
โครงการประกวดค าขวัญ 
“ชาวรามฯรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟม” 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการชี้น า   

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม 

2. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม     โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 

3. แผนงาน : บริหารมหาวิทยาลัย  งาน : บริหารมหาวิทยาลัย 

4. กิจกรรม  :  กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง     กิจกรรมสนับสนุน   

            กิจกรรมบูรณาการ                    กิจกรรม(โครงการจังหวัด)    

5. หลักการและเหตุผล : 
 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และพิษภัยอันตรายที่เกิดจากการ
ใช้โฟมและถุงพลาสติกที่ส่งผลต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในประเทศไทยและโลก จึงต้องการ
รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ลด ละ เลิกการใช้โฟม และถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการสร้างความตื่นตัวในการลดปริมาณการใช้โฟมและถุงพลาสติก ทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุก
ภาคส่วนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการชี้น า
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงจัดให้มีโครงการประกวดค าขวัญ ประเด็น
“ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟม”เพ่ือน าผลงานที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ ไปใช้ในการรณรงค์ต่อไป  
 
๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 7.1 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “ชาวรามฯรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติก 
            และโฟม” 
     7.2 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการใช้โฟมและพลาสติก 
     7.3 เพ่ือร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและปลูกจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ 

พันธกิจ(Mission) : สนับสนุนและส่งเสริม
กระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 

พันธกิจ(Mission) : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ           

เป้าประสงค์(Goal) : เยาวชน ประชาชนเข้าถึง
บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอ
ภาค 

เป้าประสงค์(Goal) : พัฒนาการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์(Strategy) : สร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์(Strategy) : ส่งเสริมการให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
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8. ระยะเวลาด าเนินการ :  
    ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 แบ่งออกเป็น 
 - เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที ่8 มกราคม  2562 
 - คณะกรรมการตัดสินผลงาน วันที่ 11 มกราคม  2562 
 - ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 14 มกราคม 2562 ทางเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng 
University และเว็บไซต์ www.ru.ac.th 
 - มอบรางวัล วันที่ 17 มกราคม 2562 ในงานวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
  

9. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
      เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

10. หลักเกณฑ์การประกวด 
       10.1 ให้นักศึกษาส่งผลงานที่มีเนื้อหาสื่อความหมายถึงความร่วมมือร่วมใจในการลดใช้พลาสติก 
 และโฟม ใน ม.ร.  
       10.2 ค าขวัญที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวไม่เกิน 20 พยางค ์
       10.3 นักศึกษา 1 คน ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงาน 
       10.4 ส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ 1.ส่งทาง e-mail : prr_ruu@hotmail.com หรือ 2.ส่งด้วย
ตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก หมายเลขโทรศัพท์ 
02-310-8045-47 ทั้งนี้ ส่งผลงานพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
       10.5 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 14 มกราคม 2562 
        10.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน  หากพบว่าผลงานไม่ได้สร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง หรือมีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเคยเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือปรากฏในสื่อใด
มาก่อน หรือค าขวัญที่ส่งเข้าประกวดเคยได้รับรางวัลมาก่อน ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกเงินคืนเงินรางวัล 
        10.7 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
        10.8 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว จะไม่ส่งคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 
        10.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้รางวัลใดๆ 
กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่า ไม่มีผลงานที่เหมาะสม) 
 

11. รางวัลการประกวด 
       รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรตบิัตร  
       รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จ านวน 1 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
       รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จ านวน 1 รางวัล เป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 

12. เกณฑ์การตัดสิน 
     1.มีเนื้อหาตรงตามประเด็นที่ก าหนด  30  คะแนน 
      2.ความคิดสร้างสรรค์   20  คะแนน 
      3.ความมีพลัง และความงดงามของภาษา 30 คะแนน 
      4.มีจ านวนค าไม่เกิน  20 พยางค์           10 คะแนน 
      5.องค์ประกอบอ่ืน ๆ อาทิ การสะกดค า ฯลฯ 10 คะแนน 

         รวม       100 คะแนน 


