มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมพัฒนาชุมชน
ข่าวรามฯสุ รินทร์

บทบรรณาธิการ

จดหมายข่าวรามฯสุ รินทร์ ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ รวบรวมข่าวสารในช่ วงไตรมาสที่ 2
เพื่อประชาสั มพันธ์ ให้ ศิษย์ เก่ า ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมถึงกิจกรรมทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยฯ
ได้ ดาเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน สาหรับข่าวรามฯสุรินทร์ ฉบับนี้ มาเริ่มต้นกันที่...
ฉบับ มีนาคม 2565

ข่ าวสารรอบรั้วรามคาแหง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 46) ระหว่างวันจันทร์ ที่ 4 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 (เว้นวันพุธที่ 6 เมษายน 2565) รวม 4 วัน ทั้งรอบเช้ าและรอบบ่ าย ณ อาคารหอประชุ มพ่ อขุนรามคาแหงมหาราช โดยมีผูเ้ ข้ารับ
พระราชทานปริ ญ ญาบัตร จ านวนรวม 14,147 ราย แยกเป็ น ปริ ญ ญากิ ต ติมศัก ดิ์ 14 ราย ปริ ญ ญาเอก 97 ราย ปริ ญ ญาโท 3,814 ราย และปริ ญ ญาตรี
10,222 ราย
กาหนดซ้ อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม - วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 (เว้นวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565) บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ
(KLB) รอบเช้ า เวลา 04.30-05.30 น. รอบบ่ าย เวลา 08.00-09.00 น. ให้บณ
ั ฑิตแต่งกายสวมครุ ยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริ ง สวมหน้ ากากอนามัย 2 ชั้ น
ซ้ อนกัน โดยเป็ นสี ขาวล้วน ไม่มีลวดลาย สายคล้ องหูสีขาว หน้ ากากด้ านในต้องเป็ นหน้ ากากทางการแพทย์ Surgical mask หรื อ Medical mask เพราะมี
มาตรฐานป้ อ งกั น การรั บ เชื้ อ ได้ ม ากกว่ า หน้ ากากทั่ ว ไป ผู ้ไ ม่ เข้ารั บ การฝึ กซ้ อ มใหญ่ จ ะถื อ ว่ าสละสิ ท ธิ์ ในการเข้ารั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัต ร
(ส่วนการฝึ กซ้อมย่อยเป็ นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริ การฯกาหนดเอง)
รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่คณะ โทร.02-310-8000 ต่อคณะที่สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-310-8560-64
www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตฯ โทร. 02-310-8566-7, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ "สร้ างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ ประโยชน์ ที่ดินในยุค ๔.๐"
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมีอาจารย์ ดร.ปรมต วรรณบวร ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริ การจังหวัดสุรินทร์ เป็ นประธานเปิ ดงาน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในตาบลท่าสว่าง
เข้าร่ วมจานวน 46 คน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่ องการใช้ประโยชน์จากที่ดินเชิงการเกษตรในยุค 4.0 บริ เวณพื้นที่ทาการเกษตรและพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
ในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนางสกาวรัตน์ ทัดศรี และนางสาววราภรณ์ จรจรัญ นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร ชานาญการ จากสานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
เป็ นวิทยากร และการบรรยาย เรื่ อง การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มปี ระโยชน์ในด้านการเกษตร และสาธิตพร้อมฝึ กปฏิบตั ิการ "การผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่
มีประโยชน์ ในด้านการเกษตร และการนาไปใช้ " โดยอาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ และทีมงาน

หน้า 2

ข่าวรามฯสุรินทร์

ฉบับ มีนาคม 2565

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
o ลงทะเบี ย นเรี ยนภาคฤดู ร้อ น/2564 ทาง Internet
และ Application

วันที่ 2 – 6 พ.ค. 2565
o รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาค 1 ปี การศึกษา 2565
- สมัครด้ วยตนเอง
27 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุ รินทร์

- สมัครทางไปรษณีย์

2 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2565
- สมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
www.iregis2.ru.ac.th 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565
มหาวิ ท ยาลัยรามค าแหง สาขาวิท ยบริ ก ารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สุ ริน ทร์
จัดโครงการ “พี่สอนน้ องและบูรณาการพัฒนานักศึกษา” เพื่อการเตรี ยมความ
พร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน ในรู ป แบบออนไลน์ ด้ ว ยระบบ
Google Meet การทบทวนการเรี ย นกระบวนวิ ช าต่ า งๆโดยนั ก ศึ ก ษารุ่ น พี่
และศิษย์เก่า โครงการดังกล่ าวประกอบด้ วยการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความ
พร้ อมสู่ อาชี พ วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
สื่ อสั งคมออนไลน์ และการทบทวนการเรียนกระบวนวิชาต่ างๆ เพื่อการเตรี ยม
ตัวสอบของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และการศึกษาแบบ
ก้าวหน้า สาหรับนักเรียน ชั้น ม.4 – ม.6 ด้วยระบบ Pre-Degree ณ โรงเรียนมหิธรวิทยา โรงเรียนสุรินทร์ภักดี โรงเรียนสุวรรณวิจิตร โรงเรียนศรีไผทสมันต์
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล โรงเรียนเชือ้ เพลิงวิทยา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สานักงาน สพป.สุรินทร์ เขต 3 และสถานีตารวจภูธร
อาเภอปราสาท ในรอบเดือนมีนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2565

สาหรับท่ านที่ต้องการ รับชมข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สุ รินทร์ สามารถเข้ าชมได้ ที่
www.surin.ru.ac.th หรื อ facebook ม.รามคาแหง สุ รินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-558-918-9 โทรสาร 044-558-924
ฉบับนี้ มีข่าวประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ ท่านใดที่มีข่าวดี ๆ และต้องการนาข่าวมาประชาสัมพันธ์ แจ้งได้ที่ ม.รามคาแหง สุ รินทร์ค่ะ

