
            
   
         
  

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๑๐ 

วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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 ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

   

รามฯ นครราชสีมารับ นศ.ป.โท

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)
(อ่านต่อหน้า 11)

	 ท่ามกลางกระแสที่ประเทศไทยกำลังผลักดันตนเองให้เป็น 

ศูนย์กลางทางการแพทย์	(Medical	Hub)	แห่งอาเซียน	กลุ่มวิชาชีพ 

จักษุแพทย์ในอาเซียนจึงร่วมมือกันก่อตั้งสมาคมจักษุวิทยา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดนครราชสีมา	 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

และโซ่อุปทาน		รุ่นท่ี	1	แผน	ก	(ทำวิทยานิพนธ์)	

และแผน	ข	(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)	ต้ังแต่บัดน้ี-30 

มิถุนายน 2556

 คุณสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ	หรือ	ก.พ.รับรอง	คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์	

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา	 เข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	Smart	Managers	 รุ่นที่	 7	สาขา 

วิชาการจัดการทั่วไป	แผน	ก	ทำวิทยานิพนธ ์

และแผน	ข	ไม่ทำวิทยานิพนธ์	 คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์	 เรียนวันอาทิตย์	 เวลา	 08.00- 

21.30	น.	ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	(หัวหมาก)	

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานฮ่องกง	 155,000	บาท	หรือดูงาน 

ประเทศญี่ปุ่น	175,000	บาท
(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 11)
อ. ภัทระ  ลิมป์ศิระ                                                      คณะนิติศาสตร์

สมาคมจักษุวิทยาในภาคพื้น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รามคำแหงปลื้ม ‘นายจ้างพอใจบัณฑิต’
ใช้ความรู้คู่คุณธรรมรับใช้สังคม

	 อธิการบดีรามคำแหงปลื้ม	 นายจ้างพึงพอใจบัณฑิตรามฯใช้คุณธรรม	 จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพทำงานในองค์กรมีศักยภาพสูง	 เผยเป็นผลมาจากนักศึกษารามฯทุกคน

ต้องเรียนวิชา	“ความรู้คู่คุณธรรม”	ก่อนจบไปรับใช้สังคม	

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดเผยว่า	ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ	

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ได้สำรวจ 

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต	 และสำรวจความพึงพอใจ 

ของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา	 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555	 ในมิติที่	 2	 มิติด้านคุณภาพ	 โดยเก็บข้อมูลจากนายจ้าง/

ผู้ประกอบการ/ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัณฑิต	 และนิสิตนักศึกษา 

ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน	2555	นั้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นประธานให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ประจำปีการศึกษา	 2556	

ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 พร้อมท้ังถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดทุกอาคารเรียน 

และถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมจากอาคารคนฑี	 (KTB)	 ชั้น	 2	 วิทยาเขตบางนา

ไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั้ง	 23	 จังหวัดทั่วประเทศ	

เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2556	

	 การปฐมนิเทศครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์จากทุกคณะร่วมต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่	โดยก่อนเร่ิมการปฐมนิเทศ	นายแสน		ไกรนรา	นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	

จากจังหวัดนราธิวาส	 และนางสาวภรรณิภา	 สนธิพงษ์	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

จากจังหวัดเลย	 เป็นผู้แทนนักศึกษามอบพวงมาลัยให้แก่อธิการบดี	 เพ่ือแสดงถึง 

การมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัย	

	 ในโอกาสเดียวกันอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ร่วมเปิด	 “นิทรรศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 2556”	 ณ	 อาคารคนฑี	 (KTB)	 ชั้นล่าง	 นิทรรศการ 

แนะนำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	แนะนำกิจกรรมนักศึกษาต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษามาตลอดท้ังปีการศึกษา	เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและ

คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง	



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

รามฯ นครราชสีมาฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

การศึกษาใช้ระบบ	 Modular	 แบบ	 Block	 Course		 

System	เรียนวันเสาร์	เวลา	17.00-21.00	น.	และวันอาทิตย์ 

เวลา	 08.00-17.00	 น.	 ที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัด 

นครราชสีมา	 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานในประเทศ	 149,000	 บาท	 หรือดูงาน 

ต่างประเทศ	160,000	บาท	แบ่งชำระ	6	งวด

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

สำนักงานโครงการฯ	 คณะบริหารธุรกิจ	 (หัวหมาก)	

ชั้น	5	โทร.	0-2310-8235,	086-336-7330-1,	086-336- 

7334,	 086-374-1116	 และที่สาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา	 โทร.	 044-249-900,	

044-249-715,	 081-068-6894,	 085-755-3506	 หรือ	

Download	 ใบสมัครที่	 www.mbalogistics.ru.ac.th	

และ	www.korat.ru.ac.th	

 โอกาสน้ี	 ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร.กล่าวต้อนรับว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอต้อนรับนักศึกษา 

สู่รั้วพ่อขุนฯและขอชื่นชมทุกคนที่มีความมุมานะ 

มาเรียนหนังสือ	 ซ่ึงรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาส 

ทางการศึกษา	เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา		คือ	เป็นหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยสองระบบ	 มีระบบการเรียนการสอนท้ังระบบ 

เปิดและระบบปิด	 ถ้านักศึกษามีความประสงค์มาเรียน 

ก็มีคณาจารย์สอนในทุกวิชา	เหมือนมหาวิทยาลัยปิด	ส่วน 

นักศึกษาที่ไม่สะดวกเข้าเรียนหรือต้องทำงานไปด้วย 

เรียนไปด้วย	 ก็มีสื่อการสอนต่างๆ	 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	

และการเรียนการสอนทางไกล

	 “เม่ือทุกคนตัดสินใจเข้ามาเรียนท่ีรามคำแหงแล้ว 

ขอให้มั่นใจว่าคณาจารย์รามคำแหงจะไม่ทำให้นักศึกษา 

ผิดหวัง	ยืนยันว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ตามที่ทุกคน 

ต้องการ	 ซึ่งรามฯจัดการเรียนการสอนมา	 42	 ปี	 ก็เป็น 

หลักประกันได้ว่า	 รามฯเป็นสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน

อย่างมีคุณภาพ	 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน

กว่า	 8	 แสนคนล้วนเป็นที่ยอมรับในสังคม	 และออกไป 

ทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน	 ซ่ึงทุกคน 

ก็จบออกไปทำงานด้วยความภาคภูมิใจ”

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่า	 ในปี	 2514	 รามคำแหง 

ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักเรียน	 ม.ปลาย	 ซึ่งใครก็ตาม 

ที่จบชั้น	ม.ปลาย	มีสิทธิสมัครเข้าเรียนได้ทั้งหมด	ทำให้

ผู้คนในสังคมขณะนั้นวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความไม่เข้าใจ 

ผู้บริหารในอดีตมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้มหาวิทยาลัย 

แห่งนี้มีคุณภาพ	 เพื่อลบคำสบประมาทของสังคม	 และ 

ครูอาจารย์ก็ขวนขวายหาความรู้มาสอนให้ลูกศิษย์	 ทำให้ 

เขาเป็นคนเก่งและเป็นคนดีให้ได้

 ในภาค	1	ปีการศึกษา	2556	มีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียน	

จำนวน	53,789	คน	เชื่อว่าทุกคนตั้งใจที่จะเข้ามาแสวงหา 

ความรู้ให้ตนเอง	 พัฒนาสติปัญญา	 เพื่อให้เกิดประโยชน ์

ในการดำเนินชีวิตของตนเองและเกิดคุณค่าแก่บ้านเมือง 

ตรงนี้อยากให้ผู้บริหารประเทศได้มาเห็นคนที่ดิ้นรน 

อยากเรียนหนังสือว่ายังมีอยู่จำนวนมาก	 แต่บางครั้งเขา 

ไม่มีโอกาส	รามคำแหงจึงเป็นท่ีพ่ึงของคนทุกกลุ่ม	 ทุกชนช้ัน 

เพราะรามฯจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือประโยชน์	 ต้องการ 

ทำให้สังคมไทยดีข้ึน	 และให้ทุกคนมีโอกาสมีบันไดพัฒนา

ความก้าวหน้าในชีวิต	

	 ท่ีสำคัญ	 รามฯได้รักษาปรัชญาในการให้โอกาสไว้ 

ด้วยการคงค่าหน่วยกิตไว้ที่หน่วยกิตละ	25	บาท	 เป็นค่า 

หน่วยกิตท่ีถูกท่ีสุดในโลก	 ขอให้นักศึกษาต้ังใจเรียนหนังสือ 

เพราะระบบตลาดวิชาเป็นระบบท่ีนักศึกษาต้องรับผิดชอบ 

มีวินัยในตัวเอง	 มีความมุ่งม่ันและใส่ใจดังสุภาษิตของรามฯ 

ที่ว่า	 “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” 

อธิการบดีให้โอวาทฯ                                (ต่อจากหน้า 1) ขอให้ทุกคนตระหนักถึงความพยายาม	 มุมานะ	 มาถึง 

วันน้ีรามฯ	 ยังคงเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะยากดีมีจน	อยู่ไกล	อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ

ให้ทุกคนได้เรียนหนังสือตามที่ตนเองต้องการ

	 “การตื่นตัวทางการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ	 เพราะ 

การศึกษาจะช่วยให้คนมีทางเลือกในชีวิตมากข้ึน	และเป็น 

ปัจจัยท่ีทำให้สังคมเกิดความเท่าเทียมกันในการประกอบ 

อาชีพ	 ซึ่งนักศึกษาหลายคนมาจากต่างจังหวัด	 รามฯ 

จึงใส่ใจนักศึกษาเหมือนลูกหลานของเราเองโดยมีระบบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา	 ลูกศิษย์ทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา	 

ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

และส่ือต่างๆของมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงนักศึกษาสามารถพูดคุย

ปรึกษากับครูอาจารย์ได้ในทุกเร่ืองและครูอาจารย์ทุกคน

พร้อมที่จะให้ความเมตตาและเห็นนักศึกษาเป็นเหมือน

ลูกหลาน”

 อธิการบดี	 กล่าวด้วยว่า	 ลูกศิษย์ทุกคนกำลัง 

ก้าวเข้าสู่วัยของการศึกษาและมีจำนวนไม่น้อยที่มาจาก

ต่างจังหวัดและต้องอาศัยอยู่หอพักในกรุงเทพฯ	 เมื่อใช้

ชีวิตห่างไกลพ่อแม่เพื่อมาเรียนหนังสือ	 ขอให้นักศึกษา 

ใชช้วีติอยา่งไมป่ระมาท	และระลกึเสมอวา่	มคีนทีห่ว่งใย 

และอยากเห็นนักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิต	 ฉะนั้น	 อย่า 

คบคนพาลที่จะนำเราไปสู่เรื่องไม่ดี	 อย่าไปในที่อโคจร	

และให้ห่างไกลอบายมุขทุกชนิด

 “ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มาเข้าเรียนหนังสือกันอย่าง 

จริงจัง	จะทำให้ได้รู้จักครูอาจารย์และเรียนรู้ประสบการณ์ 

ท่ีดี	หรือมีปัญหาใดๆ	รามฯจะไม่ทอดท้ิงนักศึกษา	พร้อมท้ัง	

ยังมีความยืดหยุ่นให้โอกาสนักศึกษาเลือกเรียนในสาขา

วิชาที่นักศึกษาถนัด	 ขอให้นักศึกษามุ่งมั่นเรียนในสาขา 

วิชาที่ตนเองเลือกไว้ตั้งแต่แรก	 และให้มีความพยายาม 

แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นระหว่างเรียนก็ตาม”

 อธิการบดี	กล่าวถึงการเรียนการสอนในภูมิภาคว่า 

ปัจจุบันรามคำแหงเปิดสาขาวิทยบริการฯ	23	แห่ง	และ 

มีศูนย์สอบทั่วประเทศ	 38	 แห่ง	 ซึ่งรามคำแหงต้องการ 

เปิดโอกาสให้คนไทยมีโอกาสได้เรียนหนังสือให้ผู้ที่ต้อง 

การเรียน	 ได้เรียนใกล้บ้าน	 ทั้งยังจะได้ดูแลพ่อแม่ที่อยู ่

ต่างจังหวัด	อีกทั้ง	ยังได้ขยายการศึกษาไปยังต่างประเทศ 

ถึง	30	กว่าประเทศทั่วทุกทวีปทั่วโลก	ทำให้คนไทยที่ไป

อยู่ต่างประเทศได้เรียนหนังสือด้วย	

	 นอกจากนี้	 ยังมีระบบ	 Pre-degree	 ที่เปิดโอกาส 

ให้นักเรียน	 ม.ปลายได้เข้ามาเรียนปริญญาตรีสะสมหน่วยกิต 

ไว้ล่วงหน้า	 เมื่อเรียนจบ	 ม.ปลาย	 ก็สามารถเทียบโอน 

หน่วยกิตเข้าหลักสูตรภาคปกติของรามคำแหงได้ท้ังหมด 

ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากระบบน้ีไปจำนวนมากต้ังแต่ 

พวกเขาอายุยังน้อย	เช่นล่าสุด	นายณัฐพงษ์  ลาภบุญทรัพย์ 

จบระบบ	 Pre-degree	 คณะมนุษยศาสตร์	 เกียรตินิยม 

อันดับ	1	 เหรียญทอง	และมีลูกศิษย์อีกหลายคนที่จบไป

แล้วประสบความสำเร็จในชีวิต	ซ่ึงหลักสูตรน้ียังทำให้รามฯ

ได้ค้นเจอ	“เพชรเม็ดงาม”	ในหมู่เยาวชนด้วย	

 จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า	 รามคำแหงนอกจาก 

จะให้การศึกษาแก่ลูกศิษย์ทุกคนแล้ว	 ยังดูแลส่ิงแวดล้อม 

รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา	 ซึ่งพ่อ-แม่	 ผู้ปกครอง 

จะได้ไม่ต้องกังวลใจ	 เม่ือท่านได้ไว้ใจให้ลูกหลานมาเรียน 

ที่รามคำแหงแล้ว	 รามฯจะดูแลลูกศิษย์ด้วยความเมตตา 

และเอาใจใส่ท้ังในและนอกร้ัวมหาวิทยาลัย	 อาทิ	 การจัด 

ทำโครงการหอพักติดดาว	หรือเพื่อนข้างห้องเตือนภัย 

ขึ้นมา	 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ	 และหอพัก 

เอกชน	 เข้าร่วมโครงการเพ่ือช่วยกันดูแลเยาวชนและพัฒนา 

หอพักให้มีคุณภาพและปลอดภัย	 มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ 

ต่อการเรียนหนังสือด้วย

 ท้ายท่ีสุดน้ี	 อธิการบดี	 ย้ำถึงการใช้ชีวิตในร้ัวราม- 

คำแหงว่า	 “การเรียนหนังสือขอให้มีความมานะพยายาม 

ซ่ึงโลกทุกวันน้ีเปล่ียนแปลงไป	 การแข่งขันทางการศึกษา 

ก็มีมาก	 และประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียนในปี	2558	นักศึกษารามฯต้องเตรียมความพร้อม

ในเรื่องของภาษา	 ถ้ามีโอกาสให้ฝึกภาษาให้หลากหลาย	

ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน	

	 อีกท้ัง	 ยังต้องมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเรยีนหนงัสอืดว้ยการทำความเขา้ใจ											ไมท่อ่งจำเพียง 

อย่างเดียว	 และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วย	 ขอให้ 

นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จ	 ฟันฝ่า

อุปสรรคต่างๆจนจบเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้ได้ในที่สุด”

 ตามท่ีสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล	จัดห้องบรรยาย	กระบวนวิชา	RAM	1000 

บรรยายในวันพฤหัสบดี	อาคาร	KLB	401	(รามคำแหง	1) 

เวลา	15.30	-	17.20				น.				น้ัน				วิทยาเขตบางนาได้จัดห้อง 

รับสัญญาณการบรรยาย	 เพื่ออำนวยความสะดวก 

แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 1	ที่รามฯ	2	 โดยใช้ห้องเรียน	

KTB	201	ในวันพฤหัสบดี	 เวลา	15.30-17.20	น.	 

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่	 1	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	

RAM	1000	รับฟังการบรรยาย	ตามวัน	เวลา	และ 

สถานท่ีดังกล่าว	 และติดต่อขอรับตารางการบรรยาย 

ชั้นปีที่	 1	 ได้ที่งานกิจการและบริการนักศึกษา 

ห้องประชาสัมพันธ์	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง	รามฯ	2 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนวิชา
RAM 1000 ที่รามฯ 2



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

นักศึกษาไทยมีความพร้อมในการเข้า AEC แค่ไหน ?

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 ฉบับท่ีแล้ว	 “ข่าวรามคำแหง”	 เอ่ยถึง 

หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ชื่อ	 “ของฝาก 

จากแดนไกล”	ของ	“โชคชัย	บัณฑิต”

	 ด้วยความคิดถึงเจ้าของรางวัลซีไรต์ 

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๔	ผู้นี้

	 โดยหารู้ไม่ว่า	ปีพุทธศักราช	๒๕๕๖	

น้ี	เป็นปีที่รางวัลซีไรต์จะมอบแก่หนังสือ 

ประเภทกวีนิพนธ์อีกปีหนึ่ง

	 และก็เพ่ิงจะมาทราบจากกรรมการ 

คัดสรรรางวัลซีไรต์ปีนี้ผู้หนึ่งว่า

 “ของฝากจากแดนไกล”	ของ	“โชคชัย 

บัณฑิต”	 ก็เป็นหนังสือกวีนิพนธ์เล่มหน่ึง

ในจำนวนทั้งหมด	๑๐๑	เล่ม	ที่ได้รับการ 

เสนอให้คณะกรรมการตัดสินในปีนี้

	 ในฐานที่ แอบชอบบทกวีของ 

โชคชัยคนหนึ่ง	 “ข่าวรามคำแหง”	 ก็อด 

ไม่ได้ที่จะ		“ลุ้น”	อยู่ในใจ

 แต่ผลจะเป็นอย่างไร	“ข่าวรามคำแหง” 

ก็เชื่อในความรู้ความสามารถของคณะ- 

กรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการ 

ตัดสินในปีนี้	ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก

	 สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	และ

	 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

	 นอกจากความรู้ความสามารถของ 

คณะกรรมการแล้ว	ส่ิงท่ี	“ข่าวรามคำแหง”		

เชื่ออย่างยิ่งคือ	

  ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 กลุ่มประชาคมอาเซียนจะ 

รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 

ทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	 ตื่นตัวกันมาก	 เนื่องจากนับตั้งแต่นี้ต่อไปกลุ่ม 

ประเทศในอาเซียนจะลดความเข้มงวดในการเดินทาง 

เข้าออกประเทศ	โดยทุกคนมีโอกาสเข้าไปศึกษาและ

ประกอบอาชีพในอาเซียนได้อย่างอิสระ	โดยเฉพาะ	

8	 สาขาวิชาชีพนี้	 คือ	 วิศวกร	 พยาบาล	 สถาปนิก	 

ช่างผู้สำรวจ	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 มัคคุเทศก์และ 

นักบัญชี

 ในบรรดา	10	ประเทศของอาเซียนความสามารถ 

ของคนไทยในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านยังอ่อน 

อยู่มากโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	

อย่าคิดว่าภาษาอังกฤษเราไม่เก่ง	 เพราะว่าเราไม่เคย 

เป็นเมืองขึ้นของใคร	งานวิจัยหลายฉบับสรุปออกมา

เกือบจะตรงกันว่ากลุ่มประเทศอาเซียนความสามารถ

ทางด้านภาษาต่างประเทศ	 	สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่ง	

รองลงมาคือฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 เวียดนาม	และไทย	

ตามลำดับ	 	อีกไม่ถึง	 2	ปี	 เราจะเปิดเสรีอาเซียนแล้ว	

แต่ภาษาอังกฤษของเรายังด้อยกว่าประเทศอื่นๆ	 

ดังนั้นเราจึงต้องเร่งปฏิรูปเพื่อพัฒนาภาษาอย่างเป็น

กิจจะลักษณะ	

	 ก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ 

อย่าคิดว่าเรียนภาษาต่างประเทศแล้วทำให้เรารักชาติ 

น้อยลง	เราจำเป็นต้องใช้ภาษาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ 

อย่าลืมว่า	English	is	the	working	language	of	ASEAN	

ภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ควรศึกษา			เนื่องจาก 

ทุกวันน้ีภาษาจีนได้ทวีความสำคัญข้ึนเร่ือยๆ	ท้ังในด้าน 

การติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจ	 คนที่สามารถใช ้

ภาษาจีนได้คล่องแคล่วก็เปรียบเสมือนมีเครื่องมือ 

ชิ้นสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ 	

การประกอบอาชีพ	 	การขยายโอกาสทางธุรกิจ	และ 

การศึกษาหาความรู้ในวิทยาการแขนงต่างๆ	 นอกจาก 

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนแล้ว		เราสมควรศึกษาภาษา 

เพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย	เช่น	ภาษาบาฮาซามาเลเซีย	

ภาษาพม่า	 ภาษาลาว	 และภาษาเขมร	 ซึ่งสถาบัน 

การศึกษาทุกแห่งได้จัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ 

การเป็นประชาคมอาเซียน	 เพื่อให้เราเรียนรู้ภาษา 

และใช้ภาษาต่างๆ	 ได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะ 

ใช้สนทนาติดต่อกับเพื่อนบ้านได้	แม้แต่ภาษาบ้านพี่

เมืองน้องคือ	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีคิดว่าฟังและพูดง่าย	 แต่น้ันเป็นการสนทนาแบบ 

พื้นๆ	 ไม่สามารถใช้สื่อสารกันได้อย่างลึกซึ้งใน 

รายละเอียด	 เนื่องจากมีคำหรือวลีบางความหมาย

ที่คนไทยยังเข้าใจไม่ถูกต้อง								

	 ในด้านการศึกษาเราต้องมีความกระตือ 

รือร้นทางวิชาการและวิชาชีพที่เราเรียนมากขึ้น 

กว่าเดิม	 โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง	 ในป ี

การศึกษา	 2556	 นี้	 และอีก	 3	 ปีข้างหน้าจะต้อง 

เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเรา 

ในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง	เพื่อให้สามารถดำรงอยู่และ 

ประกอบอาชีพท่ีต้องการได้	หากไม่ต้องการเสียโอกาส 

จากการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและการทำงาน

ที่เพิ่มขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการ 

เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี	 ความสามารถในการ 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร 

เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะประกันความก้าวหน้า 

ในการทำงานในอนาคตว่าเราจะมีงานทำหรือ 

ไม่มีงานทำ	 หากเราไม่เก่งและไม่มีคุณภาพจริง 

จบการศึกษาไป	นายจ้างอาจไม่จ้างเพราะเขามีทางเลือก

มากขึ้น	

 นอกจากภาษาแล้วเราจำเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับ 

ประเทศต่างๆ	 ในอาเซียนในด้านขนบธรรมเนียม 

ประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายของแต่ละประเทศ 

ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้านธุรกิจ	หากเรามีคุณภาพจริงโอกาสในการแข่งขัน 

ในตลาดแรงงานก็ได้เปรียบกว่าคนอ่ืน	ดังน้ันเราต้อง 

เตรียมตัวให้ดีที่สุด	ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนสนุกกับ 

ส่ิงท่ีเราทำ	 คิดในทางบวก	จริงจังแต่อย่าเครียดและ 

เรียนรู้ให้มากที่สุด	 เพื่อให้เรามีความพร้อมและ 

ทันสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการรวมตัว 

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 เมื่อต้องการให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มีมาตรฐานชีวิตที่ดีมีการไปมาหาสู่และทำงาน 

ร่วมกัน	เราต้องแบ่งปันความรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่ง 

กันและกัน	 อย่าไปคิดว่าเราจะต้องแข่งขันกันให้มอง 

ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลก	 เพื่อรักษาภูมิภาคของเรา

ให้มีความน่าอยู่ตลอดไป

บรรณานุกรม 

“ข่าวบอกว่าเด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษหนักหน่วง 

 ถึงขั้นรั้งอันดับที่	 5	 ของอาเซียนทั้งหมด	 

	 10	ประเทศ”	ค้นเมื่อ	17	มีนาคม	2556	จาก 

	 http://www.bangkokbiznews.	com	

“ความสำคัญของภาษาจีนกลาง”		ค้นเม่ือ	4	พฤษภาคม	 

 2556	จาก	http://ning	-	50010110079.blogspot. 

 com/2009/09/blog-post.html	

เตรียมความพร้อมนักศึกษาไทยสู่การเป็นบัณฑิต 

	 ในฐานะสมาชิกอาเซียน	ค้นเม่ือ	9	พฤษภาคม	 

 2556	 จาก	 http://www2.rsu.ac.th/news/ 

	 readinesstoasean	ASEAN	:	อาซีอัน.		(2556,	 

	 กุมภาพันธ์	5).		มติชน,	หน้า	21.

วิมล  ชีวะธรรม



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2555 (ม.ร. 30)
		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียน 
สอบซ่อมภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน / 2555

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401056634-5501519887

5402067903-5502521437

5403506677-5503519901

5504022160-5504515114

5405004457-5505503184

5406523711-5506542751

5407004323-5507501632

5554000116-5554502467

5556001781-5556501103

5590046016-5590527437

6	
กร
กฎ

าค
ม	
25
56

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301027651-5401056626

5302031421-5402067895

5303051857-5403506669

5404033614-5504022152

5205500035-5405004440

5306140939-5406523703

5307001627-5407004315

5354500463-5554000108

5456500635-5556001773

5490519567-5590046008

7	
กร
กฎ

าค
ม	
25
56

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5101055845-5301027644

5102046041-5302031413

5103519707-5303051840

5304015869-5404033606

5105004005-5205500027

5206022203-5306140921

5107002510-5307001619

5154500259-5354500455

5456001089-5456500627

5490007498-5490519559
8	
กร
กฎ

าค
ม	
25
56

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4801000011-5101055837

4802000010-5102046033

4803000019-5103519699

4804000018-5304015851

4805000017-5105003999

4806000016-5206022195

4807000015-5107002502

4854000017-5154500242

5356000017-5456001071

4890000013-5490007480

9	
กร
กฎ

าค
ม	
25
56

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่	อาคาร 

สุโขทัย	 ชั้น	 5	 ห้อง	 506	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	

เวลา	09.00-19.00	น.	โดยช่วงที่1	รับสมัครบัดนี้-31	กรกฎาคม	

2556	(เว้นวันที่	22-23	กรกฎาคม	2556)	ช่วงที่ 2	รับสมัครวันที่	

1-31	สิงหาคม	2556	(เว้นวันท่ี	12	สิงหาคม	2556)	หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่	http://3ms.ru.ac.th 

หรือ	http://www.mmm.ru.ac.th	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.0-2310-8686,	0-2310-8593,	081-826-2030

  •	
ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.                                          (ต่อจากหน้า 1)



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ด้วยรักและผูกพัน                                  (ต่อจากหน้า 12)

	 โดยเฉพาะจากการศึกษานอกระบบและหรือ 

การศึกษาตามอัธยาศัย	 เข้าสู่การศึกษาในระบบ	 โดย 

เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงท้ังใน 

หลักสูตรภาคปกติ	สาขาวิทยบริการฯ	ภาคพิเศษ	และ 

โครงการพิเศษในต่างประเทศ	 มีสิทธิขอเทียบโอน 

ผลการเรียนอย่างเท่าเทียมกันตามกระบวนการ	และ 

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นการให้โอกาส 

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 แต่ทั้งนี้ต้องควบคู่ไป

กับการรักษาไว้	 ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	

ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

	 ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทุกคน	ท่ีมีคุณสมบัติพร้อมในการเทียบโอน 

ผลการเรียน	 ไม่ว่าในระบบ	 นอกระบบ	 หรือจาก 

ประสบการณ์การทำงาน	จะได้ใช้โอกาสของผู้มีสิทธ ิ

ขอเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอย่าง 

เต็มท่ี	เพ่ือเป็นการเติมเต็มและสร้างโอกาสให้แก่ตนเอง 

เป็นการพัฒนาตนสู่การพัฒนาประเทศต่อไป	พบกันใหม่ 

ฉบับหน้าครับ

และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์	ให้กับนักศึกษาพิการ 

สามารถเข้าถึงการศึกษาและเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข	

รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่แตกต่างจาก 

นักศึกษาทั่วไป

	 “การจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯ	 ครั้งนี้	

เพื่อให้นักศึกษาพิการทางการมองเห็น	 ได้รับความรู้	

ความเข้าใจ	และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

รวมท้ังได้เข้าถึงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

อย่างเต็มตามศักยภาพ	 และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่างมีความสุข”

ม.ร.จัดอบรมฯ                                      (ต่อจากหน้า 12)

 ผลการสำรวจในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นายจ้างและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

ด้วยคะแนนเฉลี่ย	 4.3480	 หรือร้อยละ	 86.96	 ซึ่ง 

เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของ	 ก.พ.ร. 

แล้วได้เท่ากับ	 5.0000	 คะแนนเต็ม	 โดยผู้ใช้บัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความพึงพอใจในประเด็น 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงท่ีสุด 

ในระดับดีมาก (4.5977 คะแนนหรือร้อยละ 91.95) 

รองลงมา	ได้แก่	ความพึงพอใจในความรู้ความสามารถ 

ทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน	ตามลำดับ

	 นอกจากนี้	 	ยังมีประเด็นความพึงพอใจของ 

นิสิตนักศึกษาต่อ ม.ร. โดยนักศึกษาตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับดี (4.2596 คะแนนหรือร้อยละ 85.19)	โดยมี

ความพึงพอใจสูงสุดในด้านอาจารย์ผู้สอน	รองลงมา	

ได้แก่	 สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน	 การจัด 

หลักสูตรการเรียนการสอน	 และส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน	ตามลำดับ

 “จากผลการสำรวจดังกล่าวเป็นท่ีน่ายินดีท่ีบัณฑิต

รามคำแหงได้รับการยอมรับจากนายจ้างว่า เป็นผู้ที่มี

ทั้งความรู้ทางวิชาการและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองคุณธรรม 

และจริยธรรมของบัณฑิตรามคำแหงที่ได้รับการ 

ประเมินจากนายจ้างอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

 ท้ังน้ี เป็นผลมาจากการท่ี ม.ร.กำหนดให้นักศึกษา 

ทุกระดับช้ัน ท้ังปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

ต้องผ่านการเรียนวิชาความรู้คู่คุณธรรม ก่อนท่ีจะสำเร็จ 

การศึกษาทุกคน บัณฑิตจากรามคำแหงจึงมีความพร้อม

ทั้งเรื่องสติปัญญา จิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเฉพาะเร่ืองความขยันอดทน ความซ่ือสัตย์    สู้งานหนัก 

และอ่อนน้อมถ่อมตน ซ่ึงทำให้นายจ้างส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจจนได้รับการประเมินเช่นน้ี” อธิการบดี	ม.ร.กล่าว	

รามคำแหงปลื้มฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)นานาสาระฯ                                            (ต่อจากหน้า 1)

ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อเตรียมพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	และร่วมสนับสนุนงานด้าน 

การศึกษา	งานวิจัยและงานวิชาการขึ้น

	 เมื่อวันที่	18	พฤษภาคมที่ผ่านมา	มีการประชุม 

จักษุแพทย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ที่กรุงเทพมหานครนั้นโดยราชวิทยาลัย

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ 

ประชุมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างจักษุแพทย์ 

ในกลุ่มประเทศ	 และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน	 จึงมีความเห็นพ้องกันที่จะต้องมีการก่อตั้ง

สมาคมจักษุวิทยาในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และ 

เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

โดยมีผู้แทนจากสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศของ 

ประเทศสถาบัน	 หรือวิทยาลัยของประเทศสมาชิก 

อาเซียน	 คือ	 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศกัมพูชา	 (Cambodian	

Ophthalmological	 Society)	 สมาคมจักษุวิทยาแห่ง 

ประเทศอินโดนีเซีย	 (Indonesian	Ophthalmologists 

Association)	สมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศลาว		(Laos	 

Society	of	Ophthalmology)	สมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศ 

มาเลเซีย	 (Malaysian	 Society	 of	 Ophthalmology) 

สมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศพม่า	 (Myanmar	 Opht- 

halmological	 Association)	 สถาบันจักษุวิทยาประเทศ 

ฟิลิปปินส์	(Philippine	Academy	of	Ophthalmology) 

สมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศสิงคโปร์	 (Singapore	

Society	 of	 Ophthalmology)	 วิทยาลัยจักษุวิทยา	

ประเทศสิงคโปร์	 (College	 of	 Ophthalmologists, 

Singapore)	และสมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศเวียดนาม 

(Vietnam	Ophthalmological	Society)	เพ่ือลงนามในบันทึก 

ความเข้าใจ	 (Memorandum	of	Understanding:	MoU) 

เป็นครั้งแรกของการร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ของสมาคมวิชาชีพทางจักษุวิทยา 

และร่วมมือกันในการป้องกันตาบอด	การรักษาโรคตา 

และฟื้นฟูการมองเห็นของผู้ป่วยในภูมิภาคผ่านงาน 

วิจัย	การศึกษา	และการให้บริการ	รวมทั้งสนับสนุน 

งานด้านการศึกษา	งานวิจัย	และงานวิชาการของสมาคม

จักษุแพทย์ในประเทศสมาชิกต่อไป

	 ในการประชุมนี้เอง	 นอกจากจะมีการปรึกษา

หารือเพื่อทำความตกลงร่วมกันในการก่อตั้งสมาคม

จักษุวิทยาในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN 

Ophthalmology	 Society)	 แล้ว	 ภายใต้หลักการของ

อาเซียนท่ีมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรท่ีใช้กฎหมายเป็นหลัก  

จึงมีการร่างธรรมนูญของสมาคมจักษุวิทยาในภาค 

พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นอีกด้วย	 โดยจัดตั้ง 

สำนักงานเลขาธิการถาวรของสมาคมจักษุวิทยาใน 

ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย	 

พร้อมนี้ได้มีการตกลงกันว่ากิจกรรมที่จะทำร่วมกัน

ในอนาคต	 คือ	 การจัดประชุมวิชาการครั้งที่	 1	 ของ 

สมาคมจักษุวิทยาในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพมหานครในปี

ต่อไป	

 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงเห็นได้ว่าในกลุ่ม 

วิชาชีพแพทย์ได้พยายามเตรียมความพร้อมในการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ามกลางบรรยากาศท้องทะเล

สีฟ้า	 เพราะต่างร่วมมือและพัฒนาองค์กรร่วมกัน	 ซ่ึง 

จากตัวแทนผู้เข้าร่วมจึงเกือบจะครบทุกรัฐสมาชิก 

มีแต่ เพียงบรูไนเท่านั้นที่ ไม่ได้มีผู้แทนเข้าร่วม	 

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือมองดูถึงองค์กรทางด้านจักษุแพทย์ 

ในภูมิภาคน้ัน	 ก็จะมีการประชุมจักษุแพทย์แห่งภาคพ้ืน 

เอเชีย-แปซิฟิก	(Asia	Pacific	Academy	Ophthalmology) 

ซึ่งแม้ว่าจะมีสมาชิกจำนวนมากกว่าและครอบคลุม

พื้นที่มากกว่า	แต่ในกลุ่มอาเซียนเองก็ยังขาดตัวแทน 

จากประเทศลาวและประเทศพม่า	 จึงทำให้สมาคม 

จักษุวิทยาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลัง 

จะเกิดข้ึนน้ัน	 ครอบคลุมรัฐสมาชิกมากกว่าและน่าจะ 

ตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียนได้

ดีกว่า	 ซ่ึงหน้าตาของสมาคมจักษุวิทยาในภาคพ้ืนเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นเช่นไรจึงต้องศึกษาจากธรรมนูญ 

ของสมาคมจักษุวิทยาในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่กำลังจัดทำอยู่ต่อไป



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๐) วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

การเทียบโอน

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

	 การเทียบโอนการเรียนรู้	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ 

นักศึกษาควรจะได้ทราบไว้	 ว่ามหาวิทยาลัยของเรา 

มีแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนระดับ 

ปริญญาตรี	 จากการศึกษาในระบบ	 การศึกษา 

นอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย

 การเทียบโอนการเรียนรู้น้ัน	มิได้หมายความว่า 

จะเป็นการเทียบไปพอเป็นพิธีการ	 หรือว่าเป็นการ 

เทียบไปเพ่ือให้ได้ทราบว่าสามารถท่ีจะเทียบกันได้ 

เท่าน้ัน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา	 เปิดกว้าง 

ด้านการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเท่า เทียมกัน 

นักศึกษาควรจะได้ศึกษาวิธีการต่างๆ	 เกี่ยวกับ 

การเทียบโอนความรู้ไว้	 อยากจะบอกในช้ันต้นน้ีว่า 

มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในเร่ืองการเทียบโอน 

รายละเอียดต่าง	ๆ	นักศึกษาควรที่จะศึกษา	หรือ 

ควรท่ีจะสอบถามจากเจ้าหน้าท่ี	 จากผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ต่อไป	 เพราะว่าเป็นผลประโยชน์ต่อนักศึกษา 

โดยตรง	

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา	 โดยเปิดกว้าง 

ด้านการศึกษา	แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	เพราะ 

ตระหนักดีว่าการศึกษามีความสำคัญเป็นรากฐาน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี	 เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ 

สร้างโอกาสให้ผู้ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 มีโอกาสต่อยอด 

ความรู้ของตน	 ด้วยการเทียบโอนความรู้ที่มีอยู ่

จากการศึกษาใน	3	รูปแบบ	คือการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	2542	มาตรา	15	เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เห็นความสำคัญในหลักการดังกล่าว	 จึงได้วาง 

กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเทียบโอนที ่

ครอบคลุมและรัดกุมเพื่อให้การเทียบโอนผล

การเรียน	 ทั้งในระหว่างรูปแบบเดียวกัน	 และ 

ต่างรูปแบบ	มีความชัดเจนในแนวปฏิบัติ	สามารถ 

ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบนมาตรฐาน 

เดียวกัน

	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ว่าด้วย 

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.	 2546	 มุ่งเน้นในเร่ืองหลักเกณฑ์การเทียบโอน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับมอบเงิน 

จาก	นายทวีชัย วุฒิอนุสรณ์	Specialist	ส่วนธุรกิจ 

ลูกค้าองค์การ	พร้อมด้วย	นางอุษณีย์  วานิโชดม 

ผู้บริหารทีมส่วนธุรกิจลูกค้าองค์การ	บริษัทกรุงเทพ 

ประกันภัย	จำกัด		(มหาชน)	เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จำนวน 

652,853	บาท	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2556	ณ	ห้องประชุม	อาคารวิทยบริการและบริหาร		

คณะวิศวะ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่

 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จัดปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่	ระดับปริญญาตรี	ประจำปีการศึกษา	

2556	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.	บุญชาล		ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	เป็นประธาน 

ให้โอวาท	พร้อมด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรานนท์ 

คงสง	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ	

เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2556	ณ	อาคารลายสือไท	

	 โอกาสนี้	 ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	ม.ร.	กล่าวว่า	 ยินดีต้อนรับนักศึกษา 

ทุกคนเข้าสู่ร้ัวรามคำแหง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ	และได้พิสูจน์ 

ให้สังคมได้รับทราบถึงความสำเร็จของบัณฑิตในด้าน 

หน้าท่ีการงานซ่ึงไม่ด้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน 

จึงเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจศึกษาเล่าเรียน 

ในสถาบันแห่งนี้และสำเร็จเป็นบัณฑิตในเวลา

ที่กำหนด	

 “ขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ ได้ศึกษา 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ 

อย่างสุจริตใจ ตามปณิธานของ ม.ร.ที่ว่า ผลิต 

บัณฑิต  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม”

	 จากนั้น	ผศ.ดร.วรานนท์  คงสง คณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา 

ระบบการเรียนการสอนตลอดจนการให้บริการ

ด้านต่าง	ๆ	แก่นักศึกษา	ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการ 

ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	

	 พร้อมทั้งฝากลูกศิษย์ให้ระลึกเสมอว่า 

ตนเองเป็นนักศึกษาจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องค้นคว้า 

วิชาความรู้	และมุ่งเน้นในการเรียนรู้และเข้าช้ันเรียน 

ให้ได้ตามเวลา		นอกจากนี้สังคมรอบรั้วรามฯ	มีความ 

หลากหลาย	 ขอให้นักศึกษาพิจารณาเลือกแต่สิ่งที่ด ี

และขอให้นักศึกษาตักตวงความรู้ให้มากที่สุด		

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการ- 

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดโครงการ 

“อบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น”	 โดยม ี

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2556 

ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	(ITSC	6)	ชั้น	2	อาคาร 

เวียงคำ	

 โอกาสน้ี	อาจารย์สมหมาย  สุระชัย	รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาความเสมอภาคทางการ 

ศึกษา	 ประชาชนทุกคนท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถเข้ามา 

เรียนได้โดยไม่จำกัด	 เพศ	 อายุ	 และชนชั้น	 ทั้งนี ้

ยังได้ดำเนินการจัดบริการสวัสดิการด้านต่างๆ	ให้กับ 

นักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษาพิการด้วยความเสมอภาค 

อย่างเท่าเทียมกัน	 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ 

จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	 พ.ศ.	 2551	 ทั้งนี ้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการแก่ 

นักศึกษาพิการทุกประเภท	 โดยจัดบริการส่ิงอำนวย 

ความสะดวกสื่อการเรียนการสอน		บริการและ 

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอาทิการใช้ 

คอมพิวเตอร์และ	 Internet	 ในการเช็คตารางเรียน	

ตารางสอบ	 ดาวน์โหลดตำราเรียน	 การเรียนผ่าน	

e-Learning	

ม.ร.จัดอบรมคอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักศึกษาพิการฯ

รับมอบเงิน 


