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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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๔๒

วันที่	๒๙	มกราคม	-	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

ม.รามค�าแหงลงนาม MOU 
ด้านวิศวกรรมกับบริษัทญี่ปุ่น

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ใน “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงลงนามความร่วมมือในบันทกึความเข้าใจ 

ด้านทางวิชาการกับ มิสเตอร์ไทโค ฮาระ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เซโซน (SAEZONE Inc.) ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อพัฒนา 

ขีดความสามารถทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 

การท�าวิจัย ของนักศึกษาและบุคลากรด้านวิศวกรรม จากภาค ี

ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน รวมท้ังร่วมก�าหนดขอบเขตความร่วมมือ 

ทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านคอนกรตีจากมวลรวม 

รไีซเคลิ (Recycle Aggregate Concrete) ท้ังนี ้ มีผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ แสง-ชโูต คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร ม.ร. ร่วมพิธี 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 ณ ห้องรบัรอง 1 อาคารวทิยบรกิาร 

และบริหาร

        มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ในโอกาส “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” วันที่ 17 มกราคม 2561  โดยมี นายวิรัช  

ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและ

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ  และมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ท้ังน้ี คณะรฐัมนตรไีด้มีมติก�าหนดให้วนัที ่17 มกราคม ของทกุปี  เป็นวนัพ่อขนุ- 

รามค�าแหงมหาราช  วนัส�าคญัทางประวติัศาสตร์และเป็นวนัรฐัพิธ ี ซึง่มหาวิทยาลยั- 

รามค�าแหงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชในโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

 “วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” ในปีนีย้งัได้รบัเกยีรติจาก ฯพณฯนายกรฐัมนตร ี 

มอบใหพ้ลเอกสกล  ชื่นตระกูล  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ม.ร. เปิดรับ นศ.สาขาวิทยฯ ตปท.

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใน  3 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(สาขาวิชาการจัดการ)  และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

(กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) 

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้- 17 พฤษภาคม 

2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส�านักงานสาขา-

วิทยบริการฯ ต่างประเทศ อาคารวิทยบริการ 

และบรหิาร ชัน้ 1 โทร. 0-2310-8196-7 , 0-2310-8664-5 

หรือที่www.oasc.ru.ac.th

   
 ม.ร.ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

วันท่ี 12-16 มีนาคม 2561

 ตาม ท่ีมหาวิทยาลัยรามค� าแหง 

จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าป ี

การศึกษา 2559 - 2560 (รุ่นที่ 43)  ระหว่าง

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 (ทั้งคาบเช้า 

และคาบบ่าย)  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช นั้น

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ก�าหนด 

การซ้อมใหญ่ส�าหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี 12-16 

มีนาคม 2561  

   
 
             
อธิการบดีฝากนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ 

‘ใช้สติ-น้ำาใจนักกีฬา’ เข้าชิงชัยกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 45 

(อ่านต่อหน้า 11)

 กองกิจการนักศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันที่  22 - 31 มกราคม 2561  โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กล่าวว่าการรไีซเคลิ 

ในประเทศญี่ปุ่นมีความส�าคัญมาก เพราะงานอาคาร 

หรอืสิง่ก่อสร้างของประเทศญ่ีปุ่นทีไ่ด้จากการรไีซเคิล 

เป็นหลัก ประเทศญ่ีปุ่นได้จัดท�าเป็นมาตรฐาน JIS 

ต้ังแต่ปี 2005 เทคโนโลยีน้ียังไม่มีในประเทศไทย  

เม่ือคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทราบว่าบริษัทเซโซน  

มีประสบการณ์เชีย่วชาญในเรือ่งดังกล่าว  ประกอบกับ 

ผู้แทนบริษัทมีก�าหนดการเดินทางมายังประเทศไทย 

จงึประสานงานเพือ่จดัท�าความร่วมมือด้านคอนกรตี 

จากมวลรวมรีไซเคิลในประเทศไทย อันจะส่งผลให ้

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทย ซึ่งเป็น 

ประโยชน์อย่างย่ิงในวงการวศิวกรรมของประเทศไทย 

ในอนาคตทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่าในนามมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมลงนาม 

ความร่วมมือกันในครั้งน้ีถือเป็นความร่วมมือที่เป็น

รูปธรรม มหาวิทยาลัยพร้อมให้ความร่วมมือกับทาง

ญี่ปุ่นในทุกด้าน ทั้งบุคลากร สถานที่ หรือ ความรู ้

ความช�านาญ (know how) ต่าง ๆ เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย

ได้ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมส่ิงก่อสร้างให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมต่อไป รวมท้ังให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในสังคมไทย

ม.รามค�าแหงลงนาม MOUฯ (ต่อจากหน้า 1)

เป็นผูแ้ทนมาวางพานพุม่ถวายราชสกัการะด้วย  พร้อมทัง้ 

มีผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ  ทัง้ส่วนราชการ  รฐัวสิาหกิจ  

และชุมชน ร่วมงานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ประกอบด้วย ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

กระทรวงกลาโหม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงคมนาคม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม  กระทรวงพลงังาน  กระทรวงยติุธรรม  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงวฒันธรรม  กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงพาณิชย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  โรงเรยีนบดินทร์เดชา  โรงเรยีนอดุมศึกษา  โรงเรยีนสยามสามไตร  ส�านักงานเขตบางกะปิ  

ส�านกังานเขตวงัทองหลาง  ส�านักงานเขตประเวศ  สถานีต�ารวจนครบาลหวัหมาก  สถานีต�ารวจนครบาลอดุมสขุ  

การเคหะแห่งชาติ  บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จ�ากัด  ที่ท�าการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ท่ีท�าการไปรษณีย์ศูนย์รบัฝากไปรษณีย์จ�านวนมากบดินทร์เดชา  ธนาคารออมสิน  สาขามหาวทิยาลัยรามค�าแหง  

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขามหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ธนาคารกรงุเทพ 

สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  และสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ในงานวนัพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชปีนี ้ ยงัมีการมอบรางวลัศิษย์เก่าดีเด่นท่ีได้รบัการคดัเลอืกในโอกาส 

วันสถาปนา ม.ร. 45 ปี (26 พฤศจิกายน 2560)  จ�านวน 2 ราย  ได้แก่ นายชาตรี  สุวรรณิน  อธิบดีอัยการ

ส�านักงานการบังคับคดี  และนายณรงค์  จีนอ�่า  ปลัดจังหวัดอุดรธานี

 โอกาสน้ี  อธกิารบดี ม.ร.  ได้กล่าวแสดงความยนิดีกับผูร้บัรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น  และกล่าวขอบคุณผูแ้ทน

จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้เกียรติวางพานพุ่มในงานวันพ่อขุนรามค�าแหงที่ ม.ร. ปีนี้

ม.ร. บวงสรวงพ่อขุนฯ ใน “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” (ต่อจากหน้า 1)

คาบเช้า รายงานตัวเวลา 04.30 - 05.30 น.  และ 

คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. โดยรายงานตัว 

ที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ส่วนการซ้อมย่อย 

เป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขา- 

วิทยบริการฯ ก�าหนด

 ตรวจสอบรายละเอียดได้จาก “ข่าวรามค�าแหง” 

ฉบับนี้ หน้า 6-7 หรือที่ www.ru.ac.th

ม.ร.ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มีผูท้วงถามมาว่า  เหตุใดปีนี ้“ข่าวรามค�าแหง” 

จึงมิได้พูดถึงหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์

 ท�าให้ “ข่าวรามค�าแหง” ได้รับรู้ว่า 

ที่ตรงน้ีหรือคอลัมน์น้ีมีผู ้ ติดตามระดับ 

“แฟนพันธุ์แท้” ของคุณปัญญา นิรันดร์กุล 

เลยทีเดียว

 และโดยความรับผดิชอบ “ข่าวรามค�าแหง” 

 จะละเลยหาได้ไม่

 ขอบอกว่า ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  

เป็นปีท่ีรางวลัซไีรต์ หรอืรางวลัวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

 ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงต้ังแต่ก่อน

การประกาศผล  ทั้งปัญหาผู้สนับสนุน

 การวิพากษ์ฯถึงความน่าเชื่อถือของ-

รางวัล

 การผูกขาดรสนิยม

 นโยบายส่งเสริมการอ่าน

 วัฒนธรรมการซื้อหนังสือ และ

 ฯลฯ   ฯลฯ

 แล้ววันประกาศผลรางวัลก็มาถึง

อย่างเงียบๆ  เนื่องเพราะเป็นการประกาศ

ลงเฟซบุ๊ก

 อย่างไรก็ตาม  เราก็ได้

 เรื่องสั้นชื่อ “สิงโตนอกคอก” ของ

นักเขียนชื่อ “จิดานันท์  เหลืองเพียรสมุท”

 เป็นผูไ้ด้รบัรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี ๒๕๖๐ 

 เป็นนักเขียนสุภาพสตรีท่ีได้ชื่อว่า

เป็นนักเขียนซีไรต์ที่อายุน้อยที่สุด คือ

 ๒๕ ปี

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดี

ต่อเธอ

 จิดานันท์  เหลืองเพียรสมุท

(อ่านต่อหน้า 10)

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561 โดยมี 

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. ลาออกจากต�าแหน่ง

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รองศาสตราจารย์กฤช  ภูริสินสิทธ์ิ ลาออกจากต�าแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอ�านาจเจริญ  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  ภู่กาญจน์  ลาออกจากต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เป็นต้นไป

 2. แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  พาวนินัท์  ด�ารงต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 3. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  -  ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ลนิดา บหุงาเรอืง ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธ์ิ ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ชั้นไพบูลย์  

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์

 4. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ไพรรนิ สิมมา ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560

 5. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังนายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  กรรมการสภามหาวทิยาลยั-

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และประธานกรรมการสรรหา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติปรญิญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 (ครัง้ท่ี 4)  ดังนี้

สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรนานาชาติ  (แบบ 1)

 1.  นางสาวสิตาภา  บัวเกษ  รหัสประจ�าตัว 5319140202  ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2)

 2. นางจุฑาทิพย์  เดชยางกูร   รหัสประจ�าตัว 5619110007 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ชีววิทยา) แบบ 1

 3.  นางสาวภาวนา  กังเตีย  รหัสประจ�าตัว 5419710001 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

 4.  นายวัลลภ  ภักดี   รหัสประจ�าตัว 5619710001 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

สมาชิกสภานักศึกษา
ประเภทระบุพรรค

หมายเลข ๑ พรรคตะวันใหม่  

หมายเลข ๒ พรรคลูกพ่อขุน  

หมายเลข ๓ พรรคพลังราม

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

หมายเลข ๑ พรรคตะวันใหม่

นายจิรวัฒน์  ด�าศรี
รหัส 5654018083

นายกองค์การนักศึกษา

นายสมศักดิ์  ปานเมือง
รหัส 5804008299

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นายสยุมภู  เพชรสกุล
รหัส 5601007643

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นายวิศณุพงษ์  พงษ์มาก
รหัส 5822602040

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นางสาวแพรพรรณ  นาคพัฒน์
รหัส 5702012153

เลขานุการ

นางสาวปิยธิดา  โยมา
รหัส 5901009455

เหรัญญิก

นางสาวปิมประภา  พิลาวุธ 
รหัส 5904022042

ปฏิคม

นายนัฐพงศ์  อัคชาติ
รหัส 5706093365

พัสดุ

นางสาวฐิติกาญจน์  น้อยเมือง
รหัส 5806072335

ประชาสัมพันธ์

นายสรวิชญ์  สุวรรณนึก
รหัส 5606099801

สวัสดิการ

นายศิวพงศ์  เผดิมผล
รหัส 5806701164
กรรมการวิชาการ

นายอรรถกร  ร่มแก้ว
รหัส 5704049336
กรรมการกิจกรรม

นายอัครพล  คงชุม
รหัส 6001508297

นายกองค์การนักศึกษา

นายพชร  เทพทัศน์
รหัส 5706016358

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นายกิตติพัฒน์  พรหมชัยศรี
รหัส 6001018701

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นายอภิวัฒน์  ศรีเกตุ
รหัส 5801020982

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นายศุภชัย  ภารไสว
รหัส 5806015888

เลขานุการ

นายพลากร  เข็มขาว
รหัส 5806035993

เหรัญญิก

นายจิรกิตต์  เชยชื่นจิตร
รหัส 6006048406

ปฏิคม

นายธันวา  ทวีสิทธิ์
รหัส 5706021655

พัสดุ

นายภานุวัฒน์  นุวรรณโณ
 รหัส 5706030664

ประชาสัมพันธ์

นายกิตติพร  แสงทอง
รหัส 5901056530

สวัสดิการ

นายอภิเษก  มีทรัพย์
รหัส 5701025131
กรรมการวิชาการ

นายณัฐวรรธน์  เลิศคารม
รหัส 6001008744 
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๒ พรรคลูกพ่อขุน

นายปกรณ์  รักษาผล
รหัส 5501058159

นายกองค์การนักศึกษา

นายมนู  เรืองวิเศษ
รหัส 5701043241

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1

นางสาวจอมขวัญ  ปานกระทอน
รหัส 5501010655

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2

นายณัฐพล  สีแสง
รหัส 5706033593

รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3

นางสาวฐินา  อินนะสถิต
รหัส 5704005494

เลขานุการ

นางสาวละอองดาว  สุภเพียร
รหัส 5406014018

เหรัญญิก

นางสาวยุพารัตน์  ซ้ายชูจีน
รหัส 5904041646

ปฏิคม

นางสาวทิตยา  สองสัน
รหัส 5604040435

พัสดุ

นายอนันสิน  โสภี
รหัส 5302057228

ประชาสัมพันธ์

นายประสิทธิ์  นภสิทธิ์จินดา
รหัส 5401037113

สวัสดิการ

นายเชาวลิต  แนะกระโทก
รหัส 5904015814
กรรมการวิชาการ

นายอรรถพร  ติยะมณี
รหัส 5901024520
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๓ พรรคพลังราม



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

ฐานะปีที่

๑
๑

นายอุสมาน  มะสาแม

๒
นายวิศรุต  ทองปลอด

๔
นายตะวัน  คงทอง

๓
นายอนุวิท  สิทธิเวช

๖
นางสาวแพรวนภา  เพชรพูน

๕
นางสาววิภารัตน์  หนุ่ยโหน่ง

๗
นางสาวเนตรชนก  นาคชม

๘
นางสาวกิตติยา  ดีลาส

๑
นายไซนูดิง  เมาะอะ

๒
นายณัฐพล  แก้วอุดม

๔
นางสาวมาลีวัลย์  อมรเจริญสิน

๓
นางสาวศิริวิมล  สีขาว

๖
นางสาวสุภาพร  ซ่องผม

๕
นางสาวณัฐกุล  สัจวรรณ

๗
นายสีหอ  มอน

๘
นายเบนยามิน  มาลยเศวต

๑
นายฟุรฆอน  ลาเต๊ะ

๒
นายธนโชติ  จูเชียร

๔
นางสาวอารียา  พรทิตยกุล

๓
นายนพเดช  หนูเหมือน

๖
นายศิวกร  ผาดศรี

๕
นางสาวปภาวดี  เพชรชาติชั้น

๗
นางสาวศิรินรัตน์  พวงศาล

๘
นางสาวอรวรรณ  นพเก้า

๑
นายอิสซูดิน  อาโก๊ะ

๒
นายอาหามะ  ปานาวา

๔
นายโชติวัฒน์  ไชยวงศ์

๓
นายปิยะพงศ์  แก้วกุฏิ

๖
นายธนา  ศักดิ์พุทธ

๕
 นายกสิณ  เกิดชาตรี

๗
นายชวิศ  แก้วทอง

๘
นายพรรษพล  พิทธยาพิทักษ์

หมายเลข		๙	-	๑๖			พรรคลูกพ่อขุน

๙
นายธัชชัย  ปรีชานุวัตร

๑๐
นางสาวพิมพ์พิศา  รัตนกูล

๑๒
นายขจรศักดิ์  เรืองเพชร

๑๑
นายดนุพร  นุ่นจันทร์

๑๔
นายนัทธพงศ์  แก้วประกอบ

๑๓
นางสาวบุปผา  บุญไทย

๑๕
นายพลกฤษณ์  เรียบร้อย

๑๖
นางสาวผกามาศ  แก้วนิคม

๙
นางสาววลีญา  ไกรวงศ์

๑๐
นายชนาธิป  แสงคำา

๑๒
นางสาวนภสร  ดีขว้าง

๑๑
นายภานุพงศ์  บุญชู

๑๔
นางสาวกวินวดี  บุญเอื้อ

๑๓
นางสาวศิริวรรณ  พวงธรรม

๑๕
นางสาวอรนรี  ประทุมชาติ

๑๖
นายพรชัย  อินทนัย

๙
นายพลนฤคม  เย็นสุข

๑๐
นายอภิสิทธิ์  อินทโมลี

๑๒
นายวัชรพล  พรหมขน

๑๑
นางสาววศินี  ภุมรากุล

๑๔
นางสาวสุทธิมา  นิลละออ

๑๓
นางสาวภัทราวดี  โอมาก

๑๕
นางสาวสุพรรษา  บุญรักษ์

๑๖
นางสาวลัดดาวรรณ  สามนต์

๙
นายกิตติพงษ์  แทนคุณ

๑๐
นายคทาวุธ  ทองบุญเรือง

๑๒
นายสุรพล  วรนันสิทธิ์

๑๑
นายพีรเดช  จวบศักดิ์

๑๔
นายราเชน  พานิชช่วย

๑๓
นางสาวปฏิมากรณ์  เพ็ชรวิสัย

๑๕
นายธีรภูมิ  ผานัด

๑๖
นายคมศักดิ์  เวียงอินทร์

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

ฐานะปีที่

๑

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

(อ่านต่อหน้า 9)

หมายเลข		๑	-	๘			พรรคตะวันใหม่



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(อ่านต่อหน้า 7)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559-2560 (รุ่นที่ 43) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์

ที่ 23 มีนาคม 2561 รวม 5 วัน ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวน 24,896 คน 

แยกเป็นปริญญาเอก 79 คน ปริญญาโท 12,820 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 3 คน และปริญญาตรี 11,994 คน 

 ก�าหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า เวลา 04.30-05.30 น.  

คาบบ่าย เวลา 08.00-09.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง  ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

(ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯก�าหนดเอง)

 รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ โทร.0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2310-8560, 0-2310-8564  

www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 0-2310-8566, 0-2310-8549 www.phd.ru.ac.th

วันพิธี  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม  2561  

วันฝึกซ้อมใหญ่  วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม  2561

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (3 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

✎ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

☞ ปริญญาโท (670 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง, บางนา, เชียงใหม่, ปราจีนบุรี, หนองบัวล�าภู, เชียงราย, 

ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ตรัง, สงขลา, นครพนม, ลพบุรี, 

อ�านาจเจริญ, อุดรธานี, อุทัยธานี, ขอนแก่น

☞ ปริญญาตรี (2,166 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

รวม   2,839 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญากิตติมศักดิ์

☞ ปริญญาโท (1,122 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, Inter, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม บางนา,

Oneday, Logistic

☞ ปริญญาตรี (1,759 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (รวมนานาชาติ) 

รวม   2,881 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  รวม  5,720 ราย

วันพิธี วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารท่ี 13 มีนาคม 2561

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (19 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) บริหารธุรกิจ 

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

☞ ปริญญาโท (1,728 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มษ.)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      

    MMM, Saturday, Sunday, Innovation, ทวิปริญญาโท,Y-Mba, 

Y-Mba บางนา, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced, Advanced บางนา

☞ ปริญญาตรี (1,261 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) (รวมนานาชาติ)     

 

รวม   3,008 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (2,041 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) 

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อ�านาจเจริญ, นครพนม, แพร่, 

นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, 

เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา, เชียงใหม่, 

สงขลา, จันทบุรี,สมุทรสาคร, ภูเก็ต, สงขลา, นครสวรรค์, Advanced ระยอง, 

เชียงใหม่, ชลบุรี, นนทบุรี, ชุมพร, อยุธยา

☞ ปริญญาตรี (509 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) (รวมนานาชาติ)

รวม   2,550 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  รวม  5,558 ราย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ม.ร. กำาหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 43   (ต่อจากหน้า 6)

วันพิธี วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (2 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

☞ปริญญาโท (1,710 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Modern Leaders+Modern Leaders Twilight+Twin,ทศท.+ Visionary 

Leaders+Visionary Leaders Twilight+Profess, ปริญญาที่ 2

☞ปริญญาตรี (532 ราย)

✎ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.)

✎ ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.)

✎ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.)

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.)

✎ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.)

รวม   2,244 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (1,296 ราย)

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, เชียงใหม่, น่าน, สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช,

ปราจีนบุรี, แพร่, เชียงราย, สุโขทัย, ตรัง, อุทัยธานี, อ�านาจเจริญ, นครพนม, 

ลพบุรี, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, หนองบัวล�าภู, 

ชัยภูมิ, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา, เชียงใหม่, สงขลา 

☞ ปริญญาตรี (949 ราย)

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

รวม   2,245 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  รวม  4,489 ราย

วันพิธี วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (32 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

☞ปริญญาโท (1,310 ราย)

คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา, สุขศึกษา, พลศึกษา, นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ (ส่วนกลาง, ตรัง), การบริหารการศึกษา, การศึกษาเพ่ือการพัฒนา,  

การประเมินและการวิจัยการศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ, 

การสอนภาษาไทย, การสอนสังคมศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)

✎ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) (3 ราย)

☞ปริญญาตรี (1,200 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   2,545 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (1,131 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สุราษฎร์ธานี, น่าน, นครปฐม, บางนา, นครสวรรค์,นครศรีธรรมราช, 

ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อ�านาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, 

ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, 

เชียงราย, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา, เชียงใหม่, สงขลา

☞ ปริญญาตรี (1,200 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   2,331 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  รวม  4,876 ราย

(อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ พร้อมคว้าเหรียญกีฬามหาวิทยาลัยฯ ฝากชาวรามคำาแหง

สัมมนาบุคลากร

 นกักฬีาลกูพ่อขุนฯคึกคัก  ยกทัพบกุราชมงคลธัญบุร ี

นดัชิงชยัรอบมหกรรม  ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยั-

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22 - 31 

มกราคม 2561  พร้อมลุย 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา 

ว่ายน�้า บาสเกตบอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ  

เทควันโด เทนนิส ดาบสากล เทเบิลเทนนิส ยิงปืน 

ฮอกกี้ เรือพาย เปตอง และดาบไทย โดยนักกีฬา 

ลูกพ่อขุนฯ เผยซ้อมหนักมาก  หวังคว้าเหรียญมาฝากชาวรามค�าแหง

        นางสาวลักษิกา  ธรรมาวัฒิ  นักกีฬาแบดมินตันหญิง อดีตเยาวชน 

ทีมชาติ ที่เริ่มสะสมประสบการณ์ตั้งแต่อายุ 15 ปี กล่าวว่าตนเองและทีม

ทุ่มเทการซ้อมอย่างเต็มท่ี  เตรียมร่างกายให้พร้อม  แก้ไขข้อบกพร่องและ

เน้นพฒันาเทคนคิทีถ่นดัให้สมบูรณ์แบบยิง่ข้ึน ทัง้ยงับอกอกีว่าหวงัจะเข้าชิงท่ี 1 

ในการแข่งขันรอบนี้

 “การต้ังใจซ้อมทุกวนัจะท�าให้เรารูข้ดีความสามารถของตัวเอง  สามารถ

เตรยีมความพร้อมในการต่อสูไ้ด้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะลงแข่งตอนไหน ท่ีผ่านมา 

ได้รบัรางวลัแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติและยงัเดินทางต่อในสายน้ีกบั ม.รามค�าแหง 

หวังจะคว้ารางวัลในรุ่นหญิงเดี่ยว ด้วยความสูงที่โดดเด่น เทคนิคที่มั่นใจว่า

ตัวเองมีลุ้นในรายการนี้แน่”

        นายจารวุฒัน์  อนินุรกัษ์  อดีตนักกรฑีาเหรยีญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

เตรียมลงแข่งขันวิ่งระยะ 10,000 เมตร,  5,000 เมตร และ 3,000 เมตรวิบาก 

กล่าวว่าตนเริม่ต้นเล่นกีฬาจากการเป็นนักกีฬายิงปืนของจังหวดัตรงั  ไม่ประสบ- 

ผลส�าเรจ็เท่าทีใ่จหวัง  เริม่ท้อ  แล้วสมัครเข้าโรงเรียนกฬีากรงุเทพเพือ่เข้าคัดตัว

เป็นนักฟุตบอล  แต่โค้ชเห็นแววเหมาะกับกีฬาวิ่งมากกว่าจึงผลักดันให้เป็น

นักกรีฑาเต็มตัว  ส่งลงแข่งขันจนได้รับเหรียญรางวัลมาหลายรายการ  

 “การแข่งขนัครัง้นีต้ั้งใจจะท�าให้ดีทีสุ่ด  เพราะนอกจากจะได้สร้างชือ่เสียง 

ให้กบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงแล้ว   กองทัพบกได้มาดูการวิง่ของผมเพือ่พจิารณา 

เป็นนักกฬีาของกองทัพด้วย  เป็นการแข่งขันท่ีท้าทายโดยมีอนาคตเป็นเดิมพนั 

กดดันเล็กน้อยเพราะหยุดวิ่งพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกมา 1 ปี  

ได้กลับมาวิ่งอีกครั้งจึงตั้งใจจะคว้าฝันให้ได้”

 นายธนวรรษ คล้ายกองนา นักกีฬาฟันดาบไทย กล่าวว่าสิ่งส�าคัญ 

กว่าการแข่งขันคือประสบการณ์ระหว่างแข่ง ปีนี้ทีมฟันดาบไทยส่งตัวแทน

ทั้งหมด 4 คน ทุกคนมีความมุ่งมั่นและเพียรฝึกซ้อมมาตลอดหลายเดือน 

เรามั่นใจในฝีมือแต่ก็นับว่ายังใหม่ในวงการกีฬา เราจึงคาดหวังไว้เพียงแค ่

เก็บประสบการณ์ หากได้รับรางวัลกลับมาก็จะนับเป็นส่ิงตอบแทนของ

หยาดเหงื่อทั้งหมด

 “กฬีาฟันดาบไทยมีสนามให้แข่งขันน้อยกว่ากฬีาชนิดอืน่ๆ แต่พวกเรา 

ทีมฟันดาบไทย ม.รามค�าแหงก็หมั่นฝึกฝนกันมาตลอด การแข่งขันคราวนี้

จึงถือเป็นการลงสนามที่ส�าคัญ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเรามีสมรรถภาพ 

ทีเ่พยีงพอในการต่อสู้ โดยมุ่งไปท่ีการเกบ็ประสบการณ์แต่กจ็ะพยายามชงิชยั

อย่างเต็มความสามารถ หากได้รับรางวัลกลับมาก็จะเป็นก�าลังใจท่ีดีให้กับ 

ผู้ลงแข่งขันและทีม”

 นางสาวจิณณพัฒ  เจริญผล  นักกีฬาดาบสากล  กล่าวว่าเมื่อก่อนเป็น

แค่เด็กรามฯเข้าเรียนปี 1 ธรรมดา  ปล่อยเวลาทิ้งไปเปล่าประโยชน์  คิดว่า 

เวลาที่เสียไปน่าจะท�าประโยชน์ได้มากกว่านี้  จึงสมัครเข้าชมรมฟันดาบ  และ 

ตั้งใจฝึกซ้อม  ตั้งใจแข่งขันเสมอมา  

 “การแข่งขันกีฬาฟันดาบสากลต้องใช้สมาธิในการแข่งขันสูง   

การต่อสู้กับคู่แข่งท่ีอยู่ตรงหน้า  ยังไม่ส�าคัญเท่ากับการต่อสู้กับตัวเอง  ปีนี้- 

คงเป็นปีสุดท้ายที่ได้ลงแข่งเพราะก�าลังจะจบปริญญาโทแล้ว  ต้ังใจจะคว้า 

เหรยีญทองก่อนอ�าลา  ไม่ว่าจะเหน่ือยหรอืหนกัแค่ไหนกจ็ะพยายามอย่างเต็มท่ี  

เพื่อชัยชนะ  และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป”

 นายพัชรภมู ิ  พันธุสุ์ระ  นักกฬีาบาสเกตบอล  กล่าวว่าทมีบาสเกตบอล 

ม.รามค�าแหงมีโอกาสได้เหรียญมาหลายครั้ง  แต่ก็ต้องพลาดเพราะมีเวลา

ฟอร์มทีมน้อย  ในปีนี้ทุกคนต่างทุ่มเทให้กับการซ้อมอย่างเต็มที่มากขึ้น  

แม้จะมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบควบคู่ไปด้วยก็ตาม  

 “ประสบการณ์การเล่นกีฬาบาสเกตบอลมาเกอืบ 10 ปี  และการฝึกซ้อม

ร่วมกันมานาน  ท�าให้พวกเราพร้อมส�าหรับการแข่งขันและหวงัจะได้เข้ารอบ 

รองชนะเลศิเพือ่เป็นรางวลัให้กบัตนเองพร้อมสร้างชือ่เสียงให้กบัมหาวทิยาลยั  

ขอบคุณทุกก�าลังใจแรงเชียร์ที่ร่วมกันสร้างสัมพันธ์ที่ดี  สร้างความสามัคคี

และร่วมกันส�านึกรักสถาบัน”

 นางสาวชฎาภร  ดวงบุปผา  นักกีฬาเปตอง  กล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได ้

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในการออกไปแข่งขันกีฬาเปตอง

ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45  โดยปีแรกที่ตนเข้าศึกษาภาควิชาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ ตนลงแข่งขันตะกร้อ ก่อนจะผันตัวเข้าชมรมเปตอง 

เพือ่หาความท้าทายใหม่ๆ ให้กับตนเอง  จนได้รบัคัดเลอืกเป็นตัวแทนมหาวทิยาลยั  

 “การแข่งขันครั้งน้ีหวังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

โดยนอกเหนอืจากการทุ่มเทฝึกซ้อมกไ็ด้ดูแลตัวเองให้นอนพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ  

เพื่อสร้างร่างกายให้พร้อมส�าหรับการแข่งขัน 

นางสาวลักษิกา  ธรรมาวัฒิ นายจารุวัฒน์  อินนุรักษ์ นายธนวรรษ  คล้ายกองนา นางสาวจิณณพัฒ  เจริญผล นายพัชรภูมิ  พันธุ์สุระ นางสาวชฎาภร  ดวงบุปผา

นายวุฒิพงษ์  ศรีประสิทธิ์ นายศิวกร  ธรรมาวุฒิ นางสาวธัญนันท์  มาลีนายไกรวิชญ์  พินิจกุล

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ไม่กดดันตัวเอง  แต่จะท�าให้เต็มท่ีทีส่ดุ  และแม้ว่าจะต้องแข่งขนัเพือ่หวงัผล

แพ้ชนะ  แต่มิตรภาพดีๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยก็จะยังคงอยู่ต่อไป”

 นายไกรวชิญ์  พินจิกลุ  นกักีฬาฮอกกี ้ กล่าวว่าได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน 

ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยปีที่แล้วคว้า 

เหรยีญทองแดงมาได้  ปีนีค้าดหวงัจะเหน็พฒันาการทีดี่ของทีมนกักฬีาฮอกกี ้ม.รามฯ

 “กฬีาฮอกกีเ้ป็นกฬีาท่ีไม่ค่อยได้รบัความนิยมในประเทศไทย  ใครไม่เคยเล่น 

จะมองว่ายาก  ผมฝึกเล่นฮอกกีท่ี้ ม.รามค�าแหงเป็นครัง้แรก  โดยอาศัยทกัษะ

จากกีฬาฟุตบอลที่มีความคล้ายคลึงกันมาประยุกต์ใช้  ก่อนแข่งขันต้ังใจ

ซ้อมอย่างหนกั  และพฒันาตนเองอยู่เสมอ  โดยต้ังใจจะน�าเหรยีญกลบัมาให้ได้”  

        นายวุฒิพงษ์  ศรีประสิทธิ์  นักกีฬาเทเบิลเทนนิส กล่าวว่าการเตรียม

พร้อมที่ดี มีเทคนิคที่มั่นใจ มีร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใคร เราก็

พร้อมที่จะท้าชิงและหวังคว้ารางวัลหนึ่งในสามอันดับแรกมาครอง

 “กีฬาเทเบิลเทนนิสมีทั้งการแข่งเดี่ยว คู่ คู่ผสม เรามีการเตรียมพร้อม

ในการแข่งขันเสมอ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง พร้อมท้ังวางแผนการซ้อม

ท่ีเหมาะสมกบัตัวผูเ้ล่น ส่วนใหญ่แล้วเราทกุคนมีประสบการณ์ในการแข่งขัน 

พอจะรูเ้ทคนคิของตัวเองและการเข้าทมี ได้ค�าแนะน�าจากโค้ชทีมี่ประสบการณ์ 

เพื่อชิงชัยในรุ่นชายเดี่ยวและชายคู่ ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใคร เราก็พร้อมที่จะ

ท้าชิงเพราะเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและความเป็นทีมเวิร์คที่เข้าใจกันดี”

        นายศิวกร ธรรมาวุฒิ  นักกีฬาบาสเกตบอล กล่าวว่ากีฬาที่มีเวลาเป็น

ตัวก�าหนด ถ้าเวลายังไม่หมดก็ต้องสู้ให้เต็มที่ เราต้องมั่นใจในความสามารถ

ของตนเองและการเป็นทีมเวิร์คกับเพื่อนร่วมทีม จากประสบการณ์ของตน

ท่ีสะสมมามากกว่า 3 ปีและการร่วมฝึกซ้อมกับทีมตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมา 

มีหวังว่าจะเข้าไปถึงรอบ 4 ทีมสุดท้ายได้แน่นอน

 “กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวและความ

เป็นทีมเวิร์ค จากประสบการณ์ 3 ปีและการฝึกฝนด้วยกันมาหลายเดือน 

มีเป้าหมายว่าจะเข้าไปถงึ 4 ทีมสุดท้าย พวกเราจงึซ้อมหนกัข้ึน ทุ่มเทกบัหน้าท่ี

ท่ีรบัผดิชอบ พร้อมส�าหรบัการแข่งขนั ไม่ว่าทีมคูต่่อสู้จะเป็นใคร เก่งแค่ไหน 

พวกเรากจ็ะคอยให้ก�าลงัใจกนัและกัน ถ้าคนอ่ืนท�าได้แล้วท�าไมพวกเราจะท�าไม่ได้ 

สู้ให้เต็มท่ีจนกว่าจะหมดเวลา  ถ้าเวลายงัเดินอยูพ่วกเรากมี็สิทธ์ิชนะเช่นกัน”

 นางสาวธัญนันท์ มาลี นักกีฬาเซปักตะกร้อ กล่าวว่าการฝึกซ้อม 

อย่างสม�า่เสมอจะท�าให้เราคว้าเหรยีญทองมาไว้ในมือได้ เพราะมีความมัน่ใจ

ในความสามารถของตนเองและผู้ร่วมทีมอยู่มาก อีกทั้งยังมีก�าลังใจที่คอย

สนับสนุนให้มีพลังในการต่อสู้ ไม่ว่าเกมที่ก�าลังจะเจอมาในรูปแบบไหน

ทีมตะกร้อก็พร้อมจะชิงชัยแน่นอน

 “รอบน้ีพวกเราคาดหวังเหรยีญทองไว้เพราะมีความม่ันใจในความสามารถ 

ของตนและผูร่้วมทมี ในการแข่งขันครัง้น้ีจะใช้ความสามารถท่ีตนเองสะสม 

มาตลอด 10 ปีและประสบการณ์ในการแข่งขันจากสนามต่างๆ มาคว้า

เหรยีญทองให้ได้ เม่ือมีเป้าหมายแล้วเราทุกคนต่างฝึกซ้อมให้หนกัข้ึน มีพลัง 

จากก�าลังใจของผู้ปกครอง เพื่อน พร้อมค�าแนะน�าจากโค้ชท่ีต้ังใจสอน 

มาตลอดหลายปี”

นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ พร้อมคว้าเหรียญกีฬามหาวิทยาลัยฯ ฝากชาวรามค�าแหง (ต่อจากหน้า 8)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข		๑๗	-	๒๔			พรรคพลังราม

ฐานะปีที่

๑
๑๗

นางสาววาสนา  ดังถวิล

๑๘
นายนรินทร  พัฒนวิจิตร

๒๐
นางสาวกุลสตรี  สีของทอง

๑๙
นายธนกฤต  มณีคง

๒๒
นางสาวรัตนาภรณ์  สัจจาสังข์

๒๑
นายพรหมบัญชา  ทองโชติ

๒๓
นางสาวภานรินทร์  ชินมา

๒๔
นางสาวเยาวลักษณ์  ใจปิง

๑๗
นางสาวเหมือนฝัน  คชินทร์

๑๘
นางสาวสุภัสสรา  ทองบัลลังค์

๒๐
นายชินกร  แผ้วภูบาน

๑๙
นางสาววิรวรรณ  จันทร์ศิริ

๒๒
นายภควัต  แซ่โค้ว

๒๑
นายอำานาจ  บุตรมาลา

๒๓
นางสาวณัฐรัตน์  ปุ๋ยนอก

๒๔
นางสาวสุดาพร  โฉมทนงค์

๑๗
นางสาวกชมน  ชูแก้ว

๑๘
นางสาวอนุสรา  แวงโยธี

๒๐
นางสาวศิริลักษณ์  บุญประสงค์

๑๙
นางสาวอมรลักษณ์  ศรีแสน

๒๒
นายภูริทัต  มุมทอง

๒๑
นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมมัน

๒๓
นายสดใส  เทาศิริ

๒๔
นางสาวมณีรัตน์  บุตรศรีสุทธิ์

๑๗
นางสาวจิรนันท์  พรตศาสตร์

๑๘
นายศรันย์ภัตท์  คิดคณากรณ์พิศาล

๒๐
นางสาวเพ็ญนิภา  สายทอง

๑๙
นางสาวสุพัตรา  สิงห์สมบัติ

๒๒
นางสาววิไลวัลย์  แทบทาน

๒๑
นายฉัตรชัย  แย้มพจนา

๒๓
นางสาวสกุลรัตน์  รื่นรมย์

๒๔
นางสาวนิชาภัทร  แซ่ว้าน

ฐานะปีที่

๒

ฐานะปีที่

๓

ฐานะปีที่

๔

(ต่อจากหน้า 5)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๑๐

วันพิธี วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (23 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) 

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) เศรษฐศาสตร์

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทรัพยากรมนุษย์) 

☞ปริญญาโท (1,092 ราย)

✎ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศทางสุขภาพ)   

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

        เคมีประยุกต์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

✎ ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

✎ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

✎ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง, นนทบุรี, สงขลา, บางนา, ลพบุรี, เชียงใหม่, ระยอง

☞ปริญญาตรี (1,195 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

✎ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   2,310 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (720 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง, Inter, ต่างประเทศ, EX-Pol, ผู้น�าภาครัฐ,การเมือง, 

การจัดการงานสาธารณะ, การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย, สหวิทยาการเพื่อ-

การพัฒนาท้องถ่ิน, (กรุงเทพฯ, ตาก, ล�าปาง, ล�าพูน, กระบ่ี, อุบลราชธานี, สกลนคร, 

 พะเยา, ยโสธร, ภูเก็ต, บึงกาฬ, สมุทรสาคร, อุดรธานี, สงขลา, ราชบุรี)

☞ ปริญญาตรี (1,223 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   1,943 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  รวม  4,253 ราย

ม.ร. กำาหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 43   (ต่อจากหน้า 7)

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 1  

ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 5) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2)

 1. นางกมลวรรณ  อยู่วัฒนะ  

  รหัสประจ�าตัว 5519011003  ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

  ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  (ทางสงัคมศาสตร์) วชิาเอกรฐัศาสตร์  (แบบ 1)

 2.  นางสาวฐานริณทร์  หาญเกียรติวงศ์  

  รหัสประจ�าตัว 5519801010 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560

 -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 2  

ปีการศึกษา 2560  (ครั้งที่ 1) ดังนี้

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2)

 1.  นางสาวอาทิชา  ฉิมพาลี  

  รหัสประจ�าตัว 5619110008 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561

 2.  นายอภิภูมิ กิตติก้องนภา 

  รหัสประจ�าตัว 5919110023 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561

 3.  นางสาวชยาภรณ์ แสงเฟื่อง  

  รหัสประจ�าตัว 5919110024 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 2  

ปีการศึกษา 2560  (ครั้งที่ 2) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   (บริหารธุรกิจ) แบบ 1

 1. นางสาวญาดา  โคระทัต 

  รหัสประจ�าตัว 5419100005  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2)

 2.  นางสาวสุรีรัตน์ ชดช้อย 

  รหัสประจ�าตัว 5519110012 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การเมือง) แบบ 2

         3.  พันต�ารวจเอกวิชัย วิชยานฤพล  

  รหัสประจ�าตัว 5719860006 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 1  

ปีการศึกษา 2560 ภูมิภาค  (ครั้งที่ 1) ดังนี้

สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ  (แบบ 1)

 1. นางสาวองครัตน์ติยา กิตติโชติวัฒนา 

  รหสัประจ�าตัว 5329144502 (สงขลา)  ต้ังแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 2  

ปีการศึกษา 2560  ภูมิภาค (ครั้งที่ 1) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ทางสังคมศาสตร์)  แบบ 1

 1. นางสาวลักษมี  งามมีศรี  

  รหสัประจ�าตัว 5629102402 (ลพบุรี)  ต้ังแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2561    

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ต่อจากหน้า 3)

๑๐



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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

     

เป็นประธานให้โอวาท และมีคณะผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี 

รวมทั้งนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ร่วมงานกว่า 200 คน 

เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต ์

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ นางนฤมล  มนาปี ผู้อ�านวยการ 

กองกจิการนักศึกษา กล่าวว่าการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยั- 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 

รอบมหกรรม จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี  22 - 31 มกราคม 2561 

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี จงัหวดัปทุมธานี 

โดยจดัการแข่งขนั 39 ชนิดกฬีา ชงิชยั 497 เหรยีญทอง 

จาก 114 สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศท่ีส่งทีมแข่งขัน 

เป็นจ�านวนกว่า 15,000 คน ท้ังน้ี มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้

ส่งนักกฬีาลูกพ่อขุนฯ ลงชงิชยั จ�านวน  201 คน ใน 14 

ชนิดกฬีา ได้แก่ กรฑีา ว่ายน�า้  บาสเกตบอล  แบดมินตัน  

เซปักตะกร้อ  เทควนัโด  เทนนิส ดาบสากล  เทเบลิเทนนสิ  

ยิงปืน  ฮอกกี้  เรือพาย  เปตอง  และดาบไทย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่าขอให้ต้ังใจแข่งขันกันอย่างเต็มท่ี เต็มก�าลงั- 

ความสามารถ มีสติ ไม่ประมาท รู้แพ้รู้ชนะ และ

มีน�า้ใจเป็นนกักฬีา หากกฬีาประเภทใดทีต้่องมีการปะทะกนั 

ก็ขอให้รูจ้กัอดทนอดกลัน้ เอาชนะใจตนเองและชนะใจ- 

คนดูให้ได้ รวมท้ังให้รักษาชื่อเสียงและเกียรติยศ 

ของมหาวิทยาลัยไว้เสมอ เชื่อม่ันว่าทัพนักกีฬาของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีผ่านรอบคัดเลือกในปีน้ี 

เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถมาก ท�าให้มหาวทิยาลัย 

มีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาหลายประเภทได้ 

และสามารถขึน้ไปอยูใ่นสถาบนัท่ีได้รบัเหรยีญรางวลั

ในระดับต้นๆ ขอให้ทุกคนต้ังใจแข่งขันกนัอย่างเต็มท่ี 

ดูแลซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง รวมท้ังช่วยกันรักษา 

ชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั เพราะเป็นส่ิงส�าคัญมากกว่า

เหรียญรางวัลใดๆ

อธิการบดีฝากนักกีฬาฯ               (ต่อจากหน้า 1)   
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า  ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพ่ือความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “We Will Rock (Love) You”  จัดโดยนักศึกษา

ปริญญาตรีโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ

  การจัดกิจกรรมคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (MGT4206) เพ่ือเป็นข้อมูล 

ในการด�าเนินธุรกิจและการขยายสาขาในอนาคต ท่ีจะสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นท่ีรู้จักและเพ่ือให้ทราบ 

ถึงศักยภาพของกิจกรรม รวมท้ังสามารถวิเคราะห์คู่แข่ง และแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตเพ่ือลดความเส่ียง 

ในการด�าเนินธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังเข้าใจการท�างานอย่างเป็นระบบ 

ร่วมกับผู้อ่ืนและแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ในการด�าเนินงานระหว่างกัน 

 ภายในงาน มกีารออกร้านจ�าหน่ายเส้ือยดืการกศุลที่นักศึกษาจัดท�าข้ึน และสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP  

อาหารต่างๆ ได้แก่ ลูกชิ้นปิ้ง ข้าวไข่เจียว ขนมจีนน�้ายา เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม รวมทั้งกิจกรรมสอยดาว 

ลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ หม้อหุงข้าว พัดลม พาวเวอร์แบงค์ อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ทั้งนี้  

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” ต่อไป

นักศึกษาป.ตรี ความเป็นเลิศ จัดกิจกรรม 
“We Will Rock (Love) You”

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงเรียน

บ้านโคกมะเมียน จัดกิจกรรมแข่งประกวดร้องเพลง “ไมค์ทองกวาว” เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 

โดยมี รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าหน้าท่ีสาขาฯ 

นักศึกษา คณาจารย์และนักเรียน ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน

สาขาฯ จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันเด็ก 

นักเรียนสาธิตรามฯ (ต่อจากหน้า 12)

 1. ด.ช. วรภพ อิงคนันท์ ม.1/1  2. ด.ญ. สุภัสสรา สีสุด ม.2/4 

 3. ด.ช. สุริยะ ค�าหอม ม.3/4  4. ด.ช. วศิน ศรีละวรรณโณ ม.3/4 

 5. ด.ญ. ศุภาพิชญ์ ส่งทวีผล ม.3/4  6. ด.ช. ตรีเทพ บ�ารุงศิลป์ ม.3/5 

 7. ด.ช. รังสิมันต์ ป้มทองหลาง ม.3/8



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๒) วันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   
 

นักเรียนสาธิตรามฯ คว้ารองอันดับ 1 ดนตรีสากล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดี-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ต้อนรับนายเคอิจิ  ชิบาทา  กรรมการผู้จัดการ 

พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท Saezone,Inc. และ 

ACRAC (สภากิจการคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล) 

ในโอกาสที่มาบรรยายเรื่อง “Recycle aggregate” 

ณ ห้องLTB401 อาคารลายสือไท เมื่อวันที่ 17 

มกราคม 2561

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เชิญชวนน้องๆ อายุ 15 - 20 ปี ท่ีเรียนแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และความฝันอยากเป็น 

คุณหมอทางด้านสายตา เข้ามาค้นหาตัวเอง กับโครงการ 

“ค่ายเปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 

24 - 25 มีนาคม 2561 ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก 

โดยพบกับกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง 

การแนะแนวการศึกษาและอาชีพจากรุ่นพ่ี ศิษย์เก่า 

รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ ผ่าลูกตาวัว

 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 

https://goo.gl/forms/JwHAcpGbpLn6qukg2   

ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2561 รับจ�านวนจ�ากัด 

100 คนเท่านั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้น�าส�าเนา-

บัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส�าเนา

ถูกต้องติดตัวมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ค่าใช้จ่าย 

ในการสมัคร 200 บาท (ได้รับเส้ือค่าย จ�านวน 1 ตัว)   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.  093-583-5409 , 

087-419-5942 และ 081-092-6266

(อ่านต่อหน้า 11)

 นัก เรี ยนโรง เรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ย -

รามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดวงดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา 

ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ในงานเปิดโลกพหุปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

แข่งขันทักษะ “Show Shine Challenge” จัดโดย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ เวทีกลาง โถงล่าง 

อาคารวิทยวิโรฒ ท้ังน้ีมีวงดนตรีสากลจากโรงเรียนต่างๆ 

ส่งเข้าแข่งขัน จ�านวน 35 ทีม

  ส�าหรับการประกวดในคร้ังน้ี โรงเรียนสาธิต- 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด

โดยใช้ชื่อวง New Passion และได้รับการฝึกสอน 

ฝึกซ้อม และดูแลควบคุมวงเป็นอย่างดี จาก อาจารย์ 

กิติภัทร ภูวะปัจฉิม และอาจารย์ประพันธ์พงศ์  

มณีวงษ์  อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สาขาดนตรีสากล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท�าให้สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

มาครองได้ส�าเร็จ ท้ังน้ี สมาชิกวง มีจ�านวน 7 คน ได้แก่ 

คณะทัศนมาตรฯ 
ชวนเข้าค่ายเปิดบ้านหมอสายตา คร้ังท่ี 2

 นายวริชั  ชนิวนิจิกลุ  นายกสภามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง พร้อมด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ   

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

มอบรางวลั “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่ นายชาตร ี สุวรรณิน 

อธิบดีอยัการส�านักงานการบงัคับคดี และนายณรงค์ 

จีนอ�า่  ปลดัจงัหวดัอดุรธานี  ในวนัพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2561 ณ บริเวณ

ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุฯ ภายในมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง 

ม.รามคำาแหงมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 3 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ม.ร. 

และ อ.ศ.ม.ร. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน่วย - 

ลงคะแนนรามค�าแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา 

พร้อมอ�านวยความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการ 

ทางสายตาใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรอักษรเบรลล์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดการเลือกตั้ง 

สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

(อ.ศ.ม.ร.) ประจ�าปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี 

ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น.โดยก�าหนด 

สถานท่ีเป็นหน่วยลงคะแนนเลือกต้ัง ดังน้ี 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกตั้งที่วิทยาเขตบางนา 

เวลา 08.30 - 11.30 น. หรือ ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

หัวหมาก เวลา 13.00-16.00 น. 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป เลือกต้ังท่ีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง หัวหมาก เวลา 08.30-16.00 น.  

 ทั้งนี้ จากการรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ 

การเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคมที่ผ่านมา 

ปรากฏว่ามีพรรคนักศึกษาสมัครรับการเลือกต้ังเป็น 

อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร. ประจ�าปีการศึกษา 2561 จ�านวน 

3 พรรค ได้แก่ 

พรรค
หมายเลข 
อ.ศ.ม.ร.

หมายเลขสมาชิกสภานักศึกษา

ระบุพรรค ระบุบุคคล

พรรคตะวันใหม่ 1 1 1 - 8

พรรคลูกพ่อขุน 2 2 9 - 16

พรรคพลังราม 3 3 17 - 24

 นอกจากนี้ การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ 

อ.ศ.ม.ร. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัย 

ยังอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาท่ีพิการทางสายตา 

ให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรเลือกต้ัง 

ที่เป็นอักษรเบรลล์อีกด้วย 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญชวนนักศึกษา 

ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. ตามวันเวลา

และสถานที่ดังกล่าว โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

มาแสดงเพ่ือใช้สิทธิและใช้เคร่ืองหมายกากบาท 
ในการลงคะแนน 

3 พรรค นศ. สมัครเลือกตั้ง

ส.ม.ร.และอ.ศ.ม.ร. ปี 2561


