทศชาต”ิ

 หลังจากเสร็จสิ้นพิธี อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นด ี

ศลิปินแห่งชาต ิ สาขาศลิปะการแสดง (ดนตรไีทยสากล)

ได้เป่าขลุ่ยแสดงความอาลัย ในเพลงพระราชนิพนธ์ 

“ความฝันอันสูงสุด” และเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เพือ่ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอพสกนกิรชาวไทย

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ม.ร.จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลฯ  (ต่อจากหน้า 1)

    ศูนย์พัฒนาการพูดรามค�าแหงโดยความร่วมมือ

จากสมาคมการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดอบรม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดรุ่นที่ 75 

ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรับสมัคร

ผูเ้ข้าอบรมท้ังนกัศกึษาและบุคคลท่ัวไป ตัง้แต่บัดนี้ 

ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2560 

 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 

093-832-1336, 063-224-9510 หรอืติดต่อท่ีท�าการ- 

ศูนย์พัฒนาการพูดรามค�าแหง ณ อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นล่าง) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

   
 ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ก�าหนดไว้ว่านักศึกษา 

ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร 

ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวน 

หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด และผลการสอบ 

อักษรระดับคะแนน A น้ัน ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหงประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา 

ส่ ว น ก ล า ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล เ รี ย น ดี  

ตามระเบียบข้างต้นจ�านวน 176 ราย ซึ่งนักศึกษา 

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ในภาคเรียนปกติถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมค่าปรับในการ 

ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ม่ ต ร ง ต า ม ก� า ห น ด แ ล ะ 

ค่าข่าวรามค�าแหง 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษา 

ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย 

เห็นสมควร ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลาง

ดังกล่าวในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาที่มี 

ผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 4 

  อน่ึง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้น�าหลักฐานการช�าระเงินเพื่อขอรับเงิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาคืน
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ทิง้ท้ายไว้ในฉบบั

ที่แล้วว่า

 เหน็ด้วยกบั คณะกรรมการพจิารณา

รางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม  ทีป่ระกาศให้

 บ็อบ ดีแลน ได้รับรางวัลโนเบล 

สาขาวรรณกรรม ประจ�าปี ๒๐๑๖ หรือ

พุทธศักราช ๒๕๕๙

 เหตุผลก็คือ

 บอ็บ ดแีลน หรอืชือ่จรงิคอื โรเบร์ิต 

อลัเลน ซมิเมอร์แมน เขาเป็นนกัร้องและ

นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน

 ในวัย ๗๕ ปี ดีแลนยังคงเดินสาย

แสดงและออกผลงานเพลงอย่างต่อเนือ่ง 

 ดแีลนเป็นเจ้าของเพลงแนวเรยีกร้อง 

เสรภีาพและเพลงประท้วงมากมายหลายเพลง 

โดยเฉพาะ Blowin’ in The Wind ท่ีรูจั้กกนัท่ัวโลก 

 เพลงของดีแลนกระหึ่มอยู ่ตาม 

ที่ชุมนุมเรียกร้องทั่วโลก

 หลายเพลงถูกดัดแปลงให้สอดคล้อง

กบัภาษาและวฒันธรรมของชาตทิีน่�าไปใช้

 ว่ากันว่า อย่างเพลง คนกับควาย  

กม็าจาก Master of War ของดีแลนนี่เอง

 ถ้าไม่ใช่ “น้าหงา” (สรุชยั จนัทมิาธร) 

ย่อมบอกมาได้ !

 บ็อบ ดีแลน นับเป็นสัญลักษณ์

ของโลกในช่วงปี ๑๙๖๐ ในแง่การต่อต้าน 

สงครามเรียกร้องเสรีภาพ เรียกร้องสิทธิ

พลเมือง

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดีต่อ 

บอ็บ  ดีแลน  ส�าหรบัรางวัลอันทรงเกียรตนิี้

 รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

นายกสภาทนายความ รับรางวัล ‘ศิษย์เก่าดีเด่น’
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มอบรางวลั “ศษิย์เก่าดเีด่น” 

แกว่่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ

และประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน โดยมนีายวริชั  

ชินวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง มอบรางวลั 

และผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบด ี

มอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ ว่าทีร้่อยตร ี ดร.ถวลัย์ รยุาพร กล่าวว่าผมจบปรญิญาตรจีากคณะนติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง รุน่ที ่ 5 มคีวามภมูใิจและความผกูพนักบัสถาบนัตัง้แต่ในยคุแรก

ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน หลังจากท่ีจบไปแล้วได้ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ท�างาน

ด้านกฎหมายมาโดยตลอด และยงัได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท ทีค่ณะนิติศาสตร์ 

ม.รามค�าแหงอีกเช่นกัน

 ตลอดการท�าหน้าทีเ่ป็นนกักฎหมายกต็ัง้ใจท�างานรบัใช้สงัคมจนได้รบัการเลอืกตัง้

จากทนายความทั่วประเทศ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ‘นายกสภาทนายความ’ ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 

คนแรกที่จบจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

ทัง้ยงัได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น ‘ศษิย์เก่าดีเด่น’ จากมหาวทิยาลยั และเป็นกรรมการเนตบิณัฑติยสภาชดุใหม่ 

ยิ่งเป็นเกียรติประวัติแก่ชีวิตที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘ลูกพ่อขุนฯ’

 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร กล่าวด้วยว่าชีวิตการท�างานได้น�าหลักนิติศาสตร์มาประกอบอาชีพ

ทนายความ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือให้กับนักศึกษาอีกหลายสถาบัน ซึ่งแนวคิดทางกฎหมาย

ต้องช่วยกนัปลกูฝัง โดยเฉพาะความมคีณุธรรม ความซ่ือสัตย์สุจรติ และให้เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

ขอให้ใช้ชีวิตพอเพียง อยู่ได้อย่างพอสมควร และไม่เบียดเบียนใคร

 ส่วนนักศึกษาและบัณฑิตรามฯนั้น ขอให้ระลึกถึงการให้โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีม ี

ต่อนักศึกษา ให้ได้มีที่เรียนหนังสือและมีวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ท�าตนให้เป็นประโยชน ์

แก่สังคม ด้วยปรัชญาส�าคัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จบไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”

(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดี ม.ร. ปล่อยขบวนรถ
นำาสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปล่อยขบวนรถ 

เพื่อส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กองทัพภาคท่ี 4 มณฑลทหารบกท่ี 43 อ�าเภอทุ่งสง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยม ีผศ. ดร.บญุชาล  ทองประยูร รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคณุภาพ  

ผศ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์ นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาวิชาทหาร และ 

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศูนย์รามค�าแหงรวมใจช่วยผู้ประสบภัย 

น�้าท่วมภาคใต้ ด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้  ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดตั้งศูนย์รามค�าแหงรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทา

ความเดอืดร้อนให้กบัพีน้่องชาวใต้ทีป่ระสบอทุกภยัอยูใ่นขณะนี ้และอยากให้ทกุหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

รวมทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ โดยในวันนี้เป็นการ 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ม.รามคำาแหงทั่วประเทศ จัดงานวันพ่อขุนฯ
ชุมชนร่วมใจ ถวายราชสักการะฯ

สาขาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส 

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  โดยมีพิธีทางศาสนา 

และการวางพานพุม่ถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มีมติ ก�าหนดให้วนัที ่ 17 มกราคม ของทกุปี เป็นวนัพ่อขนุ- 

รามค�าแหงมหาราช วนัส�าคัญทางประวตัศิาสตร์และเป็นวนัรฐัพธิ ี ซึง่มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงได้จดักจิกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรตแิละน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ

ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับ “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” ในปีนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนประชาชน

ในจงัหวดัต่างๆ ร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะฯ ณ พระบรมราชานสุาวรย์ี

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน 

ในพธิวีางพานพุม่ดอกไม้สดถวายเคร่ืองราชสกัการะ เนือ่งใน “วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” 

โดยม ี หวัหน้าส่วนราชการ ผูแ้ทนส่วนราชการต่างๆ และบคุคลทัว่ไปเข้าร่วมพธิ ี

ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา

 นายสกล จนัทรกัษ์ รองผูว่้าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นประธาน 

และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะฯ  

ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาขาฯ จังหวัดสงขลา

 นายอนุรัฐ  ไทยตรง 

รองผู้ว่าราชการจงัหวดัสงขลา 

เป็นประธานในพธิวีางพานพุม่ 

ถวายราชสักการะฯ โดยมี รศ. 

ดร.สมพล ทุง่หว้า รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

ภาคเอกชน นกัศกึษาและประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสกัการะ 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

  สาขาฯ จังหวัดตรัง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง 

จัดงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2560 โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธานในพธิ ี และม ี รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตณัศริ ิ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง และพนักงาน เจ้าหน้าที่สาขา ศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจบุนั รวมทัง้ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุม่

ถวายราชสักการะ และพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช บริเวณลาน-

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง

สาขาฯ จังหวัดนครพนม

 นายสมชาย วทิย์ด�ารงค์ ผูว่้าราชการ

จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี 

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช และมี นางจุรีรัตน ์

เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด ส่วนราชการ

จังหวัดนครพนมกว่า 60 หน่วยงาน 

 สาขาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(อ่านต่อหน้า 5)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สาขาฯ จังหวัดเชียงราย

 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์  

ผูว่้าราชการจังหวดัเชียงราย พร้อมด้วย

นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายก- 

เหล่ากาชาดเป็นประธาน ในพิธวีางพานพุม่

สักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยม ีอาจารย์ ดร.มนตร ีกวนีฏัธยานนท์ 

รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และคณะเจ้าหน้าที ่สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเชยีงราย และหวัหน้าส่วนราชการจงัหวดัเชยีงราย ร่วมพิธี  

ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย  

 นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน

ในพธิวีางพานพุม่ถวายราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยม ีรองศาสตราจารย์

ช�านาญ เตม็เมอืงปัก รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบรุ ี น�าเจ้าหน้าทีส่าขาฯ 

นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธ ี

 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี 

สาขาฯ จังหวัดพังงา

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง  

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา จัดงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยม ี

นาวาเอกเอกชยั สขุวรรณโณ รองผูอ้�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัพงังา 

เป็นประธาน และม ีดร. ศุภสทิธิ ์จารพุฒัหริญั รองอธกิารบดฝ่ีายการคลงั พร้อมด้วย 

ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ต�ารวจ หัวหน้าหน่วยสถานศึกษา  

กลุ่มพลังมวลชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน 

ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้สดถวายราชสักการะฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานสุาวรีย์ 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ภายในบรเิวณมหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา

 นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานใน

พธิวีางพานพุ่มถวายราชสกัการะพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช โดยม ีรองศาสตราจารย์ 

วิศษิฐ์ ทวเีศรษฐ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัเพชรบรูณ์ เจ้าหน้าทีส่าขาฯ 

ตลอดจนผูแ้ทนหน่วยงานราชการภาครัฐ และภาคเอกชน จ�านวนกว่า 70 หน่วยงาน 

ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้สดถวายราชสกัการะฯ  ณ บริเวณลานพระบรมราชานสุาวรย์ี 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จงัหวดัเพชรบรูณ์ เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่าน

ทีม่ต่ีอประชาชนชาวไทย เนือ่งในวนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ท้ังนีว้นัพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราชคณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดให้เป็นวันรัฐพิธี 

ม.รามค�าแหงทั่วประเทศ จัดงานวันพ่อขุนฯ ชุมชนร่วมใจ ถวายราชสักการะฯ (ต่อจากหน้า 4)

ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาขา นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมวางพานพุ่มฯ  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม

 จังหวัดแพร่ จัดงาน “วันพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช เพื่อร�าลึกถึงพระ-

มหากรณุาธคิณุ ผูท้รงประดษิฐ์อกัษรไทย 

โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาต ิ ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัแพร่ เป็นประธานในพธิบีวงสรวง

และวางพานพุ ่มถวายราชสักการะ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และมีผู้แทน 

จากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่สาขา 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธ ี

ณ บรเิวณพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

สาขาฯ จังหวัดลพบุรี

 รองศาสตราจารย์ทวศีกัดิ ์ ป่ินทอง 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัลพบรุี 

เป็นประธานในพธิบีวงสรวงและวางพานพุม่ 

ถวายราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยมี นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ  อดีตสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร ม.ร. นักศึกษา 

และประชาชน ร่วมในงาน ณ บรเิวณพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

สาขาฯ จังหวัดปราจีนบุรี

สาขาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

 สาขาฯ จังหวัดแพร่



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

สมาชิกสภานักศึกษา

ประเภทระบุพรรค

  หมายเลข ๑ พรรคสานแสงทอง

  หมายเลข ๒ พรรคลูกพ่อขุน  

 หมายเลข ๓ พรรคพลังราม

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

หมายเลข ๑ พรรคสานแสงทอง

นายจาตุรนต์  เฉตาไพย
รหัส 5701038233

นายกองค์การนักศึกษา

นายยุทธนา  สาพิทักษ์
รหัส 5806018353

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นายธนวัฒน์  มินมาศ
รหัส 5404044223

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นายณัฐิจักษณ์  ไชยจิรญาณ
รหัส 5751001248

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นายชินวุฒิ  ตรีสิงห์
รหัส 5606016086

เลขานุการ

นางสาวศิริวรรณ  แก้วค�า
รหัส 5904032058

เหรัญญิก

นายพงศธร  มีเมือง
รหัส 5706022091

ปฏิคม

นางสาวจันทร์จิรา  ณ นคร
รหัส 5707003371

พัสดุ

นางสาวศินีณัฐ  หยิกประเสริฐ 
รหัส 5754008273

ประชาสัมพันธ์

นายนภัส  เกตุมณี
รหัส 5801057828

สวัสดิการ

นางสาวพีระยา  ประวะบุตร
รหัส 5705005279
กรรมการวิชาการ

นางสาวฐิติวรดา  อนุกูลญาติ
รหัส 5804044989
กรรมการกิจกรรม

นายจิรพันธ์  เพชรกุล
รหัส 5606020104

นายกองค์การนักศึกษา

นายนิมูฮัยมิง  นิเฮาะ
รหัส 5301029798

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นายธวัชชัย  ชุมพล
รหัส 5701049602

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นายกิตติพงษ์  ธิโนชัย
รหัส 5606041126

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นายกันตพงศ์  ปาลคะเชนทร์
รหัส 5606069242

เลขานุการ

นายพุฒิชัย  บุญเชิด
รหัส 5301014600

เหรัญญิก

นายฉัตรชัย  ธรรมสุภาพร
รหัส 5906018576

ปฏิคม

นายธันวา  ทวีสิทธิ์
รหัส 5706021655

พัสดุ

นายทวนทน  พันวิสู
 รหัส 5604014422

ประชาสัมพันธ์

นายเอกฤทธิ์  จิตรหาญ
รหัส 5904016168

สวัสดิการ

นางสาวเดิือนจรัส  ม่วงเกตุ
รหัส 5602064072
กรรมการวิชาการ

นางสาวนิศาชล  อุตพุทธ
รหัส 5802060334
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๒ พรรคลูกพ่อขุน

นายคมสัน  บุ้งทอง
รหัส 5601504094

นายกองค์การนักศึกษา

นางสาวละอองดาว  สุภเพียร
รหัส 5406014018

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นายภัทรพล  วงศ์เตชะ
รหัส 5706509188

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นางสาวจอมขวัญ  ปานกระทอน
รหัส 5501010655

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นายสมจิตต์  ขันธีระจิโรจน์
รหัส 5704029981

เลขานุการ

นางสาวฐินา  อินนะสถิต
รหัส 5704005494

เหรัญญิก

นายมนู  เรืองวิเศษ
รหัส 5701043241

ปฏิคม

นายทศพร  หล่อตระกูล
รหัส 5801000687

พัสดุ

นายอนันสิน  โสภี
รหัส 5302057228

ประชาสัมพันธ์

นางสาวไอเฟริน  วสุวิภา
รหัส 5502023236

สวัสดิการ

นายอภิวัฒน์  สุภาษิต
รหัส 5504007583
กรรมการวิชาการ

นายศรราม  ทองบ่อ
รหัส 5906701023
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๓ พรรคพลังราม



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑ - ๘   พรรคสานแสงทอง

ฐานะปีที่

๑
๑

นายวงศกร  โอกระโทก

๒
นายภานรินทร์  วาสิกบุตร

๔
นายจุธากร  ใจบุญ

๓
นายชนาธิป  แสงคำา

๖
นายนันทวัฒน์  สงเดช

๕
นายกิตติพร  รักษ์ ไทย

๗
นางสาวพิมปวีณ์  พัฒนากรสิตานนท์

๘
นายมนตรี  ศรีวิชัย

๑
นายภานุวัฒน์  พลมาศ

๒
นายจิรายุ  ยะก๊บ

๔
นายเขม  ชูเรือง

๓
นางสาวกัณฐิกา  กล่อมเสียง

๖
นายฐานันดร์  ทรงแก้ว

๕
นายวิวิทย์  เอี่ยนเล่ง

๗
นายทักษิณ  ไตรยาวัฒน์

๘
นางสาวปภัสรา  ศิลาลัย

๑
นายนครินทร์  แสงสุวรรณ

๒
นายคฑาวุธ  ทองบุญเรือง

๔
นายธีรภูมิ  ผานัด

๓
นายปวุฒิ  มีทองใส

๖
นางสาวสิรามล  ไหลริน

๕
นายธีรพงศ์  ชัยฤทธิ์

๗
นายวีรภัทร์  พรหมมาศ

๘
นางสาวปฏิมากรณ์  เพ็ชรวิสัย

๑
นางสาวแจ่มใส  เคารพ

๒
นางสาวอรอมล  แสงรุ่งเรือง

๔
นายทวีสุข  หนูสม

๓
นายกิตติพัฒน์  พัฒนศิลป์

๖
นายประเสริฐศิลป์  เหมือนสวรรค์

๕
นางสาวดรุโณทัย  สมเพ็ชร

๗
นางสาวปาริชาติ  อาลัย

๘
นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม

หมายเลข  ๙ - ๑๖   พรรคลูกพ่อขุน

๙
นายชฎากรณ์  ธรรมสุโข

๑๐
นางสาวเกศริน  พุทธโกสิทธิ์

๑๒
นายอิดรีส  สลาหลง

๑๑
นายฤชากร  คงชนะ

๑๔
นายบัสรี  เจ๊ะอาแว

๑๓
นางสาวสุจันธาวดี  กูลเกื้อ

๑๕
นายณัฐวุฒิ  ทนหลักคำา

๑๖
นางสาวภาวิตรี  หลงประดิษฐ์

๙
นายชาญณรงค์  ละอองเพชร

๑๐
นางสาวฐิติกาญจน์  น้อยเมือง

๑๒
นายธีระศักดิ์  เจียมตน

๑๑
นายสมศักดิ์  ปานเมือง

๑๔
นางสาวกิตติญาภรณ์  คงถาวร

๑๓
นายธนิยะ  รัตนะ

๑๕
นายกฤษฎา  ชูงาน

๑๖
นายอุสมาน  ดือเระ

๙
นายโกมล  แสงฉายา

๑๐
นางสาวแพรพรรณ  นาคพัฒน์

๑๒
นายภานะรินทร์  รัตนไชย

๑๑
นายนิพนธ์  ยะโก๊ะ

๑๔
นายพัชรพงศ์  แก้วพัฒ

๑๓
นางสาวสิรินาถ  โชติพรหม

๑๕
นางสาวสายฝน  มะเดื่อ

๑๖
นายโชคชัย  พันวิสู

๙
นายบุรินทร์  หนูด้วง

๑๐
นายจิรวัฒน์  ดำาศรี

๑๒
นายราเชนทร์  กิ้มเท่ง

๑๑
นางสาวสุวรรณา  ตลับนาค

๑๔
นายอัมรัน  สาลี

๑๓
นายอดิเทพ  ขุนเจียม

๑๕
นายปิยะพงศ์  บัวทอง

๑๖
นายเกียรติศักดิ์  ภูมิดี

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

ฐานะปีที่

๑

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

นิทรรศการวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฝ่ายประถม) จัดนิทรรศการในโอกาสวันพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราชตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้เป็น 

วนัรฐัพธิ ี เพือ่ร่วมน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ตลอดเดอืนธนัวาคม 2559 

ท่ีผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง 

และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม)

 วันยุทธหัตถี รศ.ช�านาญ เต็มเมืองปัก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย

เจ้าหน้าที่สาขาฯ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จ-

พระนเรศวร มณฑลทหารบกท่ี 12 ต�าบลบ้านพระ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2560

 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่าย- 

วิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ี 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมวาง- 

พานพุ่มดอกไม้ ถวายเป็นราชสักการะในพิธี- 

บวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ

พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อวันที่ 

18 มกราคม 2560 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สาขาวทิยบริการฯ จังหวดัสริุนทร์ 

ร่วมกจิกรรมโครงการจงัหวดัสรุนิทร์สร้างสขุ สร้างรอยยิม้ 

และโครงการบ้านธารน�้าใจ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 

เมือ่วนัที ่ 18 มกราคม 2560 โดยม ี นายอรรถพร สงิหวชิยั  

ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ เป็นประธานในพธิ ีณ โรงเรยีน

บ้านดู่นาหนองไผ่ อ�าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

รามฯ-สุรินทร์ร่วมกิจกรรมจังหวัดฯ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑๗ - ๒๔   พรรคพลังราม

ฐานะปีที่

๑
๑๗

นางสาวกัญฐิกา  โรจน์สกุลพฤทธ์

๑๘
นางสาวพเยาว์  ลอยประโคน

๒๐
นางสาวประนิดา  ขันเดช

๑๙
นางสาวอาภัทสราภรณ์  ม่ันจิตร

๒๒
นางสาวณัฐรัตน์  ปุ๋ยนอก

๒๑
นายชัยสิทธิ์  พรำานัก

๒๓
นางสาวภัคจิรา  ทารัตน์

๒๔
นายศุภชัย  ดำาเอียด

๑๗
นางสาวกชมน  ชูแแก้ว

๑๘
นางสาวเกษศินี  พูลเกิด

๒๐
นางสาวปิยะวรรณ  คัมภีระธัม

๑๙
นางสาวจริยาพร  จารย์คำามา

๒๒
นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมมัน

๒๑
นายภัทราวุธ  ใจแสน

๒๓
นางสาวฐิติมา  หลักคำา

๒๔
นางสาวศิริลักษณ์  บุญประสงค์

๑๗
นางสาววิกันดา  ดวงแจ่ม

๑๘
นางสาวโอบกิจ  ภูมิประสิทธิ์

๒๐
นางสาวจงกมล  ศรีทองคำา

๑๙
นางสาวปัญญาพร  นุ่มดี

๒๒
นางสาวเบญจมาศ  ดังถวิล

๒๑
นางสาววิไลวัลย์  แทบทาน

๒๓
นางสาวอุทัยวรรณ  ตรีพิทักษ์

๒๔
นายชิษณุพงศ์  วัชรมาลีกูล

๑๗
นายปณพงษ์  เวตนางกูร

๑๘
นายชนะชัย  แววสันเทียะ

๒๐
นายวรุฒม์  สังเพ็ชร

๑๙
นางสาวกนกวรรณ  พลอยนิล

๒๒
นางสาวณัฐริกา  สินธุพันธ์

๒๑
นางสาวญาสุมิล  พุทธิรักษ์

๒๓
นายปกรณ์  รักษาผล

๒๔
นางสาวนิชาภัทร  แซ่ว้าน

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

รามฯ-สุรินทร์ร่วมกิจกรรมจังหวัดฯ
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ถาม  การลงทะเบยีนกระบวนวชิาทีม่วีนัเวลา 

สอบเวลาเดียวกันมีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ   การลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีวันเวลา

สอบเวลาเดียวกันหรือซ�้ากันแบ่งเป็น 2 กรณี

 กรณีแรก ถ้าเป็นการลงทะเบียนในภาค 1 

ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน และนักศึกษาได้ใช้สิทธิ์

การกากบาทขอจบในการลงทะเบียน นักศึกษา

สามารถขอสอบซ�้าซ้อนวิชาที่มีวันเวลาสอบเวลา

เดยีวกนัหรอืซ�า้กนัได้ ซึง่เรยีกว่าการขอสอบซ�า้ซ้อน

ต้องด�าเนินการในช่วงของการลงทะเบียน

 กรณทีีส่อง ถ้าเป็นการลงทะเบยีนในภาคซ่อม 1 

หรือซ่อม 2, ฤดรู้อน นกัศกึษาสามารถขอสอบซ�า้ซ้อนได้ 

ถ้าในภาคที่สอบตกนั้นได้มีการกากบาทขอจบ 

ในใบเสรจ็ลงทะเบยีน ให้ด�าเนนิการโดยเมือ่ลงทะเบยีน

ภาคซ่อมเรียบร้อยแล้วให้น�าใบเสร็จภาคซ่อม 

พร้อมใบเสร็จฯในภาคที่จะซ่อม ซึ่งได้มีการกากบาท

ขอจบด้วย ไปด�าเนินการขอสอบซ�้าซ้อนที่คณะ

ในช่วงของการลงทะเบียนในภาคซ่อมนั้น

 อนึ่ง ถ้านักศึกษาไม่มีการกากบาทขอจบ 

ในใบเสร็จฯของภาคที่จะลงซ่อม และนักศึกษา

ได้ลงทะเบียนวิชาที่มีวันเวลาสอบซ�้าซ้อนกัน 

นักศึกษาต้องเลือกสอบเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น 

จะขอสอบทั้งสองวิชาไม่ได้

ถาม ผมสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โดยใช้วฒุกิารสมคัร ปวส. และใช้สทิธิก์ารเทยีบโอน

หน่วยกิตด้วย โดยได้ช�าระค่าใช้สิทธิ์ไว้ 100 บาท  

ในวนัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ผมมรีะยะเวลาเท่าใดทีจ่ะ

ยังสามารถช�าระค่าเทียบโอนทั้งหมดได้

ตอบ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ 

ในวนัสมคัร และยงัค้างช�าระเงนิค่าเทยีบโอนส่วนทีเ่หลือ

ให้นกัศกึษาไปด�าเนนิการทีค่ณะฯ ก่อนไปช�าระเงนิ ดงันี ้

 1. กรณเีทยีบโอนจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

  1.1 เทียบโอนกรณีหมดสถานภาพหรือ 

Pre-degree ให้น�า Transcript ต้นฉบับที่ใช้ส�าหรับ

การสมัครเรียนใหม่ (ห้ามถ่ายเอกสาร) ไปที่คณะฯ 

เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ

  1.2 เทียบโอนกรณีปริญญาที่ 2 ให้น�า 

ส�าเนา Transcript ปริญญาแรก จ�านวน 1 ฉบับ  

ไปที่คณะฯเพื่อด�าเนินการตรวจสอบ

 2. กรณีเทียบโอนจากต่างสถาบันให้น�า

ส�าเนาวุฒิการศึกษาจ�านวน 1 ฉบับไปที่คณะฯ  

เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ

 3. เขียนค�าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะ 

โดยคณะจะออกหลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต 

(ม.ร.23) ให้นักศึกษา กองบรรณาธิการ

  4. น�า ม.ร. 23 และบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

ไปยืน่ขอช�าระเงนิค่าเทยีบโอนที ่ กองคลงั อาคารส�านกังาน-

อธิการบดี

 5. ถ่ายส�าเนาใบเสรจ็ค่าเทียบโอนไปให้คณะฯ 

1 ฉบับ

 6. เมือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอน 1-5 แล้ว คณะฯ 

จึงจะด�าเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดกระบวนวิชา

ที่เทียบโอนได้ให้นักศึกษาต่อไป

 7. นักศึกษาท่ีสมัครในภาค 1 ต้องช�าระ

ค่าเทยีบโอนทัง้หมด ให้เสรจ็สิน้ภายในเดอืนทีน่กัศกึษา

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของปีถัดไป

 8. นักศึกษาที่สมัครในภาค 2 ต้องช�าระ

ค่าเทยีบโอนทัง้หมดให้เสรจ็สิน้ภายในเดอืนทีน่กัศกึษา

สมัครเข้าศึกษาของปีถัดไป

 9. นักศึกษาที่ไม่สามารถช�าระค่าเทียบโอน

ในระยะเวลาที่ก�าหนดตามข้อ 7 หรือ 8 นักศึกษา

จะต้องช�าระค่าเทียบโอนล่าช้า เป็นรายภาคในอัตรา

ภาคละ 300 บาท  (หรอื 600 บาท/ปี ไม่นบัภาคฤดรู้อน)

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 จ�านวน 18 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

  59192 AGR 1003 51/25 การเกษตรเบื้องต้น รศ.มนตรี  เพ็ชรทองค�า 

     (AG 103)   และคณะ

 59200 CTL 3002 37/25 การสอนเด็กพิเศษ รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ

     (TL 304)

 59218 ENG 3803 48/25 วรรณคดีอเมริกา รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ

     (EN 372)  สมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

 59220 FOL 3105 32/25 อักษรไทยและอักษรขอม ผศ.พ.ท.วโิรจน์  ผดงุสนุทรารกัษ์

     (FL 348)

 59267 FRE 2101 76/25 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ผศ.จิณห์นิภา  ทาสุคนธ์

 59271 GAS 2802 58/25 เกมเบ็ดเตล็ด รศ.ดร.จันทร์จารี  เกตุมาโร

 59258 GAS 4701 94/25 รักบี้ฟุตบอล อาจารย์โกศล  ยิ้มไพบูลย์

 59256 HIN 1002 86/25 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 ผศ.ดร.สถิตย์  ไชยปัญญา

     (HD 102)

 59260 HIS 1001 (H)  25/25 อารยธรรมตะวันออก รศ.ศฤงคาร  พันธุพงศ์

        และคณะ

 59266 INT 3103 124/25 ระเบียบวิธีในการพัฒนา รศ.ดร.อุไร  ทองหัวไผ่

       ซอฟต์แวร์

 59274 KAS 4301 121/25 โภชนาการกีฬา อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์   หงษ์สุวรรณ 

 59242 MTH 3610 (H) 65/25 การก�าหนดตัวแบบ ผศ.กนกวรรณ  ฐิตินิรันดร์

     CO 363 (H)  เชิงคณิตศาสตร์

 59270 PED 4303 46/25 จิตวิทยาการกีฬา ผศ.ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช

 59207 PHY 1105 97/25 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย อาจารย์กนัต์พจน์  ทองแช่ม

 59225 POL 2128 48/25 การเลือกตั้ง รศ.ดร.วิทยา  ชินบุตร

     (PS 217)

 59222 SCI 1003 64/25 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศ.สมรวดี  ฟักผลงาม

     (SC 103)

 59221 THA 4103 41/25 การเขียนสารคดี รศ.ทวีศักดิ์  ญาณประทีป

     (TH 444) 

 59259 THS 6400 139/25 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รศ.ดร.ด�ารงค์  ฐานดี

       และวัฒนธรรมไทย

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมี   

นายวิรัช  ชนิวินจิกุล นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองคณบดี

  1.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ดังนี้

  -   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรณุ  สนุทโรทก  

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

  - อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  ภู่กาญจน์  

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  - ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรต ี ปรีชาปัญญากลุ 

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

  1.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์อภิวีร์ อันตรเสน ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี              

ฝ่ายบริหาร  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 2.  ลาออกจากต�าแหน่ง  

  2.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รองคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์ลาออกจากต�าแหน่ง ตั้งแต่วันท่ี   

1 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

  -  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี กศุลรอด   

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

  - ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ภริมย์อนกุลู  

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  -  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ศรีรัตนสมบญุ   

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดฝ่ีายนโยบายและแผน          

  -  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรต ี ปรีชาปัญญากลุ    

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ           

  2.2 ให ้ความ เห็นชอบและอนุมัติ ให ้ 

อาจารย์อภวิร์ี  อนัตรเสน ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี           

ฝ่ายนโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

1 ธันวาคม 2559  เป็นต้นไป 

 3.  แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

นายสงวน ตยีะไพบลูย์สนิ กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 4. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

  4.1  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา - 

การประเมนิและการวจิยัการศกึษา ฉบบัปี พ.ศ.2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย  ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  4.2  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ ฉบบัปี พ.ศ. 2555 (ปรบัปรงุ

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร)

  4.3  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิาร-

ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  4.4  ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุ 

แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- 

รังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร)

 5.  ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในคณะเศรษฐศาสตร์   

โดยยุบภาควิชา จ�านวน 10 ภาควิชา และจัดตั้ง 

กลุ่มวิชา 6 กลุ่มวิชาแทน

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สอดคล้องกับภาระงานต่าง ๆ  ที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

 6.  อนุมัติหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักการ

เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)                  

แบบจ�ากัดจ�านวนรับนักศึกษา เนื่องจากการเปิดรับ

นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร                 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มีสภาวิชาชีพ 

(ครุสุภา) ควบคมุ จงึต้องด�าเนนิการและก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

ในการรบันกัศกึษาให้สอดคล้องกบัเกณฑ์การรบัรอง

ปริญญาเพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพ ตามท่ี 

สภาวิชาชีพก�าหนดและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ร่างข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  คณะ-

ศึกษาศาสตร์ พ.ศ................เพื่อใช้กับหลักสูตร 

ชั้นปริญญาตรีที่มีสภาวิชาชีพควบคุม และใช้บังคับ

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 7.  ร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัร่ิางข้อบงัคบั

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ..............

 8. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดษุฎบีณัฑติในภาค 1 ปีการศกึษา 2559  (ครัง้ที ่5) ดงันี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1)  

 1.  ร้อยต�ารวจเอกปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม 

  รหัสประจ�าตัว   5319010001   

 2.  นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมรัตน์              

  รหัสประจ�าตัว   5419010016   

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1)  เทียบโอน

 3.  นางสาวขนิษฐา  สุขสวัสดิ์   

  รหัสประจ�าตัว   5819011014   

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (แบบ 1) 

 4.  นางสาวรุจิกาญจน์  สานนท์            

  รหัสประจ�าตัว   5319100008

   ล�าดับ 1 - 4 ส�าเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 

ธันวาคม 2559  

✎สถาบันการศึกษานานาชาติ 

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  (รฐัศาสตร์) ภาคภาษาองักฤษ  

(แบบ 1)

 5.  นายเจฟฟรี ่อโิจมา เดวดิ ชมิา รหสัประจ�าตวั  

5319800201  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559

✎โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์   

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

แบบ 2 (เทียบโอน) 

 6.  นางสาวปนัดดา แพรสีด�า   รหัสประจ�าตัว 

5719832001 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม  2559

 7.  นายศรศกัดิ ์   ชดู�า     รหสัประจ�าตวั  5719832004 

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม  2559

 - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติ

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559  (ครั้งที่ 6)  ดังนี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  (ทางสงัคมศาสตร์) วชิาเอก-

การบริหารการศึกษา  (แบบ 2)

 1. นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต รหัสประจ�าตัว 

5519471006 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559

✎โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา-

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต  (การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์)  

แบบ 2

 2. นางสาวนาที  เกิดอรุณ     รหัสประจ�าตัว 

5419480008  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม  2559

 3.  นายพิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง  รหัสประจ�าตัว 

5419480013  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม  2559

 4. นางสาวชุติเนตร บัวเผื่อน รหัสประจ�าตัว 

5519480005  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม  2559

 5.  นายอนนัต์ สนุทราเมธากลุ รหสัประจ�าตัว 

5619480023  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559

 - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติ

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ภูมิภาค (ครั้งที่ 2)  ดังนี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิจัยการศึกษา) แบบ 1

 1. นางกรณ์กาญจน์  นนพชัรพงศ์  รหสัประจ�าตวั 

5429543801 (เชยีงราย)  ต้ังแต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2559

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

 จากเร่ืองราวของนักเรียน Pre-degree คนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นทหารอากาศตั้งแต่ยังเด็ก 

และเธอท�าส�าเร็จได้ในวัยเพียง 19 ปี ท�าให้เธอเป็นที่สนใจจากสังคมภายนอกถึงเรื่องราวความเก่งกล้าสามารถจน 

“ทมีข่าวเฉพาะกจิไทยรฐัออนไลน์”  ได้น�าเสนอชวีติของเธอและยกให้เป็นหนึง่ในไอดอลสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้กับใครหลายคนไปแล้ว

 เรือ่งราวของ เรอือากาศตรหีญงิมนสนิ ีสทุธสิมบตั ิหรอื หมวดป๊อบ บณัฑติคณะรฐัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีจ่บการเรยีนจากระบบ Pre-degree สอบเป็นข้าราชการกลาโหม 

พลเรอืนชัน้สญัญาบตัร กองทพัอากาศ สอบได้ขณะทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุในจ�านวนผูท้ีส่อบผ่าน 

เมือ่ปี 2559  อายเุพยีง 19 ปีเท่านัน้ ซึง่เธอตดิโผเป็น 1 ใน 5 แรงบนัดาลใจคนเก่งแห่งปีพร้อมกบั 

พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชนุ ‘หมอภาคย์’ หมอผูพ้ชิติ 6 หลกัสตูรการรบเหนอืมนษุย์คนแรก 

ในประเทศไทย นายนติธิรแก้วโต ‘ทนายเจมส์’ เป็นทีรู้่จกักนัในนามทนายความของเหล่าเซเลบ 

ดร. เทวฤทธิ ์ สะระชนะ อาจารย์หนุม่ดกีรนีกัเรยีนนอกจากชวีติตดิลบสูอ่าจารย์หนุม่แห่งคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์- 

มหาวทิยาลยั และสวุพิชญ์ ว่องวริยิะวาณิช ‘วนิดี’้ กปัตนัหญงิมากความสามารถแห่งสายการบนิไทยแอร์เอเชยี เอก็ซ์

 ‘ข่าวรามค�าแหง’ ขอย้อนเสนอเส้นทางสู่ความส�าเร็จของหมวดป๊อบ ให้น้องๆ หรือใครอีกหลายๆคน

ได้มีแรงฮึดสู้เดินตามฝันของตนเองให้ได้ในที่สุด

 เรืออากาศตรีหญิงมนสินี สอบเข้าเป็นข้าราชการกองทัพอากาศด้วยแรงบันดาลใจจากคุณตา ซึ่งเคย

เป็นทหารเก่า มกัจะเล่าถงึเหตกุารณ์การเป็นทหารให้ฟังอยูบ่่อยๆและมโีอกาสได้นัง่เครือ่งบนิในวยัเดก็อยูห่ลายครัง้ 

จนกลายเป็นความฝันตั้งแต่นั้นมาว่าโตขึ้นจะต้องเป็น ‘ทหารอากาศ’ ให้ได้

 จนกระทัง่เรยีนจบชัน้ ม.3 จงึปรกึษากบั คณุแม่สริมิา สทุธสิมบตั ิ ซึง่เป็นศษิย์เก่าคณะมนษุยศาสตร์ 

แนะน�าให้เรียนระบบ Pre-degree ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลาย ได้เรียนมหาวิทยาลัยและสะสม 

หน่วยกิตล่วงหน้าได้ จึงสมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเรียนควบทั้ง ม.ปลายและ 

ระบบ Pre-degree ไปพร้อมกัน ก็เริ่มศึกษาหาหนังสืออ่านทุกวัน แบ่งเวลาให้กับการเรียนที่โรงเรียนเป็นหลัก 

แบ่งเวลามาอ่านสอบของมหาวิทยาลัย และเตรียมสอบของทหารอากาศ โดยจะให้เวลากับการอ่านหนังสือ 

วันละ 2 - 3 ชั่วโมง เป็นเช่นนี้มาตลอดจนเรียนจบชั้น ม. ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต จากโรงเรียน 

วัดราชโอรส ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.59 และส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์ 

ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.60   

 หลังจบชั้นปริญญาตรีจาก ม.รามค�าแหงแล้ว จากความฝันในวัยเด็ก เธอก็ไม่รอคอยโอกาสอะไรอีก 

เธอเริ่มจากการเสาะหาข้อมูลว่าต้องท�าอย่างไร เตรียมพร้อมอะไร และจะก้าวสู่เส้นทางทหารอากาศ 

อย่างที่ฝันได้อย่างไร สุดท้ายไม่นานเกินฝัน เธอสามารถพิชิตความฝันส�าเร็จด้วยวัยเพียง 19 ปี สอบติด 1 ใน 5 

จากผู้เข้าสอบจ�านวน 5,000 คนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จนได้ชื่อว่า เป็นทหาร

อากาศหญิงที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้

 ท่ีมา : คอลมัน์ หล่อแซ่บ สดุเจ๋ง สร้างแรง-บนัดาลใจ 5 คนดงัแจ้งเกดิจาก ‘ทมีข่าวเฉพาะกจิ’ www.thairath.co.th 

บัณฑิตรามฯติดโผคนดัง สร้างแรงบันดาลใจ
สอบติดทหารอากาศ วัยเพียง 19 ปี

ยังอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาท่ีพิการทางสายตา 

ให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรเลือกต้ังที่

เป็นอักษรเบรลล์อีกด้วย

    มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญชวนนักศึกษา 

ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร.  

ตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าว โดยน�าบัตรประจ�าตัว- 

นักศึกษามาแสดงเพื่อใช้สิทธิและใช้เครื่องหมาย

กากบาท  ในการลงคะแนน

3 พรรค นศ. สมัครเลือกตั้งฯ (ต่อจากหน้า 12)อธิการบดี ม.ร.ฯ  (ต่อจากหน้า 3)

ปล่อยขบวนรถเพือ่ส่งมอบสิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภคให้แก่กองทพัภาคที ่ 4 มณฑลทหารบกที ่ 43 อ�าเภอทุง่สง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

 “ขอขอบคุณสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ทีไ่ด้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เพือ่ช่วยเหลอื 

ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม และขอบคณุนักศกึษาคณะรัฐศาสตร์ โครงการการจัดการทางการเมอืง รุน่ที ่ 14 ผูม้จิีตศรทัธา 

ทีร่่วมกนับรจิาคเงนิและสิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภคต่างๆ เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องชาวใต้ท่ีได้รับความเดอืดร้อน 

อยูใ่นขณะนี ้ รวมทัง้กองกจิการนกัศกึษา และนกัศกึษาวชิาทหารทีร่่วมแรงเสยีสละก�าลงักายบรรจแุละขนย้าย 

สิง่ของทุม่เทอย่างเตม็ก�าลังความสามารถ เชือ่ม่ันว่าพลังลูกพ่อขนุฯ และชาวรามค�าแหงทุกคนจะรวมกนัท�าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ 

และก่อให้เกดิการแบ่งปันน�า้ใจอย่างจรงิจงัให้กบัพีน้่องในภาคใต้ไม่มากกน้็อยและหวงัอย่างยิง่ว่าสถานการณ์น�า้ท่วม 

จะเบาบางลงและคลี่คลายในที่สุด”

และทรัพยากรเศรษฐกิจที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ  

อยูใ่นพ้ืนท่ีภาคใต้ ซึง่ประสบปัญหาเช่นเดียวกนั และ

ในฐานะองค์กรทางการศึกษา มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ  

ได้ระดมสรรพก�าลงัลกูพ่อขนุฯ และชาวรามค�าแหงทกุคน 

ร่วมกันท�าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดการแบ่งปัน 

น�้าใจอย่างจริงจังให้กับพี่น้องในภาคใต้ ช่วยกัน

บรรเทาทุกข์ทีป่ระสบอยูใ่นขณะนี ้ และหวงัอย่างยิง่ว่า

สถานการณ์น�้าท่วมจะเบาบางและคลี่คลายในที่สุด

 “ขอขอบคณุสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

ท่ีให ้ความร ่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เสมอมา 

สถานการณ์ความเดือดร้อนในวันนี้ถือเป ็นอีก 

ความร่วมมือหนึ่งที่ได้ท�าประโยชน์ให้แก่พี่น้อง

ประชาชนชาวไทย และหากในอนาคตข้างหน้ามี

โครงการที่สามารถร่วมกันท�าได้ มหาวิทยาลัยยินดี

อย่างยิ่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรชาวรามค�าแหง 

นักศึกษา และประชาชนที่มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาค

สิ่งของต่างๆในครั้งนี้ด้วย” 

 ด้าน พล.อ.ราชรักษ์  เรียนพืชน์ กรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก- 

ช่อง 5 กล่าวว่าในนามกองทัพบกและสื่อมวลชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นผู้รับมอบ

เงินบริจาคและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ  

ในครัง้นี ้ จะน�าไปส่งมอบต่อให้แก่กรมกจิการพลเรอืน-

ทหารบก เพื่อน�าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง 

14 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน�้าท่วมต่อไป 

 “ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง คณะผูบ้รหิาร 

บคุลากรชาวรามค�าแหง และนกัศกึษาทกุคน ทีต่ระหนกั

ถึงความเดอืดร้อนของประชาชนชาวใต้ และได้จัดต้ัง 

ศนูย์รบับรจิาคสิง่ของฯขึน้ เพ่ือระดมความช่วยเหลือ 

ในครั้งนี้ และขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกคนที่มีน�้าใจ

ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน”

ม.รามค�าแหงฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๒) วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

   
 

ม.รามคำาแหง มอบสิ่งของให้แก่ ททบ.5
นำาไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วมภาคใต้

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ส่งมอบเงนิบรจิาค 

ถุงยังชีพ น�้าดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้ง 

เรอืไฟเบอร์ และสิง่ของอืน่ๆ ให้แก่ พล.อ.ราชรกัษ์  

เรยีนพชืน์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สถานวีทิย-ุ 

โทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 เพือ่น�าสิง่ของเครือ่งอปุโภค-

บรโิภคไปมอบต่อให้แก่ประชาชนทีป่ระสบภยัน�า้ท่วม

ในภาคใต้ โดยม ี พล.ต.ธเนศ  กาลพฤกษ์ รองเจ้ากรม- 

กิจการพลเรือนทหารบก ร่วมรับมอบ และมี 

คณะผู้บริหาร ม.ร. บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท 

และนกัศกึษาวชิาทหาร ตลอดจนประชาชนผูม้จีติศรทัธา 

ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ บริเวณ

ด้านหน้าอาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ตระหนกัถงึปัญหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในภาคใต้ ท�าให้

ประชาชนต้องประสบกบัความทุกข์ยาก สญูเสยีทรพัย์สนิ 

    นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบกระเช้า-

ขอบคุณ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

และนายวิทวัส บุญญสถิตย ์ กรรมการ-

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้ให้การ 

สนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยมี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ. พิเศษ ปัญญา  สุทธิบดี  นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน และ

นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล ร่วมขอบคุณด้วย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง แสดงความยินดี 

กับนักกีฬาแบดมินตัน นักศึกษาคณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท่ีเข้าร่วม 

การแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ประจ�าปี 2559 จนสามารถ

สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ 

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ว่าท่ีร้อยตรี 

ดร.เอกสิทธ์ิ สนามทอง ผู้ฝึกสอนแบดมินตัน และ

อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ร. มาร่วมด้วย 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ส�าหรับการแข่งขันคร้ังน้ี ทีมนักกีฬาแบดมินตัน 

คว้ารางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยและรองชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2559 ซ่ึงเป็นถ้วยพระราชทาน

ครั้งสุดท้ายจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังน้ี 

รางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทชายคู่ ได้แก่  

 นายเดชาพล  พัววรานุเคราะห์ 

 นายกิตตินุพงษ์  เกตุเรน 

รางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทคู่ผสม ได้แก่      

 นายเดชาพล  พัววรานุเคราะห์ 

รางวัลรองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทชายคู่ ได้แก่  

 นายสุภัค  จอมเกาะ 

 นายภาคิน คุณาอนุวิทย์ 

รางวัลรองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทคู่ผสม ได้แก่ 

 นายสุภัค จอมเกาะ

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอแสดง

ความยินดีกับนักกีฬาทุกคนท่ีได้ฝึกฝนฝีมือจนสามารถ

คว้ารางวัลจากเวทีการแข่งขันระดับประเทศ 

มาได้ส�าเร็จ นอกจากมีความต้ังใจในการแข่งขันแล้ว 

ขอให้มุ่งม่ันเรียนหนังสือให้ประสบความส�าเร็จด้วย 

เพราะเช่ือว่าเม่ือนักศึกษาเรียนจบแล้วจะเพ่ิมทางเลือก

ให้กับชีวิตมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอสนับสนุน

ท้ังเร่ืองกีฬาและการเรียนควบคู่กันไป ขอเป็นก�าลังใจ

ให้มีชัยชนะในการแข่งขันทุกรายการ และขอบคุณ

ท่ีได้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันท่ีไหน

ก็ขอให้ระลึกถึงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

และประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์รามฯ ช่วยกันรักษาเกียรติ

ของสถาบันให้คงอยู่ตลอดไป

อธิการบดี ยินดีนักกีฬาแบดมินตัน ม.ร.

ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ

ขอบคุณกรรมการสภา ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

 3 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ม.ร. 

และ อ.ศ.ม.ร. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หน่วย

ลงคะแนนรามค�าแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา 

พร้อมอ�านวยความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการ 

ทางสายตา ใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรอักษรเบรลล์

  

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดการเลือกต้ัง

สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจ�าปีการศึกษา 2560  

ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. 

โดยก�าหนดสถานท่ีเป็นหน่วยลงคะแนนเลือกต้ัง ดังน้ี 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เลือกต้ังท่ีวิทยาเขตบางนา 

เวลา 08.30 - 11.30 น. หรือ ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

หัวหมาก เวลา 13.00-16.00 น.

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป เลือกต้ังท่ีมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง หัวหมาก เวลา 08.30-16.00 น.

 ท้ังน้ี จากการรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ

การเลือกต้ัง ระหว่างวันท่ี 23-24 มกราคมท่ีผ่านมา

ปรากฏว่ามีพรรคนักศึกษาสมัครรับการเลือกต้ังเป็น 

อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร. ประจ�าปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 3 พรรค ได้แก่  

    หมายเลข 1    พรรคสานแสงทอง

    หมายเลข 2    พรรคลูกพ่อขุน

    หมายเลข 3    พรรคพลังราม

    นอกจากนี้ การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ 

อ.ศ.ม.ร. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัย

   
 3 พรรค นศ. สมัครเลือกตั้ง 

ส.ม.ร.และอ.ศ.ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)


