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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

            
   
         
     

คณะวิทยาศาสตร์เปิดบ้านโชว์ 

เทคโนโลยีงาน ‘Open House 2018’

 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 

โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีการน�าเสนอผลงานจาก 14 ภาควชิา 

และมีนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจาก 7 โรงเรยีน จ�านวนกว่า 

350 คน เข้าร่วมงาน ได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เม่ือวันท่ี 

7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าและห้องทดลอง อาคารปฏิบัติการ- 

ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

 โอกาสนี ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวรายงานว่าโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 

โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา ประจ�าปี 2561 จดัข้ึนเพือ่ประชาสมัพนัธ์ 

หลกัสตูรและเผยแพร่ผลงานวชิาการของภาควชิา/สาขาวชิาต่างๆ ของคณะวทิยาศาสตร์ 

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ารับการอบรม 

ได้มีความรู ้ความเข้าใจในวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยด้ีานต่างๆ อกีท้ังเพือ่บรูณาการ 

งานบรกิารวชิาการแก่สังคม ทัง้ด้านการเรยีนการสอน และการวจิยั รวมถงึเป็นการ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา โดยคณาจารย์ นักศึกษาจาก 

14 ภาควชิา ได้น�าเสนอกิจกรรมรวม 44 เรือ่ง 

   
 
             

ม.ร. บริการวิชาการ-วิชาชีพแก่ชาวอุทัยธานี ปี 5
ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืน”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง บริการความรู้ด้านวิชาการ-วิชาชีพแก่ประชาชน

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง จ�านวน 22 โครงการเป็นปีที่ 5 มุ่งน�า

นวัตกรรมใหม่ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง “ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและ 

สร้างรายได้ที่ยั่งยืน”

 เม่ือวนัที ่6 กมุภาพนัธ์ ท่ีผ่านมา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมกบัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาว 

จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง พร้อมด้วย นายเผด็จ  นุ้ยปร ีนายกองค์การบรหิารส่วน-

จงัหวดัอทัุยธาน ี เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

ผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีและ 

จงัหวดัใกล้เคยีงร่วมงาน จ�านวนกว่า 1,500 คน ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดอุทัยธานี

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์สกุญัญา ตนัธนวฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิาร

จงัหวดัอทุยัธาน ี กล่าวว่าโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีแก่ชมุชนชาวจงัหวดัอทัุยธานี 

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีท่ี 5 เพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 

ชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

อธิการบดีหนุนชาวรามฯ หวังพา ม.ร.ขึ้นที่ 1 ความโปร่งใส

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เร่ือง “การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”  

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร ม.ร. จ�านวน 1,600  คน  เมื่อวันที่  

8 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้  อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

กล่าวรายงานว่าตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ก�าหนดให้มีการด�าเนินงานโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต   

และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  จึงจัดโครงการฝึกอบรมฯให้แก่บุคลากร

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ส่วนกลาง  และได้ถ่ายทอดสดไปยงัสาขาวทิยบรกิาร

เฉลิมพระเกียรติ จ�านวน 23 สาขา  (อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 10)

ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๔๕

วันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ม.ร. บริการวิชาการ-วิชาชีพแก่ชาวอุทัยธานี ปี 5 ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืน”  (ต่อจากหน้า 1)

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เสนอหัวข้อและความต้องการท่ีจะเรียนรู้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น และท�าการส�ารวจความต้องการของชุมชนด้วย โครงการน้ี 

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์และ

ตรงกับความต้องการของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 6,810 คน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอุทัยธานีเป็นอย่างมากและ

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลจากครอบครัวสู่ชุมชน และจากชุมชนขยายไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดก�าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี 

สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี อยุธยา นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช เป็นต้น

 กิจกรรมที่ประสบผลส�าเร็จ อาทิ กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์

ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตร และกิจกรรมการผลิตไข่เค็มสมุนไพรสกัดไขมัน คณะศึกษาศาสตร ์ ได้แก่ กิจกรรม

การพฒันาศักยภาพครผููดู้แลเด็กเลก็ด้านภาษาและส่ือการเรยีนการสอน คณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ กจิกรรมการเสรมิสร้าง

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน มาตรฐานสินค้า คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักการตลาดและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

	 “การจัดโครงการดังกล่าว	ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอย่างดียิ่งตลอดมา	 

อีกทั้งเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	

สามารถเพิ่มผลผลิต	 ลดต้นทุน	 เพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และได้จัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของชุมชน

ชาวอทัุยธานี	จ�านวน	22	โครงการ	จากคณะต่างๆ	จ�านวน	14	คณะ	1	สถาบัน	และมีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจากหน่วยงานภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไป	ทั้งในจังหวัดอุทัยธานี	และจังหวัดใกล้เคียง	จ�านวนกว่า	1,500	คน”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลยัรามค�าแหง

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท�าให้นักศึกษา

สามารถเรยีนใกล้บ้าน และช่วยพ่อแม่ท�างานได้ ทัง้ยงัคดิค่าหน่วยกติถกูทีสุ่ดในโลก โดยเปิดการเรยีนการสอนอย่างมีคณุภาพ

ในทุกระดับชัน้ และมุ่งปฏบิติัหน้าท่ีตามพนัธกจิหลกั 4 ด้าน คอื การเรยีนการสอน การวจัิย การท�านบุ�ารุงศิลปวฒันธรรม 

และการบริการวิชาการแก่สังคม เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ต้องการจะสร้างชีวิต สร้างอาชีพ และ

พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยินดีเข้าไปดูแลช่วยเหลือ และมุ่งเน้นการสร้างวิชาการและวิชาชีพ

แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

	 “ภมิูใจทีม่หาวทิยาลยัได้น�าความรู้ทางด้านวชิาการและวชิาชพีมาให้บรกิารแก่ชมุชนชาวอทัุยธานีอย่างต่อเนือ่ง

และได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ช่วยเชื่อมโยงผู้น�าชุมชนเครือข่ายต่างๆ	มาเข้าร่วมโครงการ	ยอมรับว่าเครือข่ายเกษตรกร

มีความเข้มแข็ง	 มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อสร้างอาชีพและรายได้	 น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม	 ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 และได้เรียนรู้การแปรรูป

ผลิตผลสร้างเป็นอาชีพอิสระ	ช่วยเพิ่มรายได้	ท�าให้ชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น”

 ด้าน  นายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดโครงการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปี ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ประชาชนชาวอุทัยธานีได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต และ

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของตนเอง ชุมชนและสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ร่วมมือในการ- 

จดักจิกรรมบรกิารวชิาการและวชิาชพีแก่ชมุชนชาวอุทัยธานมีาต้ังแต่ปี 2557 โดยกจิกรรมต่างๆ  ล้วนแต่มีประโยชน์และพฒันาคุณภาพชวีติ  ลดรายจ่าย และเพิม่รายได้ประชาชน

อย่างมาก กิจกรรมทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ถอืเป็นประโยชน์และตรงกบัความต้องการของชมุชนท้ังส้ิน หวงัอย่างยิง่ว่าชาวชมุชนจงัหวดัอทัุยธานจีะน�าความรูแ้ละค�าแนะน�าต่างๆ  

ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดการเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และอาชีพต่อไป

  ส�าหรบั กจิกรรมในปีนีมี้คณะต่างๆ เข้าร่วม 14 คณะ จ�านวน 22 โครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่เป้าหมาย ดังน้ี

การสร้างองค์ความรูแ้ก่เกษตรกรและSMEs ได้แก่ การเขียนและวเิคราะห์โครงการเพือ่การกูย้มืจากแหล่งทุนในระบบ 

การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร การเตรียมนาโนไคโตซานส�าหรับการเกษตรและ 

การต้านทานศัตรูพืช การน�าพลังงานแสงแดดมาใช้ในการเกษตร การผลิตน�้าส้มสายชูจากผลไม้ การแปรรูปเห็ด 

เป็นอาหารสุขภาพ และหลักการตลาดสมัยใหม่และบรรจุภัณฑ์

  ส่วนการสร้างองค์ความรูท้ัว่ไปแก่ประชาชนและส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ คอืกลุม่อนามัยและสาธารณสขุ 

และแกนน�าชมรมผูสู้งอาย ุได้แก่ การส่งเสรมิพฒันาทกัษะสมองExecutive Function (EFs) จติวทิยาและเทคนิคการสอน

ส�าหรับครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาทักษะการป้องกันและการช่วยเหลือเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมองและหัวใจส�าหรับผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 

และการให้ความรู้ด้านปัญหาสายตาและการดูแลสุขภาพสายตาเบ้ืองต้น กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว การโรงแรม และหอการค้าได้แก่ อบรมภาษาจีนให้แก่ยุวมัคคุเทศก์   

อบรมภาษาอังกฤษให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ และการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

 กลุ่มครูและประชาชนที่มีหน้าที่เป็นพิธีกร นักประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ทักษะการร้องเพลง (ไทยสากล)และทักษะการร้องเพลง (ไทยเดิม)  

และกลุ่มส่วนราชการ อปท.ครู (กศน.) นักพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่ การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทคนิคในการติดตามประเมินผล แผนงานและโครงการ

การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ศิลปินแห่งชาติ”	ประจ�าปีพทุธศักราช 

๒๕๖๐ ที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศ

ออกมามีผู้หนึ่ง คือ

 “พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิต” 

 พิมพ์ปฏิภาณ หรือ “ครูพิมพ์”  เป็น 

นักดนตรีท่ีเคยเป็นข้าราชการผู ้ใหญ  ่

ของกรมศิลปากร

 มีชื่อเสียงโด่งดังในการแต่งเพลง

เรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกกรุง 

และเพลงลูกทุ่งมากมายหลายเพลง

 ที่ “ข่าวรามค�าแหง” เอ่ยถึงและ

ขอแสดงความยนิดีเป็นอย่างยิง่กเ็นือ่งเพราะ

	 “ครพูมิพ์” เคยแต่งท�านองเพลงและ 

เรียบเรียงเสียงประสานให้เพลงของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ๒ เพลง คือ

 หนึ่ง “เพลงฝ้ายค�า” และ

 อีกหนึ่งคือ “เพลงสุพรรณิการ์”

 ถ้าผูอ่้านยงัพอจ�ากันได้กจ็ะนึกออกว่า 

 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีมีพระมหากรณุาธิคณุ 

พระราชทานพรรณไม้ชือ่ สุพรรณกิาร์ หรอื 

ฝ้ายค�า ให้เป็นไม้ประจ�ามหาวทิยาลัยรามค�าแหง

 มีผูแ้ต่งเพลง “สุพรรณกิาร์” และเพลง 

“ฝ้ายค�า” ขึ้น โดย

 ชรนิทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ 

เป็นผู้ร้องเพลงฝ้ายค�า และ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นผู้ร้องเพลงสุพรรณิการ์

ม.รามฯ  โชว์นวัตกรรม-เทคโนโลย ี
ในงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 8)

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดบ้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

และโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา โชว์นวัตกรรม-เทคโนโลยี

แขนงต่างๆ จาก 14 ภาควิชาที่เปิดสอน 

ให้นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาจาก 7 โรงเรยีน 

จ�านวนกว่า 350 คน ได้เข้ามาเรยีนรูป้ระสบการณ์ 

ทางวทิยาศาสตร์ อาทิการทดสอบยาฆ่าแมลงผกั 

ผ่านแอพพลเิคชัน่มอืถอื สาธิตการผลติสเปรย์ 

แก้อาการปวดเม่ือย การพัฒนาหุ่นยนต ์

และโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อการแข่งขัน 

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เกม-

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ การฝึกทดลอง 

ในห้องปฏบิติัการ เมือ่วนัที ่ 7-8 กมุภาพนัธ์ 

2561 ณ บรเิวณลานด้านหน้าอาคารปฏบิติัการ

ทางวิทยาศาสตร์ (SCL) และห้องทดลอง 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 “ข่าวรามค�าแหง” มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมครั้งนี้

  น.ส.คอลีฟ๊ะ ล้อมวงษ์ นักเรียนจากโรงเรียนสุเหร่าใหม่ กล่าวว่าตนเอง

ชืน่ชอบวทิยาศาสตร์อยูแ่ล้วและได้รูว่้าคณะวิทยาศาสตร์มีการสอนอกีหลายภาควิชา 

ซ่ึงตนเองสนใจภาควิชาเทคโนโลยเีป็นพเิศษ รูสึ้กว่าน่าสนกุและอาจได้สร้างสิง่ใหม่ ๆ  

ประดิษฐ์สิ่งที่น่าสนใจจากการเรียนภาควิชานี้

 “การได้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี	้

ช่วยในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี	 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะ

ที่สนใจอยู่แล้ว	 ตอนนี้ชื่นชอบภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 ได้เรียนรู้การประดิษฐ์สร้าง

สิ่งใหม่ๆ	 และยังได้รู้จักภาควิชาอื่นถึง	 14	 ภาควิชาด้วยกัน	 พร้อมทั้งได้รับความรู้หลายอย่างจากการ

เข้าร่วมโครงการนี้”

 นายพันธวศิ วฒันาทวโีชค นักเรยีนจากโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่าการได้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ของ ม.รามค�าแหง และ 

ได้รับฟังในสิ่งที่ตนสนใจเป็นเรื่องที่สนุกและตื่นเต้น ทั้งยังช่วยในการตัดสินใจ

เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และยังคงมั่นใจใน ม.รามค�าแหง ทั้งการสอน 

ห้องปฏิบัติการและอาจารย์ในแต่ละภาควิชา

 “ตนเองมีความสนใจในด้านวทิยาศาสตร์	 ชอบการทดลอง	 ชอบด้านชวีวทิยา 

พอได้มาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านของคณะวทิยาศาสตร์	 ม.รามค�าแหง	 และมีการบรรยายแนะน�าในเรือ่ง 

ที่ตนชื่นชอบอยู่แล้วก็ยิ่งสนุกและตื่นเต้น	ช่วยในการตัดสินใจเข้าเรียนในระดับต่อไป	 เพราะปัจจุบัน 

นอกจากเรียนในโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นนักศึกษา	Pre-degree	ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย	ยิ่งได ้

เข้ามาเหน็การเรยีนการสอนเช่นน้ี	 เหน็เครือ่งมือท่ีพร้อมแบบน้ีกย็ิง่ม่ันใจในมหาวิทยาลยัรามค�าแหงยิง่ข้ึน” 

 น.ส.วรวรรณ แก้วมาลยั นักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ กล่าวว่า 

การเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ม.รามค�าแหง 

ท�าให้ตนมีความรู้สึกที่แตกต่างจากในโรงเรียน ด้วยสถานที่เรียนที่กว้างขวาง 

ห้องปฏิบัติการใหญ่กว่า และอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อม พร้อมทั้งจะน�าความรู้สึก

ที่ได้ในวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียนต่อไปในอนาคต

 “ครั้งแรกที่ได้ทราบข่าวจากคุณครูว่า ม.รามค�าแหงเปิดบ้านของ 

คณะวทิยาศาสตร์ กร็ูส้กึต่ืนเต้นและอยากเข้าร่วมกจิกรรม เพราะวทิยาศาสตร์เป็นส่ิงทีน่่าสนใจอยูแ่ล้ว 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาคฤดูร้อน/2560 (ม.ร. 30)
     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

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



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

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



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

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

รวม 1,083 กระบวนวิชา 
 หมายเหตุ : กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ข้างหน้ารหัสวิชา 

ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ์ หรือ 

จากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน

ภ�คฤดูร้อน ปีก�รศึกษ� 2560 

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา/วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

6001003992-6001516951

6002013271-6002516273

6003012835-6003511497

5904005401-6004503279

6005001349-6005502221

6006015793-6006525791

6007000935-6007501296

6054003550-6054505000

6056001719-6056501015

6090036382-6090514784

24
  ม

ีน
าค

ม 
 2

56
1

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5801055418-6001003984

5802513159-6002013263

5903004736-6003012827

5704501948-5904005393

5805006086-6005001331

5806521703-6006015785

5807500193-6007000927

5954003280-6054003543

5956002884-6056001701

6090010163-6090036374

25
  ม

ีน
าค

ม 
 2

56
1

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5601054215-5801055400

5702013490-5802513142

5703007343-5903004728

5604013390-5704501930

5605000685-5805006078

5706025714-5806521695

5707001417-5807500185

5754500287-5954003272

5856002208-5956002876

5990014580-6090010155

26
  ม

ีน
าค

ม 
 2

56
1

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301000013-5601054207

5302000012-5702013482

5303000011-5703007335

5304000010-5604013382

5305000019-5605000677

5306000018-5706025706

5307000017-5707001409

5354000019-5754500279

5356000017-5856002190

5390000015-5990014572

27
  ม

ีน
าค

ม 
 2

56
1

และก็ยิ่ งน ่ าสนใจเพิ่มขึ้น เ ม่ือได ้สัมผัสกับ 

ห้องปฏิบัติการเช่นนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่าง 

จากห้องปฏบัิติการในโรงเรยีน รูสึ้กว่าเป็นการเรยีน 

ทีเ่ลือ่นระดบัขึน้มาจากเดิม ตอนน้ีกเ็ริม่สนใจภาควชิา 

ชีววิทยาแล้ว อาจจะน�าความรู้สึกที่ได้ในวันนี้ไป 

ประกอบการตัดสินใจเลือกคณะท่ีจะเรียนต่อ 

หรืออาจจะเรียนในระบบ Pre-degree กับทาง

มหาวิทยาลัยด้วย”

 น.ส.ธญัวรตัน์ แก้วเข้ม 

นักเรียนจากโรงเรียนบางกะป ิ

กล่าวว่าโครงการเปิดบ้าน- 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่ได้เปิดให้เหน็แค่การเรยีน

การสอนของแต่ละภาควิชา

เท่านั้น แต่ยังได้ความรู้ไปประกอบการเรียนที ่

ก�าลงัศึกษาอยูใ่นห้องเรยีน รวมไปถงึได้ความรูใ้หม่

ทีย่งัไม่เคยรู้มาก่อน สนุกและดีใจทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการ

ในครั้งนี้

      

 “นอกจากจะได้เห็นกิจกรรมจากภาควิชา

ต่างๆแล้ว	 ยังได้ความรู้เพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับ 

บทเรียนที่ก�าลังเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วย	 ได้เห็น 

ส่ิงใหม่	 ๆ	 จากวิทยาศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน 

ให้ได้ค้นคว้า	 สัมผสั	 เป็นค�าตอบให้ตัวเองว่าชืน่ชอบ

ส่ิงนี้หรือไม่	 นี่จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยประกอบ

การตัดสินใจเรียนต่อได้เยอะทีเดียว	ส่วนภาควิชา 

ทีต่นเองรูสึ้กชืน่ชอบท่ีสดุกค็งเป็นภาควชิาวทิยาศาสตร์	

รู้สึกสนุกและอยากค้นคว้ามากขึ้น”

ม.รามฯ โชว์นวัตกรรมฯ (ต่อจากหน้า 3)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ถาม	 Transcript ที่จบการศึกษา กับ Transcript 

ที่ไม่จบการศึกษา แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ตอบ Transcript คอืผลการเรยีน ซ่ึงมหาวทิยาลยั 

ออกเป็นหลกัฐานการศึกษาให้กบันกัศึกษา ซึง่มีอยู ่

2 แบบ (น�าไปเป็นหลักฐานการศึกษาภายนอก

มหาวิทยาลัยได้) 

 แบบที่ 1 Transcript แบบจบการศึกษา คือ

ผลการเรียนของนักศึกษา เมื่อเรียนครบหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัจะออกใบรบัรองผลการเรยีนดังกล่าว 

(นกัศึกษาต้องยืน่ขอ) โดยทุกกระบวนวชิาท่ีนกัศึกษา

สอบผ่านต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกทีนั่กศึกษาสมัครเรยีน

และลงทะเบียนเรียนจะปรากฏอยู ่ในใบรับรอง

จนถึงภาคสุดท้ายที่นักศึกษาแจ้งจบการศึกษา

 ดังนัน้ ทุกกระบวนวชิาทีมี่ผลสอบผ่านเท่าน้ัน 

จะปรากฏผลสอบใน Transcript ท่ีจบการศึกษา 

วชิาท่ีสอบไม่ผ่านจะไม่ปรากฏเลย แม้จะมีบางกระบวนวชิา 

แม้นกัศึกษาสอบผ่านแต่ไม่มีในหลกัสูตรท่ีจบการศึกษา 

วชิานัน้กจ็ะแสดงผลด้วย ซ่ึงวชิาดังกล่าวไม่สามารถ

ท�าเรื่องยกเลิกได้ และวิชานั้นต้องน�ามารวมเพื่อ

คิดเกรดเฉลี่ยด้วย ในปัจจุบันค่าธรรมเนียมชุดละ 

100 บาท และในการยื่นขอจะต้องมีรายชื่อที่สภา-

มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้แล้ว

      แบบที ่2 Transcript แบบไม่จบการศกึษา คอื 

ผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

ท่ีนกัศึกษาลงทะเบยีนเรยีนทุกวชิา ซึง่อาจจะมีวชิา 

ที่นักศึกษาสอบตก หรือไม่เข้าสอบด้วยก็ได้ (ซึ่งม ี

ค่าเท่ากนั คือ ผลสอบไม่ผ่าน) และนักศึกษาสามารถ

ยืน่ขอได้ทกุวนัเวลาราชการ แต่ผลการเรยีนอาจจะ 

ไม่มีถึงภาคปัจจุบันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ในภาคปัจจบุนัของนกัศึกษากไ็ด้ ในปัจจบัุนค่าธรรมเนียม 

ชุดละ 50 บาท

ถาม	 ถ้าผมไปด�าเนินการท่ีคณะเกี่ยวกับการ

เรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ผมต้องการลงทะเบียน

เพื่อสอบใหม่ในวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+ ผมจะ

ท�าได้หรือไม่ครับ

ตอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 17.4 

นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและแจ้งจบในภาคใดแล้ว 

จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้  

เว้นแต่ยงัไม่ทราบผลสอบของภาคทีค่รบหลกัสตูรนัน้

 เม่ือนกัศึกษาไปท�าเรือ่งจบการศึกษาทีค่ณะแล้ว 

แสดงว่านกัศึกษาตรวจสอบแล้วว่าทกุกระบวนวชิา 

ตามหลักสูตร นักศึกษาได้สอบผ่านหมดแล้วและ 

เกรดเฉลี่ยได้ต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไปตามข้อบังคับ 

ข้างต้นแล้วนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียน

ได้อีกแล้ว

กองบรรณาธิการ

ทำ�ไมต้องเรียน Pre-degree ที่ร�มคำ�แหง? (ตอนที่ 1)

นางสาวธีร์จุฑา  เมฆิน

 ครั้งแรกท่ีผู้เขียนได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงนั้น 

คือตอนทีผู่เ้ขยีนได้เข้ามาสมัครเรยีนในระดับปรญิญาตรท่ีีรามค�าแหง เพราะขณะท่ียืน่ใบสมัครเรียนพลนั สายตา 

ก็เหลือบไปมองเห็นเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ที่เชิญชวนให้นักเรียนมาเรียนในระบบ Pre-degree  

แต่ค�าถามที่เกิดขึ้นในใจตอนนั้นคือ การเรียนระบบ Pre-degree คืออะไร? มีวิธีการเรียนการสอนอย่างไร? 

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอนในรูปแบบนี้? ดังนั้น เมื่อเกิดความสงสัยใคร่รู้ ผู้เขียนจึงพยายาม

ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท�าความเข้าใจในระบบการเรียนดังกล่าว ดังนั้น บทความชิ้นนี้จึงจะน�าเสนอ 

ถึงท่ีมาที่ไป ขั้นตอนการสมัครเรียน วิธีการเรียน และตัวอย่างของบุคคลท่ีเคยเรียนในระบบ Pre-degree  

ของรามค�าแหง

 ค�าถามพืน้ฐานทัว่ไปส�าหรบัผูท้ีไ่ม่รูจั้กการเรยีนการสอนในระบบ Pre-degree มักจะถามว่า Pre-degree 

คืออะไร? ซึ่งอธิบายได้ว่า Pre-degree คือ ระบบการเรียนการสอนรายกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี  

โดยที่เรียนรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิตสะสมไว้เทียบโอนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท�าให้ผู้เรียนสามารถ

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรว็ข้ึน เท่ากบัว่าผูเ้รยีนมโีอกาสเรยีนมหาวทิยาลยัไปพร้อมๆ กบัการเรยีน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (สารสนเทศนกัศึกษาพรดีีกร,ี 2560) หรอืหากพดูให้เข้าใจได้ง่ายข้ึนอีกกคื็อ Pre-degree 

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า โดยใช้วุฒิ ม.3 และก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย 

หรอื ปวช. ปวส. และกศน. จากน้ัน เม่ือจบการศึกษาชัน้ ม.6 จงึจะสมัครเป็นนกัศึกษาภาคปกติ โดยเทียบโอน

หน่วยกิตที่สะสมไว้ตอนเรียน Pre-degree เพื่อเรียนต่อจนครบตามหลักสูตรและส�าเร็จการศึกษานั่นเอง

 ในส่วนของวธีิการเรยีนการสอนระบบ Pre-degree น้ัน ทางมหาวทิยาลัยได้จดัเตรยีมรปูแบบการเรยีน 

ได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การเรียนจากห้องเรียนท่ีมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัด 

ช้ันเรียนไว้ให้ส�าหรับผูเ้รยีนท่ีต้องการฟังค�าบรรยาย, การเรยีนจากต�ารา หรอืต�าราอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Books),  

การเรยีนด้วยระบบบรรยายสดผ่านอนิเทอร์เน็ต (Cyber Classroom), การเรยีนด้วยระบบ e-Learning, การเรยีน 

ด้วยระบบ Course on Demand และการเรียนจาก DVD บันทึกค�าบรรยายกระบวนวิชา หรือศึกษาเอกสาร 

ต�ารา จากส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หรือสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.lib.ru.ac.th 

ท้ังนี้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ตามความสะดวกและตามการบริหารจัดการเวลาของแต่ละคน 

ส�าหรับผู้เรียนที่ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียนก็สามารถเปิดฟังการบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom ได้ ส่วนการ-

จัดเวลาสอบนั้น ผู้เรียนในระบบ  Pre-degree จะเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับนักเรียนซึ่งมักจะสอบหลังจากโรงเรียน

ปิดภาคเรียนแล้ว ได้แก่ การสอบภาค 1 จะจัดสอบประมาณต้นเดือนตุลาคม และการสอบภาค 2 จัดสอบ

ประมาณเดือนมีนาคม (สารสนเทศนักศึกษาพรีดีกรี, 2560)

 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนระบบ Pre-degree ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเริ่มต้น 18 หน่วยกิต  

ค่าลงทะเบียนเรยีนส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าศึกษารายกระบวนวิชา (Pre-degree) เป็นรายหน่วยกติๆละ 50 บาท (จ�านวนเงิน

ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน) โดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดส�าหรับการสมัครเรียนแบบ Pre-degree 

ประมาณ 3,000 บาท (สารสนเทศนักศึกษาพรีดีกรี, 2560) หากพิจารณาดูแล้วถือว่ามีความคุ้มค่าและ 

ราคาประหยัดในการลงทุนส�าหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง (มีต่อในตอนที่ 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. (2560). สารสนเทศนักศึกษาพรีดีกรี. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก http://

www.ru.ac.th/th/Predegree
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๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

   
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ�าภาค 1 

ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 4 

มิถุนายน 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29

มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากมี 

ชาวต่างประเทศสนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท้ังหลักสูตรปริญญาตรี 

และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม

ศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ซึ่งผู้สมัคร

ดังกล่าวจะต้องมาด�าเนินการตามข้ันตอนการทดสอบ 

ภาษาไทยก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา และคณะ-

มนษุยศาสตร์ได้แจ้งก�าหนดการทดสอบภาษาไทยส�าหรบั

ผูส้มัครเป็นชาวต่างประเทศ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 

ดังนี้ 

 1. ให้ผูส้มคัรเขยีนค�าร้องขอทดสอบภาษาไทย 

ทีห่น่วยรบัสมัคร ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา 

อาคารสวป. ชั้น 3 ตามก�าหนดระยะเวลาดังนี้

 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) สวป. จะส่ง 

รายชือ่ผูข้อทดสอบภาษาไทยทัง้หมด ให้คณะมนุษยศาสตร์

ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 

8 มถินุายน 2561 (เว้นวนัหยดุราชการ) สวป. จะส่ง 

รายชือ่ผูข้อทดสอบภาษาไทยท้ังหมด ให้คณะมนุษยศาสตร์

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 โดยให้เตรยีมถ่ายส�าเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 

และหน้าทีป่ระทบัตราวซ่ีาครัง้ล่าสดุมาใช้เป็นหลกัฐาน

ประกอบด้วย

 2. เข้าทดสอบภาษาไทยท่ีคณะมนษุยศาสตร์ 

ห้อง มษ. 2507  อาคาร 2 ชั้น 5  ภาควิชาภาษาไทย

และภาษาตะวันออก  ก�าหนดระยะเวลาดังนี้

 	ผู้ท่ีเขียนค�าร้องขอทดสอบภาษาไทย

ครั้งที่ 1 ให้ไปเข้าทดสอบภาษาไทยในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น.  และ

ให้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  ระหว่างวันที่ 1 - 4 

มิถุนายน 2561

 	ผูท้ีเ่ขยีนค�าร้องขอทดสอบภาษาไทยครัง้ที ่2 

ให้ไปเข้าทดสอบภาษาไทยในวนัที ่28 มถุินายน 2561 

เวลา 09.00 - 12.00 น.  และให้มาสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

 	หากไม่มาด�าเนินการภายในก�าหนด   

จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2561 ได้  และไม่สามารถขอใช้สิทธิ์

สมคัรเป็นนักศึกษาไปก่อน  และมาขอทดสอบภาษาไทย 

ภายหลังการสมัครไม่ได้

 	ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  

หน่วยรบัสมัคร  ฝ่ายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา 

อาคารสวป. ชัน้ 3  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623 

(ในวันเวลาราชการ)

การขอทดสอบภาษาไทย

ของผู้สมัครนักศึกษา ตปท.

คณะวิทยาศาสตร์เปิดบ้านโชว์ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

ครอบคลุมประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย สาธิต การปฏิบัติงาน- 

ทางวิทยาศาสตร์ การน�าเสนอผลงานวิจัยท่ีโดดเด่น  

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์-

วิทยาศาสตร์ การฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการ และ

กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส�าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 

นักเรียนจ�านวน 350 คน จาก 7 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต์ โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง (มัธยมฯ) โรงเรยีนบางกะปิ โรงเรยีนวดัเทพลลีา 

โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ-

บดินทรเดชา และโรงเรียนสุเหร่าใหม่ 

 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ กล่าวว่าประเทศไทยมียทุธศาสตร์

ในการพฒันาประเทศไปสูค่วามม่ันคง ม่ังค่ัง และยัง่ยนื 

จ�าเป็นต้องขับเคล่ือนด้วยทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มีหน้าทีส่�าคญัในการผลติบณัฑิต 

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีการจดัการเรยีนการสอน 

ทัง้ในระดับปรญิญาตร ี โท และเอก ครอบคลมุทกุสาขาวชิา

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  การจดัโครงการฯ นี ้ เป็นการให้บรกิารวชิาการ

แก่สังคม ท้ังด้านการเรยีนการสอน การวจิยั แก่นักเรยีน

ในระดับมัธยมศกึษา และเป็นโอกาสอันดีท่ีจะให้นักเรยีน

ได้รูจ้กัคณะวทิยาศาสตร์ ม.ร. โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัเรยีน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้าศึกษาต่อ 

มหาวทิยาลัยในอนาคต อาจพจิารณาคณะวทิยาศาสตร์ 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์ 

ด�าเนนิการสอนมาแล้ว 44 ปี มีศิษย์เก่าท่ีประสบความส�าเรจ็ 

ท้ังในภาคราชการ ภาคธุรกจิ และภาคเอกชน คณาจารย์ 

มีความสามารถเป็นทีป่ระจกัษ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 

มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เลือก

มากมายในระดับปริญญาตรี และสามารถศึกษาต่อ

ได้จนถึงปริญญาเอก 

 “โอกาสนี	้ ขอขอบคณุโรงเรยีนต่างๆ	 ท่ีให้ความสนใจ

เข้าร่วมโครงการฯ	 และขอต้อนรบัอาจารย์ผูค้วบคุมนักเรยีน 

นักเรียนทุกคนท่ีจะเข้ามาเป็นลูกศิษย์ในอนาคต	 

ในการเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”	

 ส�าหรบักจิกรรมส่วนหนึง่ทีน่�ามาจดัแสดง อาท ิ

การทดสอบยาฆ่าแมลงในผักผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ 

การสาธิตการผลิตสเปรย์แก้อาการปวดเมื่อย การพัฒนา

หุ ่นยนต์และโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อการแข่งขัน  

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์-

วิทยาศาสตร์ การฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการ

อธิการบดีหนุนชาวรามฯ  (ต่อจากหน้า 1)

โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้  และ

น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์เพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

      ด้าน  อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในฐานะอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ได้ให้ความส�าคัญเรื่อง 

ความซื่อสัตย์สุจริตในการท�างานอย่างเข้มงวดและ

จริงจัง  ดังจะเห็นได้จากการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 

(ITA) ปี 2560  โดยภาพรวมในระดับสูงมากร้อยละ 85.81 

จดัเป็นอนัดับท่ี 2 จากสถาบนัอดุมศึกษาท่ีสงักดั สกอ. 

จ�านวน 81 แห่ง  โดยได้รบัการประเมินจากส�านกังาน ป.ป.ช. 

ซ่ึงมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมุง่ม่ันให้เกดิความโปร่งใส

ในองค์กรทุกมิติ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ- 

บรหิารจดัการ  และคาดหวงัจะเป็นอนัดับ 1 ของประเทศ

ในอนาคต

 “ปัญหาการทุจรติเป็นปัญหาท่ีสร้างความเสียหาย

ให้กับบ้านเมืองอย่างมาก		โดยปัจจุบันมีกฎหมาย

จ�านวนมากท่ีบังคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขัน		เพื่อควบคุม 

ความประพฤติไม่ให้ใช้อ�านาจหน้าที่ในการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตน		หรอืน�าไปใช้เพือ่เบยีดเบียนผูอ้ืน่ 

โดยกฎหมายเหล่านี้จะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ	 เพื่อ

น�ามาซึง่ความผาสุกของประเทศ		ดังน้ัน	เราต้องตอบตัวเอง 

ให้ได้อย่างชดัเจนด้านความซ่ือสตัย์สุจรติ		หากประพฤติ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมแล้วก็จะสามารถ

ยืนอยู่บนสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย

 ..	ขอขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษ	วิชา		มหาคุณ 

ท่ีน�าความรู้และชี้แนะแนวทางการป้องกันการทุจริต 

ในหน่วยงาน		พร้อมปลูกฝังค่านิยมด้านความสุจริต 

ให้กบับคุลากรมหาวทิยาลยัรามค�าแหง		โดยมหาวทิยาลยั

คาดหวงัให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้ตักตวงความรูอ้ย่างเต็มที่ 

น�าไปปรับใช้		แล้วมุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

โปร่งใสต่อไป”



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ 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

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท สุมิพล 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด โดยความร่วมมือของสถาบัน-

พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

อะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จัดอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัต ิ

หลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือ 

วดัละเอยีดด้านมิติ” ให้แก่นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

และผูส้นใจทัว่ไป โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ แสง-ชโูต 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

เมื่อวันที่     7   กุมภาพันธ์ 2561  ณ   อาคารลายสือไท    ชั้น   3 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ภายในงานมี นายอนุชา ละอองพันธ์ ผูอ้�านวยการ 

AHRDA ดร.จรยิา บัวเจรญิ หวัหน้ากลุม่งานมาตรวทิยานาโน 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล  

ผูจ้ดัการแผนกบรกิารลกูค้า บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 

และคณะท�างาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 โอกาสนี้  ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะ- 

วศิวกรรมศาสตร์ กล่าวว่าขอขอบคณุหน่วยงานทัง้ 3 แห่ง 

ท่ี ให ้ความร ่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ เป็น

หน่วยงานที่มีความส�าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ 

ด้านเทคนคิการผลติการควบคมุคุณภาพ  การบ�ารงุรกัษา 

และอ่ืนๆ ให้กับอาจารย์ ศิษย์เก่านกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

และผู้สนใจทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเมื่อทุกท่าน 

วิศวะร่วมมือองค์กรภาครัฐ-เอกชน

อบรมเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ

ผ่านการอบรมในวนัน้ีแล้ว จะเป็นบุคลากรท่ีมีความรู ้

สามารถต่อยอดการท�างานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ 

การขยายตัวและความเจริญเติบโต และน�าเทคโนโลย ี

ที่เป็นปัจจุบันไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและ 

การท�างานได้ทันยุคสมัย 

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ต้ังแต่วันท่ี 

23 กุมภาพันธ์ 2561

 2.  จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผาช้ัน 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 3. จากระบบ INTERNET  ท่ีเว็บไซต์  www.ru.ac.th 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซ่ึงนักศึกษา

สามารถ download  ออกดูสถานท่ีสอบ  หมายเลขแถว

และท่ีน่ังสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ 

เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้

ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2561

 4. กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา 

ที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี หน่วยจัดสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรียน

และจัดสอบ อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1 

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561     

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด

เก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลขท่ีน่ังสอบ 

รหัสประจ�าตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  ซ่ึงมีรอยปรุ

ทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือของนักศึกษา 

แต่ละคน  และน�าไปติดท่ีน่ังสอบได้  เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา  เป็นเอกสาร

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือ

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชาน้ันๆจริง  

ก่อนลงลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา

ท่ีจะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน 

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปท่ี หน่วยลงทะเบียนเรียน 

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารกงไกรลาศ (KLB)   

ชั้น 1 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

ม.ร. สอบภาค 2ฯ  (ต่อจากหน้า 12)

ประจ�าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ สมาชิกสภานักศึกษา

ประเภทระบุพรรค 32 คน เป็นผูส้มัครจากพรรคตะวนัใหม่ 

9 คน พรรคลกูพ่อขนุ 14 คน และพรรคพลงัราม 9 คน 

และสมาชกิสภานักศึกษา ประเภทระบุตัวบคุคล 32 คน 

เป็นผู้สมัครพรรคตะวันใหม่ 13 คน พรรคลูกพ่อขุน 

19 คน สรปุผลการเลอืกต้ังสมาชกิสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) 

ท้ังสิน้ 64 คน ได้แก่ พรรคตะวนัใหม่ 22 คน พรรคลกูพ่อขนุ 

33 คน และพรรคพลงัราม 9 คน ท้ังนีผ้ลการเลือกต้ัง

ดังกล่าวถือเป็นการได้รับการเลือกต้ังเป็นครั้งที่ 2 

ของ “พรรคลูกพ่อขุน”

	 “พรรคลกูพ่อขนุ	มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	 เป็นพรรคนักศึกษา 

ท่ีจัดต้ังขึน้เพือ่สนบัสนนุกจิกรรม 

นักศึกษาให้มีคุณภาพมีความรู ้

คู่คุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม	ปฏบิติัตามกฎ 

ระเบียบของมหาวทิยาลยัมีวฒุภิาวะ

ความเป็นผูน้�า	และมีจติสาธารณะ 

เห็นแก่ส่วนรวม	 ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษา

ใช้ศักยภาพ	 ความรู้ความสามารถ	 อย่างเต็มที่ในการ

ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง”

พรรคลูกพ่อขุนฯ  (ต่อจากหน้า 12)

ด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

มากกว่าส่วนตนและพร้อมเป็นคนเครือข่ายด้าน- 

ความมั่นคงต่อไป

 ส�าหรบักิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพเิศษ 

เรือ่ง “ผูน้�าคุณธรรมตามรอยเท้าพ่อแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

สู่สังคม	AEC” โดย ดร.อัคราดร ปัญญาเพ็ญ นายก-

สภานกัวชิาการสมัชชามวลชนเพือ่ความม่ันคงภายใน 

(สช.มน.กอ.รมน.) การบรรยายเรือ่ง “พระมหากษตัรย์ิไทย” 

โดย พล.ต.ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทัพบก และรองหัวหน้าคณะนักวิชาการประจ�า-

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน และอาหาร นักวิชาการ สช.มน.กอ.รมน 

และมวี่าที่ พ.ต.กิติเฉลิม โครงกาพย์ ประธานชมรม-

การก�าลงัส�ารองแห่งประเทศไทย (ชสท.) และเลขาธิการ 

สภานกัวชิาการ สช.มน.กอ.รมน. บรรยายสรปุ พร้อมแนะน�า 

การรกัษาตนในบทบาทการเป็น “ตัวอย่าง” และการครองตน 

แบบ	 “ผูน้�า” ในชมุชนสงัคมยคุดิจติอล นอกจากนีย้งัมี 

พธีิมอบเกยีรติบัตรและเขม็แก่นกัศึกษาผูผ่้านการอบรม 

จ�านวน 200 คน ด้วย

ม.ร.เทิดพระเกียรติฯ  (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๕) วันที่ ๑๙ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี

และนายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดท่ีท�าการสมาคมนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงพร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร. 

ร่วมงานจ�านวนมาก เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ซ.รามค�าแหง 83/3 

โดยมีพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ  เปิดป้ายที่ท�าการ

สมาคมและเลือกคณะกรรมการสมาคม 

โดยพล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ได้รับการเลือกต้ัง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งมีวาระในการ-

ท�างาน 2 ปี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้การต้อนรับ 

H.E. Bogdan Badea เอกอคัรราชทตูโรมาเนีย พร้อมด้วย 

ดร.อสิระ เสรวีฒันวฒุ ิ กงสุลกติติมศักด์ิสาธารณรฐั-

มอลโดวา ประจ�าราชอาณาจักรไทย ในการหารือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านความร่วมมือ 

ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งน้ี มี 

รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล รองอธิการบดี- 

ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ อาจารย์สาธนิ สุนทรพันธุ ์ ผูอ้�านวยการ

สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมต้อนรับ เม่ือวันท่ี  

5 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง 1 อาคารวทิยบรกิาร

และบริหาร

ความร่วมมือทางวิชาการเปิดที่ท�ำกำรสมำคมนิติศำสตร์ ม.ร.

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดสอบภาค 2 

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 2 - 15 มีนาคม 2561 

ท�าการสอบ 14 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า 

เวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00 - 16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้รามฯ 1  

รามฯ 1 อาคาร  BPB, DSE, KLB, NMB, POB,

  PYB, SBB, SLL, SWB, VKB, VPB 

รามฯ 2 อาคาร  BNB8, BNB10, BNB11, KTB

 สถานที่สอบพิเศษ 

 สถานที่สอบกรณีพิเศษ  

ช่วงที่ 1 ห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ช่วงที่ 2  อาคารเวียงค�า101  (VKB 101)

 สถานท่ีสอบพระภกิษุ-สามเณร  สอบซ�า้ซ้อน 

อาคารเวียงค�า101  (VKB 101) รามค�าแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 1. นักศึกษาทุกชั้นปี และ ผู้เข้าศึกษา- 

รายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษา ระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree) ทุกช้ันปี สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่ 

รายบุคคลด้วยตัวเอง โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือ 

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์- 

15 มีนาคม 2561 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังน้ี

 1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

 1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

( PRB ) ชั้น 1 รามฯ 2  

 นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากส่ือที่มหาวิทยาลัย

จัดท�าให้  ดังนี้

ม.ร. สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2560
2  - 15 มีนาคม 2561

ม.ร. เทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทยฯ

 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิด

โครงการเทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย (บัณฑิต

เพื่อความม่ันคง) จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรม-

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยม ี

คณะผูบ้รหิาร เจ้าหน้าท่ี และนกัศึกษาร่วมโครงการฯ 

เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์

อาคารใหม่ ห้อง POB 501 

 โอกาสนี้ ว่าที่ ร.อ.ชัยยงค์  ตากิ่มนอก รักษา-

ราชการแทนหัวหน้าหน่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และคุณค่าบัณฑิต กล่าวว่าโครงการเทิดพระเกียต ิ

บูรพกษัตริย์ไทย (บัณฑิตเพื่อความมั่นคง) จัดขึ้น

เพื่อปลุกจิตส�านึกให้เยาวชนไทยในสถานศึกษา 

มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความรักสามัคคีปฏิบัติหน้าที่ (อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

พรรคลูกพ่อขุนชนะเลือกตั้ง 
อ.ศ.ม.ร. ปี 2561

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ด�าเนิน

การเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และ 

คณะกรรมการองค์การนกัศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจ�า

ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ หน่วยเลือกตั้ง ม.ร. (หัวหมาก) และวิทยาเขต- 

บางนา นั้น การเลือกต้ังครั้งนี้มีนักศึกษาใช้สิทธ์ิ 

จ�านวน 5,060 คน ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 พรรคตะวันใหม่ ได้ 1,461 คะแนน 

หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน  ได้ 1,886 คะแนน 

หมายเลข 3 พรรคพลังราม  ได้ 1,383 คะแนน 

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 157 บัตร บัตรเสีย 

และหย่อนผิดหีบ 173 บัตร ผลการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการองค์การนกัศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจ�า 

ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ พรรคลูกพ่อขุน ซึ่งม ี

ผูส้มัครนายกองค์การนกัศึกษา คอื นายอคัรพล  คงชุม่ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

 ส่วนผลการนับคะแนนการเลือกต้ังสมาชิก

สภานักศึกษา (อ่านต่อหน้า 11)


