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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
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ม.ร.ได้คะแนนการประเมิน ITA ระดับสูงมาก 
เป็นอันดับ 2 จาก 81 สถาบัน สังกัด สกอ.

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 โดยภาพรวมในระดับสูงมากร้อยละ 85.81  จัดเป็นอันดับท่ี 2 

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ.จำานวน 81 แห่ง อธิการบดีขอบคุณบุคลากรปฏิบัติงาน

ตามระเบียบและข้อบังคับ ยืนยันบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 

โปร่งใส และตรวจสอบได้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเผยว่า

ตามที่สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) 

ได้ดำาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐและในกำากับของรัฐ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวน 81 แห่ง 

โดย สกอ.ได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตำารวจเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ นั้น

 ขณะนี้ ผลการดำาเนินการตามขั้นตอนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน ระดับสูงมาก 

เท่ากับร้อยละ 85.81 คะแนน  โดยมีดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงมาก 

เท่ากับร้อยละ 90.99 ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนสูงมาก 

ม.รามคำาแหงจัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พ่อขุนฯ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธานในพธีิพทุธาภเิษกองค์พ่อขนุรามคำาแหงมหาราช ท่ีจดัทำาข้ึนเพื่อ

เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีที่ 46 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

มอบรางวัลศิษย์เก ่าดีเด ่นใน

โอกาสวนัสถาปนา ม.ร.ปีท่ี 46 

เพื่อเชิดชูเกียรติท่ีใช้ความรู ้- 

ความสามารถรบัใช้สังคมในสาขาต่าง ๆ  

จำานวน 10 ราย อาทิ เจ้ากรมพระธรรมนญู ผูอ้ำานวยการสำานกังาน- 

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ สมาชกิ สนช. และ นายอำาเภอแหวนเพชร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบวนัสถาปนา ม.ร. 

ปีที่ 46 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นอกจากจะมีพิธีทางศาสนา

และการบวงสรวงพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เพือ่ความเป็นสิรมิงคลแล้ว 

ยงัมีการมอบรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น แก่ศิษย์เก่าทีป่ระสบความสำาเรจ็ 

ในวิชาชีพ และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลรับใช้สังคม

ในสาขาวชิาชพีต่าง ๆ เพือ่เป็นการยกย่องเชดิชเูกยีรติศิษย์เก่าท่ีอทิุศตน 

เพือ่ประโยชน์ของประเทศชาติ และเพือ่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บณัฑิต

และนักศึกษาปัจจุบัน (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ในโอกาส “46 ปีรามคำาแหง”

พลเรือเอกปรชีาญ  จามเจรญิ พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ นายชาตรี  สุวรรณิน

นางอังคณา  ไชยมนัส นายสมชาย  แสวงการ นายโอม  เชื้อแหลม ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่

นายณรงค์  จีนอ�่า นายณรงค์ศกัดิ ์  หอมมาลยั
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เพือ่ให้ศิษย์เก่า นกัศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไปได้เช่าบชูาเพือ่ความเป็นสิรมิงคล โดยมีคณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ และบุคลากรรามคำาแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย

 ท้ังน้ี องค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ดังกล่าว หล่อด้วยวสัดุทองเหลอืงรมดำา ณ โรงหล่อในจงัหวดัสุโขทยั 

ซึ่งจัดทำาตามจำานวนที่สั่งจอง มี  4 ขนาด ได้แก่  ขนาดความสูง  12 นิ้ว  6 นิ้ว 2.5 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว

ม.รามคำาแหงจัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 1)

 สำาหรับวันสถาปนา ม.ร.ปีที่ 46 มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงได้พิจารณามอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น 

จำานวน 10 ราย  ดังนี้

 1. พลเรือเอกปรีชาญ  จามเจริญ 

  เจ้ากรมพระธรรมนูญ

 2. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 

  ผูอ้ำานวยการสำานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

 3. อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ 

  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครนิทร์

 4. นายชาตรี  สุวรรณิน  

  อธิบดีอัยการสำานักงานการบังคับคดี

 5. นางอังคณา  ไชยมนัส

  กรรมการ บรษัิท บ๊ิกซ ีเซอร์วสิเซส จำากดั

 6.  นายสมชาย  แสวงการ   

  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 7. นายโอม  เชื้อแหลม  

  นายอำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 8. ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่   

  นายอำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 9.  นายณรงค์  จีนอำ่า   

  ปลัดจังหวัดอุดรธานี

  อดีตนายอำาเภอเมือง จังหวัดเลย

 10. นายณรงค์ศักดิ์   หอมมาลัย  

  ปลัดจังหวัดราชบุรี 

  อดีตนายอำาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 ทัง้นี ้ ศิษย์เก่าดีเด่นจะเข้ารบัรางวลัในวนัสถาปนา  ม.ร. 

ครบรอบ 46 ปี วนัที ่26 พฤศจกิายน 2560 เวลา 07.00 น. 

ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

ม.ร.มอบรางวลัศษิย์เก่าดีเด่นฯ (ต่อจากหน้า 1)
 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค  วรีะสย  ผูอ้ำานวยการโครงการปรชัญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงาน 

ทางวิชาการ ครั้งท่ี 21 โดยมีนักวิชาการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมและนำาเสนอผลงาน  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 0213 ชั้น 2 อาคารท่าชัย

  โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย ผู้อำานวยการโครงการฯ กล่าวว่าการประชุม

วิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ

เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง

ในการทำาวิจัยให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป โดยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

มีเป้าหมายจัดการศึกษา ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในแนวสหสาขาวิชาทางด้าน 

สังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการ ให้แก่วงการวิชาการของประเทศ และ 

ความเป็นนักวิชาการให้แก่กำาลังคนระดับสูง รวมทั้งผลิตดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน ์

อย่างแท้จริงต่อการนำาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

  ท้ังนี ้โครงการฯได้ตระหนกัในความสำาคัญเรือ่งนีม้าโดยตลอด และมนีโยบายสนับสนุนความเข้มแขง็

ทางวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลงานวทิยานพินธ์ของนกัศึกษาปรญิญาโท และผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 

ระดับชั้นปริญญาเอก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกกลั่นกรองจากสมองด้วยความเพียรพยายาม 

ค้นคว้าหาความรู้ และจดบันทึกรวมทั้งที่ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒิ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า 

กับประเทศอย่างยิ่งต่อไป

 ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำาแหง โดยความร่วมมือของสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย  

จัดอบรมโครงการตามรอยพ่อ สานต่อความดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ สร้างคนดีให้พ่อ ภายใต้

โครงการพฒันาบุคลกิภาพและการพดูรุน่ที ่76 โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒุ ิอาทิ คณุลดัดาวรรณ หลวงอาจ 

ท่านผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะชัน้ต้น ในศาลจงัหวดัชยัภมิู, คุณตรยั นุม่แก้ว แชมป์เด่ียวดวลไมค์ไทยแลนด์/ 

ผู้ประกาศข่าวช่องเวิร์คพ้อย ทีวี, คุณทัศนัย โคตรทอง ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว ช่องไทยรัฐทีวี ฯลฯ 

หลกัสูตรอบรม 3 วนั ระหว่างวนัที ่9-11 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง NCB 101 อาคารนครชมุ คณะศึกษาศาสตร์ 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมโทร. 095-568-4141,  061-518-7882 หรอื เฟซบุก๊แฟนเพจ  ศูนย์พฒันาการพดูรามคำาแหง

ม.รามฯจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกจิการนักศึกษา จัดอบรมทักษะการพมิพ์สัมผสั

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่าง

วนัท่ี 22 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ์ 2561 ผูเ้ข้ารบัการอบรม

จะได้รับวุฒิบัตร

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับ

การอบรม ได้ต้ังแต่บัดนีถึ้งวนัที ่ 19 มกราคม 2561 

ท่ีงานแนะแนวจดัหางานและทนุการศึกษา อาคาร-

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง มีอายคุรบ  

๔๖ ปี ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ถ้าจะถามว่า “ข่าวรามคำาแหง” 

คิดถึงอะไรในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 ก็ต้องตอบว่า คิดถึงหลายอย่าง

 ลำาดับแรกคือ สำานึกในพระมหา- 

กรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาทีส่ดุมไิด้ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล- 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

	 “รามค�าแหง” เกิดและเจริญเติบโต

ข้ึนมาได้จนทุกวันนี้ด้วยพระบารมีของ

พระองค์ท่าน

  คิดถงึลกูศิษย์ “ลกูพ่อขุนฯ” ทีส่ำาเรจ็ 

การศึกษาแล้วออกไปดูแลรบัใช้ประเทศชาติ

อยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง

 มิไยจะต้องเอ่ยถงึคนทีไ่ปเป็นประมขุ

ฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี อย่าง

 ฯพณฯบรรหาร  ศลิปอาชา  และ ฯพณฯ 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 ประมุขฝ่ายนิติบญัญัติ คือ ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่าง

 ฯพณฯ ชัย  ชิดชอบ และ

 ประมุขฝ่ายตุลาการ คือ ประธาน

ศาลฎีกา อย่าง

 ฯพณฯ ชีพ  จุลมนต์

 บคุคลอีกกลุม่หนึง่ท่ี	 “ข่าวรามค�าแหง” 

จะนึกถึงอย่างเสมอ

 เนือ่งเพราะท่านเป็นประมุขฝ่ายบรหิาร

ของมหาวิทยาลัย คือ ท่านอธิการบดี

 “ข่าวรามค�าแหง” คงมโีอกาสไล่เรยีง

ตั้งแต่ท่านแรก จนถึงท่านที่ ๙ 

 ผู ้ ช ่ ว ย ศ า สต ร า จา ร ย ์ วุ ฒิ ศั ก ด์ิ   

ลาภเจริญทรัพย์

“สหกิจศึกษา” ปูทางสู่การทำางานในอนาคต

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มหาวิทยาลัยตลาดวิชาทำาหน้าท่ีมอบความรู้และส่งบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน

หลายพันหลายหม่ืนคนต่อปี นอกจากความรู้ที่อัดแน่นในการสอน การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้รับ 

ประสบการณ์จริง ฝึกฝนการทำางานอย่างมีระบบในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเล็งเห็นความสำาคัญ จึงกำาหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

บรรจุวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา ไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด

 โอกาสนี ้“ข่าวรามค�าแหง”  ได้พดูคยุกบันักศึกษาท่ีเข้าร่วมพฒันาศักยภาพให้มีประสบการณ์จรงิ ในวชิา RAM 3000  

ทกุคนให้ความสำาคญักบัการเกบ็ประสบการณ์ก่อนเรยีนจบและขอบคุณสหกจิศึกษา ม.รามคำาแหง  ท่ีมอบโอกาสน้ีให้พวกเขา

 นายจตุพร ประกอบกจิ นกัศึกษาคณะนติิศาสตร์ เข้าฝึกงานทีศ่าลแรงงานกลาง กล่าวว่า 

ตนเองเรียนทางด้านกฎหมายมา 4 ปีแล้ว ใกล้จะจบตามหลักสูตรแต่ยังขาดประสบการณ ์

ในการทำางานจรงิ อยากจะหาประสบการณ์เพือ่เตรยีมความพร้อม จงึตัดสินใจปรกึษากบัเจ้าหน้าท่ี- 

สหกจิศึกษา โดยตนเลือกท่ีจะหาประสบการณ์กบัศาลแรงงานกลาง สถานท่ีทีต่รงกบัหลกัสูตรท่ีเรยีนมา

 “ผมก�าลังจะก้าวเข้าสู่การท�างาน	 จึงเข้าร่วมกับสหกิจศึกษาเพื่อสะสมประสบการณ	์

โดยการลงมือท�าจริงในสายงานด้านกฎหมาย	 ระยะเวลา	 4	 เดือน	 นานพอให้ผมได้เรียนรู	้ 

เก็บประสบการณ์	พร้อมกับท�ารายงานเป็นรูปเล่ม	แสดงถึงการท�างานท่ีเป็นรูปธรรม	แสดงถึงผลการท�างาน 

ที่ชัดเจน	 ช่วงเวลาเตรียมตัวก่อนฝึกงาน	 ผมทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนมาต้ังแต่ต้น	 ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และรับฟังค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปรับตัว	การรับมือ	รวมถึงการวางตัวในองค์กร	จากพี่	ๆ	ในหน่วยงานสหกิจศึกษา”

 นายกิตตีธนาพัฒน์ บารมีเสริมส่ง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าฝึกงานที่ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ให้สมัภาษณ์ว่าตนเลอืกสถานทีฝึ่กงานจากความประทับใจ 

เมื่อครั้งได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาของท่านผู้พิพากษา เกิดความสนใจอยากจะใช้ความรู้ของตน 

ทีเ่ล่าเรียนมากว่า 3 ปีกับการทำางานจริง เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่-

สหกิจศึกษาจนผ่านการคัดเลือก ได้เป็นนักศึกษาฝึกงานอีกหนึ่งคนที่ได้ประสบการณ์จาก

หน่วยงานในสถานที่จริง

	 “ผมตัดสินใจเลือกเรียนสหกิจศึกษาเพราะอยากน�าความรู้ที่ได้เรียนมากว่า	 3	ปี	 ไปลองใช้ในงานจริง	 

อยากทราบว่าจะเป็นเช่นไร	โดยผมเลือกหาประสบการณ์จากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

เพราะเห็นว่าน่าสนใจ	เป็นสายงานที่ชื่นชอบ	หลังจากปรึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาแล้วด�าเนินการตามขั้นตอน	

ขณะน้ีผมได้เตรยีมตัวก่อนเข้าฝึกประสบการณ์	 ทัง้อบรมและฟังค�าแนะน�าจากผูมี้ประสบการณ์	 หวงัว่าการฝึกงาน 

ในครั้งนี้จะได้น�าความรู้ไปปรับใช้	และได้ประสบการณ์ในการท�างานจริง	เพื่อต่อยอดการท�างานในอนาคต”

 นางสาวณิชกานต์ จันทรศุภแสง นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน เข้าฝึกงานที่ช่อง 3  

โต๊ะข่าวบันเทิง เล่าว่าการฝึกงานเพื่อเก็บประสบการณ์จะได้สิ่งที่มากกว่าความรู้ การตัดสินใจ 

ฝึกงานกับสหกิจศึกษา ม.รามคำาแหง เป็นเส้นทางท่ีจะนำาไปสู่การทำางานจริงในอนาคต  

ได้รับการดูแลและได้รับคำาปรึกษา จนได้เข้าฝึกงานกับหน่วยงานที่หวัง และจะได้ใช้ความรู ้

ที่ได้เรียนมาทั้งหมดในการทำางานจริง

	 “ในสายงานส่ือสารมวลชน	 เราได้เหน็การท�างานบนหน้าจอโทรทัศน์ทุกวนั	 แต่เราอยากรู ้

การท�างานจริงเบื้องหลัง	 เป็นการท�างานท่ีใฝ่ฝัน	 การเลือกเรียนสหกิจศึกษาได้รับท้ังค�าแนะน�าและการดูแล 

จากเจ้าหน้าท่ีสหกจิศึกษา		จนผ่านการคดัเลือกเข้าเป็นนกัศึกษาฝึกงานกับโต๊ะข่าวบันเทงิ	ช่อง	3	หวงัว่าประสบการณ์

ที่จะได้รับจากการฝึกงานคร้ังน้ี	 จะเพียงพอในการท�างานในอนาคต	ต่อยอดความชอบความสนใจเพื่อจะได้

ท�างานที่ชอบอย่างมีความสุข”

 นายอภิวัฒน์  แก้วทองหลาง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าฝึกงานที่บริษัท LSG Sky 

Chefs กล่าวว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยทำาให้ได้ความรู้และเข้าใจในทฤษฎี แต่การทำางานจริง 

จำาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียน จึงตัดสินใจเข้าร่วมเก็บประสบการณ ์

กบัสหกจิศึกษาในหน่วยงานเอกชนภายนอก ซ่ึงได้รบัคำาแนะนำาและการดูแลอย่างดีจากหน่วยงาน

ในขณะฝึกงาน

	 “การเรยีนในมหาวทิยาลัยท�าให้เราได้ความรู้	 เข้าใจทฤษฎี	 แต่การเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ 

กบัสหกิจศึกษาท�าให้ได้พบเจอกบัการท�างานจรงิ	ได้เรยีนรูก้ารแก้ปัญหา	รวมถงึการพบเจอเพือ่นร่วมงานหลากหลายวยั 

ทั้งยังได้น�าความรู้ไปทดลองใช้	 ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานจริงจากมหาวิทยาลัย 

ได้รบัความรูร้วมท้ังวิธีการเตรยีมความพร้อมในการฝึกงาน		ท�าให้ม่ันใจมากข้ึน	ผมหวงัว่าจะน�าความรู้ท่ีมีไปปรบัใช้ 

ในระหว่างการฝึกงาน	ให้ตัวเองเกบ็เกีย่วประสบการณ์ให้มากท่ีสดุ	ขอบคณุโอกาสดี	ๆ 	ทีส่หกจิศึกษามอบให้ด้วยครับ”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 1/2560 (ม.ร. 30)
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียน 

สอบซ่อมภ�ค 1/2560

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน
นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

6001006938 - 6001501292
6002010921 - 6002501267
6003009591 - 6003501159
5904009353 - 6004500218
6005002065 - 6005500209
6006004656 - 6006501388
6007001024 - 6007500090
6054001737 - 6054500175
6056001222 - 6056500066
6090020030 - 6090501864

8 
ธ

ัน
ว

าค
ม

 2
56

0

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5801505776 - 6001006920
5902003945 - 6002010913
5903004512 - 6003009583
5704508257 - 5904009346
5805501086 - 6005002057
5806506530 - 6006004649
5907000144 - 6007001016
5954000443 - 6054001729
5956002678 - 6056001214
5990511783 - 6090020022

9 
ธ

ัน
ว

าค
ม

 2
56

0

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5701001207 - 5801505768
5702024893 - 5902003937
5703009984 - 5903004504
5604013614 - 5704508240
5605006815 - 5805501078
5706021366 - 5806506522
5707002266 - 5907000136
5754021854 - 5954000435
5856001408 - 5956002660
5990005596 - 5990511775

10
 ธ

ัน
ว

าค
ม

 2
56

0

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5201500013 - 5701001199
5202500012 - 5702024885
5203500011 - 5703009976
5204500010 - 5604013606
5205500019 - 5605006807
5206500018 - 5706021358
5207500017 - 5707002258
5254500019 - 5754021847
5356000017 - 5856001390
5290500015 - 5990005588

11
 ธ

ัน
ว

าค
ม

 2
56

0



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาค 2/2560

	 ✎	วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

Section 1 W 11:30-13:20 ห้อง VPB 402

Section 2  M     11:30-13:20 ห้อง SWB 601

Section 3 TH   11:30-13:20 ห้อง VKB 502

 ✎	อาจารย์ผู้สอน   

Section 1: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

Section 2: อาจารย์ Rick Lynn Whisenand

Section 3: อาจารย์ Thomas Matthew Bender

 ✎	ตำาราที่ใช้   EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ  

และอนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

 ✎	คำาอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาลักษณะของ- 

ภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคชนิดต่าง ๆ ให้ส่ือความหมาย

ท่ีต้องการ โดยเร่ิมจากประโยคเด่ียวไปสู่ประโยคความรวม 

และประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทส้ัน ๆ 

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 ✎	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ

ของประโยคพื้นฐาน

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความรวม 

และรู้จักใช้คำาเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความซ้อน

ชนิดต่าง ๆ ได้

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

 5. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเขียนประโยคท่ีมี 

Gerund หรือ Infinitive ได้ 

 6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทสั้น ๆ 

เพ่ืออธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ได้ 

 7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่าง ๆ ได้

 ✎	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

Power Point และฝึกทำาแบบฝึกหัด

 ✎	เนื้อหาวิชา ส่วนประกอบของโครงสร้าง

ประโยคพ้ืนฐานชนิดต่าง ๆ รวมท้ังโครงสร้างของประโยค 

บอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำาถาม ประโยคคำาส่ัง 

ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี “there” เป็นประธาน 

และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวมและคำาเช่ือม 

ชนิดต่างๆ  ประโยคความซ้อนชนิดต่าง ๆ และ 

ENG 2401 (EN 205)

การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ

Sentences and Short Paragraphs 

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ประพันธสรรพนาม  ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน 

ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้งประโยค 

ที่ขึ้นต้นด้วย “it” การเขียนอนุเฉท ส่วนประกอบของ 

อนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 ✎	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัย 110 คะแนน 

สอบวันอังคารท่ี  4  มีนาคม  2561  เวลา 09:30-12:00 น.

 ✎	ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ข้ อ ส อ บ  

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

 Part I. Combine each of the following  

sentences into a compound or complex sentence  

by using one of the connectors given below. Be 

sure to use each of them only once and put the 

punctuation where necessary.  (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดย

เลือกคำาเชื่อมที่มีให้  ในการทำานักศึกษาจะต้องใช้

คำาเชือ่มทีใ่ห้มาคำาละครัง้เดียวเท่านัน้ ถ้าใช้คำาเชือ่มซำา้ 

ประโยคอืน่ ๆทีใ่ช้คำาเช่ือมทีใ่ช้ไปแล้ว จะไม่นับคะแนนให้ 

นอกจากนี้ นักศึกษาต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอน

ตามความเหมาะสมด้วย

 Part II. Change each of the following  

complex sentences into a simple one by using  

participle modifiers in a suitable position. Use  

the correct punctuation where  necessary.  (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค

ท่ีเป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอน

ตามความเหมาะสมด้วย

 Part III. Fill each of the following blanks 

with a suitable clause. Be sure to use punctuation 

where necessary. (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีกำาหนดให้ และนักศึกษา

ต้องใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part IV.  Change the word within the parentheses 

into the correct form of infinitive or gerund. Be 

sure to use tense and voice correctly. (20 marks) 

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนคำากริยา 

ท่ีให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ Infinitive ท่ีเหมาะสม 

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องคำานึงถึงเรื่องกาล

และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น  

active voice หรือ passive voice  

 Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following topics to 

write a good paragraph of at least 8 sentences. 

Also underline the topic sentence. (20 marks)

ประชุมสรุปงานวิจัย 
อพ.สธ. - ม.รามคำาแหง 2560

  ข้อสอบ  part นี้ ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบ ให้นักศึกษาเขียน

ด้วยปากกาสนี�า้เงนิหรอืสีด�าเท่านัน้ ถ้าใช้ดินสอท�าข้อสอบ 

อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้

 ภาควิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง จัดการประชุมสรปุผลงานวจัิย อพ.สธ. -  

ม.รามคำาแหง เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 

SCO 320 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

เป็นประธานการประชุม เนื้อหาการประชุมเป็นการ 

นำาเสนอผลงานที่ร่วมสนองพระราชดำาริโครงการ- 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง (อพ.สธ. - ม.ร.) ตลอดปี 2560 

เช่น ความหลากหลายทางชวีภาพของไลเคน การสำารวจ 

ความหลากชนดิและการใช้ประโยชน์สัตว์มกีระดูกสันหลงั 

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลมิพระเกียรติจังหวดัหนองบวัลำาภ ู การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายของราท่ี

อาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณ

หมูเ่กาะแสมสาร จงัหวดัชลบุร ีฯลฯ ในการประชมุ 

มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ด้านชีววิทยาในแง่มุม 

ที่แตกต่างกัน ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อแนะนำา 

เกีย่วกบัการทำาวจิยัในครัง้น้ี ระหว่างนกัวจิยัและผูเ้ข้าร่วม 

กันอย่างกว้างขวาง ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

งานวิจัยในอนาคต



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม 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

ม.ร.ประกาศผลรางวัลฯ (ต่อจากหน้า 12) รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รางวัลองค์กรโปร่งใส 

โครงการประกวดส่ือป้องกันการทุจริต และรางวัลช่อสะอาด

 สำาหรับผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น   

ได้รับโล่เกียรติยศจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทุนการศึกษา  โดย รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม Sansab 

filmmaker (แสนแสบ ฟิล์มเมเกอร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท  จากผลงาน 

“ทำามะ?”  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Pop-Up มหาวิทยาลัยเนช่ัน ศูนย์เนช่ันบางนา  ได้รับทุนการศึกษา 

15,000 บาท  จากผลงาน “สมรภูมิการเมือง”  และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Queen Cobra Team มหาวิทยาลัย-

ราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  จากผลงาน “Followers”  โดยมีผู้ส่งผลงานท้ังส้ิน 52 ทีม 

 ด้านนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ทีม Sansab  filmmaker  (แสนแสบ  ฟิล์มเมเกอร์)  ประกอบด้วย 

นายจามิกร วรชมพู  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ นายวรนันท์  จันทร์สวี  นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  

และนางสาวมัจฉา  ธรรมมะด ี  นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน โดยมีอาจารย์เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์  

อาจารย์ประจำาคณะสื่อสารมวลชน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันตอบคำาถามเก่ียวกับประเทศเยอรมนี  

ปี 2559 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และมหาวิทยาลัย Padjadjaran 

ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

การแข่งขันการพูดสรุปใจความสารคดีเกี่ยวกับ

โครงการในพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นภาษาเยอรมัน และปี 2560 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำาถาม 

เก่ียวกับประเทศเยอรมนี หัวข้อ “ก้าวสู่อนาคตไปกับ 

ภาษาเยอรมัน” จากสมาคมครูภาษาเยอรมันใน

ประเทศไทย

เท่ากับร้อยละ 87.37 ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนสูงมาก 

เท่ากับร้อยละ 86.97 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

ได้คะแนนสูงมาก เท่ากับร้อยละ 81.29 และดัชนี

คุณธรรมการทำางานในหน่วยงาน ได้คะแนนสูงมาก 

เท่ากับร้อยละ 80.27

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าจากผลการประเมิน-

คร้ังน้ี เป็นการดำาเนินงานจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์  

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ และประเมินจากการรับรู้ 

โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสำารวจ คือ กลุ่มบุคลากร

และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้รับบริการ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 อีกท้ังยังเป็นผลมาจากท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบ- 

นโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามระเบียบ 

และข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน 

รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ 

เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

จากสังคมและองค์กรภายนอกในการทำาหน้าท่ี 

ของสถาบันการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 ท้ังน้ี ผมขอยืนยันทำาหน้าท่ีตามประกาศเจตนารมณ์

ของมหาวิทยาลัยท่ีได้แจ้งให้บุคลากรรับทราบว่า “มุ่งม่ัน 

บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	ตามหลักธรรมาภิบาล 

อย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	พร้อมรับผิดชอบเพื่อ 

สร้างความเช่ือม่ันแก่สังคมว่า	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

มีเจตจ�านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

และจะยึดม่ันท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยสีขาวท่ีมีความโปร่งใสความซ่ือสัตย์ 

ในการด�าเนินการทุกเรื่องด้วย”

ม.ร.ได้คะแนนการประเมนิฯ (ต่อจากหน้า 1)   
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ท่ีได้รับถ้วยรางวัลและ 

ประกาศนียบัตรจากโครงการทูตเยาวชนศาลทรพัย์สิน- 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (CIPIT  

Court Young Ambassador Award 2017) ประจำาปี 2560 

ทั้ง 2 ทีม ได้แก่  ทีม Law Like Love   ประกอบด้วย 

นางสาววิไลรัตน์ อุ่นสัมฤทธิ์ และนายพงศ์รพี 

โพธิรังสิยากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน

แถลงปิดคดีด้วยวาจา (Moot Court) ประเภทภาษาองักฤษ 

และทมีชนัสูตร ประกอบด้วยนายเพชรรตัน์ รุง่เรอืง 

และนายภาณุพงษ์ เพลาขำา ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม

สุดท้ายการแข่งขนัแถลงปิดคดีด้วยวาจา (Moot Court) 

ประเภทภาษาไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

ณ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษารามฯ โชว์ศักยภาพคว้าแชมป์ประกวดหนังสั้นจาก ป.ป.ช. (ต่อจากหน้า 12)

แสดงความยินดี

กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาใหม่สมัครภาค	2/2560

รับบัตรประจำาตัวนักศึกษา	22-25	ธันวาคม	60

 นักศึกษาทีส่มัครในภาค 2/2560 ติดต่อ 

รับบัตรประจำาตัวนักศึกษา ได้ในวันที่ 22 - 25 

ธนัวาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องสโมสร  

ด้านหลงัอาคารหอประชมุพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

(รามฯ 1 หัวหมาก) 

✥เอกสารทีใ่ช้ในการรบับัตรประจำาตวันกัศกึษา

 1. ใบเสร็จรับเงิน

 2. บัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริง 

(ไม่หมดอายุ) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

✥กรณ ีมีบัตรข้าราชการ (นำาบตัรจรงิท่ีไม่หมดอายมุาด้วย)

 สำาเนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรอง

สำาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  สำาเนาทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

✥กรณี เป็นพระภกิษุสงฆ์ (นำาใบสุทธิตัวจรงิมาด้วย)

 สำาเนาใบสุทธิพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง  

1 ฉบับ สำาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรบัรองสำาเนาถกูต้อง 

1 ฉบับ

✥ กรณีเป็นชาวต่างชาติ

 Passport ตัวจริง (ไม่หมดอายุ) สำาเนา- 

Passport พร้อมรบัรองสำาเนาถกูต้อง 1 ฉบับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๓) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

   
 

 นักศึกษารามฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดส่ือป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์ส้ัน 

ประจำาปีการศึกษา 2560 จากผลงาน “ท�ามะ?”	ของทีม Sansab filmmaker (แสนแสบ ฟิล์มเมเกอร์)   

โดยเข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศจาก พลตำารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.   

พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท  ในพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2017”  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4  สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำานักงาน ป.ป.ช.)

 สำาหรับพิธีมอบรางวัล “NACC	 Awards	 2017”	  ให้แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน  

ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด	ไทยทั้งชาติต้านทุจริต	(Zero	Tolerance	and	Clean	Thailand)”  เพื่อ

สร้างกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  ปลูกจิตสำานึกด้านคุณธรรม  และความโปร่งใสให้กลับคืนสู่สังคมอย่างไทย  

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี  

 ท้ังน้ี  สำานักงาน ป.ป.ช. จัดมอบรางวัลเพ่ือเชิดชูคนดี  โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท  มากกว่า 120 รางวัล  

ตามภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต 

โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

นักศึกษารามฯ โชว์ศักยภาพ

คว้าแชมป์ประกวดหนังสั้นจาก ป.ป.ช.

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

 
ม.รามฯ	ย้ำาบัณฑิตติดตามข่าวสาร

จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา  

2559-2560 (รุ่นท่ี 43) ระหว่างวันท่ี 19 - 23 มีนาคม 2561  

ณ   อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

ทั้งคาบเช้าและคาบบ่ายนั้น 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงขอให้บัณฑิต  

และผู้เก่ียวข้อง ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร จากส่ือของมหาวิทยาลัย

โดยตรง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง เว็บไซต์ 

www.ru.ac.th, Facebook : PR Ramkhamhaeng 

University  รวมทั้งเว็บไซต์และเพจของคณะต่างๆ 

นอกจากนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะ 

โทร.0-2310-8000 ต่อคณะท่ีสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 

โทร.0-2310-8560, 0-2310-8564, www.grad.ru.ac.th 

และโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 0-2310-8566-7, 

0-2310-8549 , www.phd.ru.ac.th เพื่อจะได้ทราบ

ข้อมูลที่เป็นทางการและถูกต้อง และเพื่อป้องกัน

ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารท่ีอาจทำาให้บัณฑิต

เข้าใจผิดว่าเป็นข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ 

นำาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อไป

หลานพ่อขุนฯ คว้าแชมป์ดนตรีเยาวชน

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 

พร้อมของที่ระลึก จากการประกวดดนตรีเยาวชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn Youth Music Award) 

คร้ังท่ี 9 เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครบรอบ 74 ปี ซึ่งจัดประกวด “บทเพลงพระ-

ราชนิพนธ์” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี-  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดีพระราชวัง-

สนามจันทร์ เป็นผู้มอบรางวัล เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 

ณ เวทีกลาง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม

 สำาหรับการประกวดในคร้ังน้ี โรงเรียนสาธิต- 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 

โดยใช้ช่ือวง JAZZ  PASSION โดยได้รับการฝึกสอน-ซ้อม 

และดูแลควบคุมวงเป็นอย่างดี จากอาจารย์กิติภัทร 

ภูวะปัจฉิม และอาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์ 

อาจารย์ประจำากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาขาดนตรีสากล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ทำาให้สามารถ 

คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำาเร็จ

 ทั้งนี้ สมาชิกวง มีจำานวน 6 คน ได้แก่ 

 - เด็กชายตรีเทพ  บำารุงศิลป์ 

  นักเรียนระดับชั้น  ม.3/5  

 - นางสาวเกณิกา  ภูวดลรุ่งเรือง 

  นักเรียนระดับชั้น  ม.5/2 

 - นายประยุทธ์  เกษร 

  นักเรียนระดับชั้น  ม.5/4  

 - นางสาวธมลวรรณ  พานิชพันธ์ 

  นักเรียนระดับชั้น  ม.6/4

 - นายรฤกชนม์  ปิยโชติสกุลชัย 

  นักเรียนระดับชั้น ม.6/2 

 - นายวีรภัทร  ฤทธิวงศ์ 

  นักเรียนระดับชั้น ม.6/4 

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.ร. ประกาศผลรางวัล 

เพชรประดับรามฯ  ปี 2560

  ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง 

ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ นั ก ศึ ก ษ า 

ท่ีได้รับ “รางวัลเพชรประดับรามฯ” 

 ประจำาปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 

นางสาวคัทธริน  บัค นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน โดยเป็น 

นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีกิจกรรมและ

ผลงานดีเด่น นำามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณแก่- 

มหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมอบรางวัล 

“เพชรประดับรามฯ” เพ่ือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ท่ีนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจนสร้างช่ือเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง รวมท้ังเป็นการประกาศ- 

เกียรติคุณและให้กำาลังใจแก่นักศึกษาท่ีประกอบ 

คุณงามความดีจนเป็นท่ีประจักษ์ ตลอดจนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่นักศึกษาคนอื่นๆ ในโอกาสวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครบรอบ 46 ปี ในวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2560 นี้

 สำาหรับผลงานท่ีทำาให้ได้รับรางวัลครั้งน้ี 

ได้แก่ ปี 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
(อ่านต่อหน้า 11)


