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ศิษย์เก่านิติฯ - รัฐศาสตร์รามคำแหงสร้างชื่อ
รับรางวัลนายอำเภอ - ปลัดอำเภอดีเด่น ปี 2556

(อ่านต่อหน้า 11)

   
มษ. รับนักศึกษา ป.โท
หลักสูตรสาขาวิชาการแปล

 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สร้างช่ือได้รับคัดเลือกรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการ

นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2556 และโครงการคัดเลือก 

ปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2556 

จำนวน 11 คน โดยเข้ารับรางวัลในวันดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่  

1 ธันวาคม 2556 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 สำหรับศิษย์เก่าท่ีได้รับคัดเลือกท้ัง 11 คน เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

8 คน และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 3 คน ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นในระดับประเทศ ระดับภาค 

ระดับเขต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศให้เป็น 

นายอำเภอแหวนเพชรและปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) 

ประจำปี พ.ศ.2556 

 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน ดังนี้

 1) โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2556 นายอำเภอ 

ที่มีผลงานดีเด่นในระดับเขต จำนวน 2 คน ได้แก่ 

  1. นายอลงกรณ์ แอคะรัตน์ นายอำเภอเขตพ้ืนท่ี 6 รหัสนักศึกษา 

371015794  ตำแหน่งนายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

  2. นายเพ่ิมศักด์ิ  ฉวีรักษ์ นายอำเภอเขตพ้ืนท่ี 10 รหัสนักศึกษา 

20104849 ตำแหน่งนายอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การนักศึกษา มอบ 200 ทุนช่วยนักศึกษากิจกรรมเรียนดี - ยากจน

 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมภาษา 

และหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัล

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีมอบทุนการศึกษา 200 ทุน ตามนโยบาย 

ที่ได้ให้ไว้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย ม.ร. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยมงคล  เสน่หา 

นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ร. ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา  

ณ อาคารเวียงผา (VPB)

 โอกาสน้ี นายชัยมงคล เสน่หา กล่าวว่า ทุนการศึกษาน้ีเกิดจากนโยบาย 

ขององค์การนักศึกษาที่ เคยให้สัญญาไว้ว่าจะหาทุนมาช่วยนักศึกษา 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม เรียนดี แต่ขัดสน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตนเองเห็นว่าการมอบทุนการศึกษานี้จะช่วยผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

มากขึ้นและไม่ทิ้งการเรียน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ดี ดังนั้นสมาคมศิษย์เก่าจึงเข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ 

 สำหรับเกณฑ์การตัดสิน องค์การนักศึกษาจะมอบให้คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/ซุ้ม/ชมรม เป็นผู้ทำการคัดเลือกจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของ 

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาตัวอย่าง ที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความขัดสน โดยได้ความช่วยเหลือจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการจัดสรร 

งบประมาณ อีกทั้งทุนการศึกษานี้ยังเป็นทุนที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับทุน 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.โท
M.B.A. for IT-Smart Program

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart 

Program) รุ่นท่ี 8 (เพ่ิมเติม) สาขาวิชาการตลาด 

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันจันทร์ - 

วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) คัดเลือกเข้าศึกษา 

โดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศสิงคโปร์ 155,000 บาท 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับ 

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการแปล ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

โดยเปิดสอนการแปลใน 3 วิชาเอก ได้แก่ 

 1. วิชาเอกการแปลสายภาษาจีน

 2. วิชาเอกการแปลสายภาษาฝร่ังเศส 

 3. วิชาเอกการแปลสายภาษาเยอรมัน 

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หรือ 
(อ่านต่อหน้า 2)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ม.ร. มอบรางวัลฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

“วรรณกรรมรามคำแหง” ประจำปี 2556 โดยมี 

นายชัยมงคล  เสน่หา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมพวงแสด 

อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ 

น้อยนิมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง 

ขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ปีนี้เป็นปีที่ 3 มีผู้สนใจส่งผลงาน 

เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 496 ผลงาน แบ่งออกเป็น 

กวีนิพนธ์ กลุ่มนักเรียน จำนวน 72 ผลงาน เรียงความ 

กลุ่มนักเรียน จำนวน 134 ผลงาน กวีนิพนธ์ กลุ่มนิสิต 

นักศึกษา และประชาชน จำนวน 144 ผลงาน 

และเร่ืองส้ัน กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จำนวน 146 ผลงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา 

คัดเลือกผลงานดีเด่นในแต่ละกลุ่มด้วยความประณีต 

บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ได้ผลงานที่ม ี

คุณภาพโดดเด่นในทุกประเภท และเป็นที่ประจักษ ์

ในแวดวงวรรณกรรมต่อไป

 นายชัยมงคล  เสน่หา นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ร. 

กล่าวว่า การประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง 

จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด 

มากข้ึนกว่าทุกปีท่ีผ่านมา และวรรณกรรมรามคำแหง 

ยังได้รับการกล่าวถึงในแวดวงวรรณกรรมมากขึ้น 

เพราะผลงานท่ีได้รับคัดเลือกเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ 

ท้ังจากนักเขียนกลุ่มนักเรียน ซ่ึงถือเป็นกลุ่มท่ีต้องการ 

สนับสนุนให้รู้จักคิด รู้จักเขียน และแสดงออก 

ผ่านผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งนักเขียน 

กลุ่มนิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ท้ังมืออาชีพ 

และมือสมัครเล่น ท่ีผลิตผลงานออกมานำเสนอได้อย่าง 

มีคุณภาพ ท้ังในด้านเน้ือหา กลวิธีนำเสนอ และภาษา 

ที่ละเมียดละไมด้วย

 “ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการประกวด 

รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ท้ังสมาคมศิษย์เก่า ม.ร. 

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่เป็นหลักในการดำเนินโครงการด้วยความตั้งใจ 

จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของวงการ 

วรรณกรรม และหวังอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็น 

พื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้แสดง 

ความสามารถในด้านการเขียนต่อไป”

 ด้าน รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์  

จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 

วรรณกรรมจำนวนมาก ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

โดยตระหนักว่าวรรณกรรมเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ร้อยเรียงผ่านภาษา  

เพ่ือนำเสนอให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ เข้าใจเน้ือหา พร้อมกับ 

ได้อรรถรสท่ีงดงาม ท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนได้ต่ืนตัวและต้องการพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม

เพิ่มขึ้น อีกทั้งกระแสวรรณกรรมรามคำแหงได้รับ 

การตอบรับจากแวดวงวรรณกรรมมากขึ้น ทำให้ม ี

ท้ังนักเขียนมืออาชีพและมือสมัครเล่น ส่งผลงานท่ีดี 

มีคุณภาพเข้าประกวดเพิ่มขึ้นด้วย

 “ขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลในคร้ังน้ี 

และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้กลับไป

พัฒนาฝีมือโดยการอ่านวรรณกรรมให้กว้างขึ้นและ

ฝึกคิด ฝึกเขียนให้ชำนาญย่ิงข้ึน และพร้อมส่งผลงาน 

เข้าประกวดในปีต่อไป” 

 จากน้ัน เป็นพิธีมอบรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง 

ประจำปี 2556 โดยมี นายชัยมงคล  เสน่หา นายกสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และนายโชคชัย  

บัณฑิตศิละศักดิ์  อาจารย์และนักเขียนรางวัลซีไรต์  

เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด

 สำหรับ ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง 

ประจำปี 2556 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท 

ร้อยกรอง กลุ่มนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายนฤเบศ  

ประสิทธิเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 

จากผลงานเรื่อง “ภาพความทรงจำ” ได้รับเงินรางวัล 

30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธวัชชัย  หอมจันทร์ 

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จากผลงานเร่ือง “เรากำลัง 

ตามหาคำว่ารัก” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อม 

ประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ นายจิรายุทธ  สุวรรณสังข์ โรงเรียนปราจิณ 

ราษฎรอำรุง จากผลงานเร่ือง “จะไขว่คว้าวันสุดท้าย..

ก็สายเกิน” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม 

ประกาศนียบัตร  และกลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ท่ัวไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจักรินทร์  สร้อยสูงเนิน 

จากผลงานเรื่อง “ความเจ็บปวดบนลวดลาย” ได้รับ 

เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางจามรี  

ตันไพฑูรย์ดิถ ี จากผลงานเรื่อง “ผู้ส่งสาร” ได้รับ 

เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุขุม  

คำภูอ่อน จากผลงานเร่ือง “วิบากของไทบ้าน ณ อุทยาน 

แปลกหน้า” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม 

ประกาศนียบัตร

 ประเภทร้อยแก้ว กลุ่มนักเรียน (เรียงความ)  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอรวรา ตริตระการ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากผลงานเร่ือง “ประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รากฐานสู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน” ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ 

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ นางสาวจิรวรรณ  จอมศิลป ์ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากผลงานเร่ือง “ประชาคม 

องค์การนักศึกษา มอบ 200 ทุนฯ  (ต่อจากหน้า 1)

จำนวน 200 คนๆละ 1,000 บาท ทุนการศึกษานี ้

องค์การนักศึกษาจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ 

มอบให้แก่นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการจัดสรร

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวนมากท้ังท่ีเป็นของ

มหาวิทยาลัยและผู้ท่ีบริจาค แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัย

รามคำแหงมีนักศึกษาจำนวนมากกว่า 300,000 คน 

ทำให้มีนักศึกษาบางส่วนท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา

ต่างๆไม่ทันกำหนดและไม่ได้รับการจัดสรรทุน และ

เป็นเรื่องดีที่องค์การนักศึกษา ม.ร.และสมาคมศิษย ์

เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ช่วยจัดสรรทุนการศึกษา

เข้ามาช่วยน้องๆที่มีความต้องการ 

 “ขอฝากให้นักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา 

ในวันนี้ว่าเมื่อเรามีความท้อแท้ขอให้ดูรุ่นพี่ที่จบ 

ออกไปแล้วเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต และคิด 

เสมอว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่าท้อถอย จงต่อสู้และ 

มุ่งม่ันต้ังใจในการศึกษาเล่าเรียน สร้างเสริมประสบการณ์  

พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให ้

ประสบผลสำเร็จในภายหน้าต่อไป”

อาเซียน : จาก “เพื่อนบ้าน” สู่ “ครอบครัว””  ได้รับ 

เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเล้งเลิศ  

กอบผลเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

จากผลงานเร่ือง “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน” ได้รับเงินรางวัล 

10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ กลุ่มนิสิต 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป (เร่ืองส้ัน) รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ นางสาวรมณ  กมลนาวิน จากผลงานเรื่อง 

“ศพในแม่น้ำ” ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ 

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

นายอธิวัฒน์  ทองเกลี้ยง จากผลงานเรื่อง “ถังขยะ 

หน้าบ้าน” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อม 

ประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ นายนพดล  พลกูล จากผลงานเร่ือง “บาดแผล” 

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หรือดูงานประเทศญ่ีปุ่น 175,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

ถึง 10 มีนาคม 2557 (เว้นวันท่ี  14 กุมภาพันธ์ และวันท่ี  

3 - 7 มีนาคม 2557) เวลา 09.00 - 19.00 น. ท่ีอาคารสุโขทัย 

ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  

โทรศัพท์ได้ท่ี 0-2310-8588 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.3m-it.ru.ac.th

ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.โทฯ      (ต่อจากหน้า 1)

สอบถามรายละเอียด เพิ่ม เติมได้ที่สำนักงาน 

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2  

โทร.0-2369-2667 

มษ. รับนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ในยามที่ เหตุการณ์บ้านเมือง 

เป็นไปดังที่เราทราบกันอยู่นี้ และ

 ในยามซึ่งใครที่กำลังรู้สึกตัวว่า 

ตนเองไม่มีประโยชน์ จืดชืด ไร้ความสำคัญ

 “ข่าวรามคำแหง” อยากให้ไปอ่าน 

ข้อเขียนของ “นฤตย์ เสกธีระ” เจ้าของ 

คอลัมน์ “แท็งก์ความคิด” ใน “มติชน” 

ฉบับวันอาทิตย์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

 นฤตย์  เสกธีระ เขียนไว้ดีเหลือเกินว่า

 ทุกคนล้วนแล้วแต่มีประโยชน์

 ประโยชน์ต่อตัวเอง ประโยชน ์

ต่อผู้อื่น และประโยชน์ต่อโลกใบนี้

 ทุ ก ชี วิ ต ส า ม า ร ถ แ ต่ ง แ ต้ ม 

ชีวิตตัวเอง แต่งแต้มชีวิตคนอื่นและ

แต่งแต้มโลกได้ตลอดเวลา

 ที่ดีเหลือเกินคือเขาบอกว่า

 พ่อแม ่ สามารถแต่งแต้มลูก 

ซึ่งเป็นเสมือนผ้าขาวให้ดูวิจิตร

 ครูอาจารย์ สามารถแต่งแต้มศิษย์ 

ให้รุ่งเรืองก้าวหน้า

 สมาชิกทุกคนในครัว เ รือน  

หากรู้จักใส่สีสันที่สวยงาม

 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง กั น 

ก็สร้างความอบอุ่นได้

 ขอเพียงให้ทุกคนเริ่มลงมือ 

ระบายสีสร้างชีวิตให้สดใส ช่วยกัน 

ทำให้โลกน่าอยู่

 สุดยอดจริงๆ นฤตย์  เสกธีระ

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.อินเดียน่าย้ำ

ม.ร.สร้างหมอสายตาเพิ่มคุณภาพชีวิตสังคมไทย

 Professor Dr.Gerard E. Lowther คณบดี 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า 

(School of Optometry, Indiana University) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยกับ “ข่าวรามคำแหง” 

ในโอกาสเดินทางมาบรรยายและให้คำปรึกษาในการ 

พัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา 

โดยกล่าวถึงความก้าวหน้า วิสัยทัศน์ รวมถึงความร่วมมือ 

อันดีทางด้านวิชาการตลอดระยะเวลา 13 ปี ระหว่าง 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และมหาวิทยาลัยอินเดียน่า 

      โอกาสนี้ คณบดีฯ 

ม.อินเดียน่า กล่าวถึงหลักสูตร 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ม.ร.ว่า 

มีมาตรฐานเดียวกับหลักสูตร 

ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า 

เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยมีการปรับรายละเอียดบางส่วน 

เพ่ือศึกษาปัญหาด้านสายตาท่ีเกิดในประเทศไทย 

โดยหลักสูตรน้ีรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการพัฒนา 

หลักสูตรควบคู่กับประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรีย 

อังกฤษ นิวซีแลนด์  และฮ่องกง 

 “เรารู้สึกยินดีที่ ได้มีส่วนในการพัฒนา 

หลักสูตรนี้ให้กับ ม.ร. โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นเด็กๆ 

ที่มีปัญหาในด้านการมองเห็น ได้รับการดูแลรักษา

ให้มีสุขภาพตาที่ดี รวมถึงการให้คำแนะนำการใช ้

คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ใหญ่ด้วย”

 คณบดีฯ ม.อินเดียน่า กล่าวต่อไปว่า นักศึกษา 

ที่คณะทัศนมาตรฯ ม.ร.จะได้เรียนหลักสูตรทั้งใน

เชิงลึกด้านทฤษฎีชีววิทยา กายวิภาค และยังได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการตรวจผู้ป่วยที่มารับการ 

รักษากับคลินิกสายตา คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ 

ม.ร.ยังมีโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันการศึกษา 

ของต่างประเทศด้วย 

 “ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล รักษาการในตำแหน่ง 

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร. เคยกล่าวกับผม 

ก่อนหน้าท่ีการลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่าง 

2 สถาบันว่า ประเทศไทยควรจะมีการเปิดสอน

หลักสูตรนี้อย่างจริงจัง และนับเป็นการตัดสินใจ 

ที่ห้าวหาญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการ 

นำหลักสูตรตามแบบของอเมริกามาเปิดสอนที่นี่ 

ในข้ันแรก ต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับหลักสูตร 

และถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็นภาษาไทย และให้ 

คงเนื้อหาเดิมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

อินเดียน่า อย่างไรก็ตาม นักศึกษาก็มีโอกาสได้เรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษจากศัพท์เทคนิค หนังสือวิชาการ และ 

บทความต่างๆ ซ่ึงนับเป็นส่ิงสำคัญท่ีต้องมีการเตรียม

ความพร้อมให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได ้

อย่างคุ้นเคยเม่ือเข้าสู่กลุ่มนักวิชาการระดับนานาชาติ 

 ...  ขั้นต่อมาคณะทัศนมาตรฯ ม.ร. ได้มีการ 

เร่งพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

ข้ึนหลายอย่างในเวลาอันส้ัน นับเป็นการเตรียมการ 

รองรับจำนวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิต 

ให้เพิ่มมากขึ้น ให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับ 

จำนวนประชากรของประเทศไทย นอกจากน้ี คณะฯ 

ยังเร่งรัดดำเนินโครงการต่างๆที่จะส่งเสริมการ 

ผลิตงานวิจัย ทั้งทางด้านวิจัยปัญหาในเชิงคลินิก 

และในเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับทัศนมาตรศาสตร์ 

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงก้าวต่อไป

ทางทัศนมาตรศาสตร์ในด้านวิชาการ 

 ... หลักสูตรของคณะฯ ในปัจจุบันเป็นหลักสูตร

ท่ีได้มาตรฐานสูงท่ีสุดในภูมิภาคของประเทศแถบน้ี 

และเช่ือว่าพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีเข้มข้นน้ี จะสามารถ 

สร้างแนวคิดและความรู้ใหม่ด้วยการประยุกต์ทฤษฎี 

จากตำรา นำไปสู่คุณภาพชีวิตของคนไทยท่ีจะมีสุขภาพ 

ทางสายตาที่ดียิ่งขึ้น แก้ปัญหาที่เกิดอย่างแท้จริง 

ในประเทศไทย เสมือนเป็นการประยุกต์ทฤษฎีเข้าสู่

ในสถานการณ์ และปัญหาด้านสุขภาพสายตาของ

คนในสังคมไทย

 ... เราต้องการกระตุ้นให้สถานพยาบาลท้ังองค์กร 

ของรัฐและเอกชนได้เข้าใจว่าทัศนมาตรศาสตร์ 

คืออะไร สามารถเป็นประโยชน์กับประเทศได้อย่างไรบ้าง 

และที่สำคัญให้ความเข้าใจว่าการรักษาสุขภาพตา 

และสายตาที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร บุคลากร 

ทางการแพทย์จำเป็นต้องเข้าใจถึงท่ีมาของความผิดปกติ 

ทางสายตาที่เกิดจากหลากหลายสาเหตุได้ อาท ิ

โรคเบาหวาน ปัญหาความดันโลหิตสูง ซึ่งสามารถ 

ตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพตา ดังนั้นปัญหา 

ทางด้านสายตาจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาคฤดูร้อน/2556 (ม.ร. 30)
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๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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  หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

รวม  1,330 กระบวนวิชา
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 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557   อ.วิริยะ  เกตุมาโร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ นำบุคลากร 

ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ 

เข้าอวยพร นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมรามฯ -สุรินทร์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ จัดบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2557 ในงานประเมิน 

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2557 ณ วัดป่านิมิตมงคล 

ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  
            

  
            

ตำราเรียน 1. วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและ 

เอ็ดเวอร์เดียน  โดย รศ.รมณี  กอวัฒนา

         2.  Charles Dickens’s Christmas Carol

  3. Thomas  Hardy’s  Tess  of  the  D’Urbervilles 

เนื้อหา 1. ความรูท้ัว่ไป และความเขา้ใจเกีย่วกบั 

ลักษณะสำคัญของวรรณคดีอังกฤษสมัยพระนาง 

วิคตอเรีย  และพระเจ้าเอ็ดเวอร์ดที่ 7

  2. ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนักเขียน 

สำคัญ ลักษณะการเขียน และผลงานท่ีสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

 Carlyle: His Contemporaries

 Macaulay:  London Streets

 Newman:   The Educated Man

 Thomas Huxley: The  Method of Scientific  

 Investigation

 Tennyson: Lotos-Eaters, In Memoriam, 

 Crossing the Bar

 Browning: My Last Duchess Home Thought  

 from Abroad, Rabbi Ben Ezra

 Arnold: Dover Beach, Growing Old

 Elizabeth Browning: Sonnets from the  

 Portuguese-Sonnet 43

 Dante Gabriel Rossetti: The Woodspurge, 

 The Lost Days

 Christina Rossetti: Boats on Sail,  A Birthday, 

 Remember

 Dickens: Christmas Carol

 Charlotte Bronte, Emily Bronte and George 

  Eliot  ศึกษาบทตัดตอนในตำรา

 Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles

การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย

 1. คำจำกัดความหรือคำอธิบายส้ันๆเก่ียวกับ 

แนวคิด หลักปรัชญาหรือคำศัพท์   (20 คะแนน)

 2. การอธิบายความหมายหรือตอบคำถามของ 

บทตัดตอนที่ยกมา (40 คะแนน)

 3. การอธิบายพร้อมแสดงความคิดเห็นใน 

เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ Christmas Carol  (20 คะแนน) 

 4. การอธิบายพร้อมแสดงความคิดเห็นในเชิง 

วิเคราะห์เก่ียวกับ Tess of the D’Urbervilles (20 คะแนน)

วันและเวลาเรียน  วันอังคาร เวลา 13.30-15.20 น.  

   ห้อง SWB 505

วันและเวลาสอบ วันที่ 20 มีนาคม 2557   

   เวลา 09.30-12.00 น.

 ENG 2601 (EN 230) 
วรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

ตำราเรียน ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษ 

และวรรณคดีอเมริกัน โดย เสริมจิตร สิงหเสนี และ 

ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

การศึกษาตำรา  อ่านเนื้อหาทั้งหมดเพื่อความเข้าใจที่

ถูกต้อง สำหรับเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้

 ภาคหนึ่ง   ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

 - ลักษณะวรรณกรรม และวรรณคดี

 - คุณสมบัติ และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี 

 - วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดี 

  อเมริกัน

 - นักประพันธ์เอก และผลงานสำคัญๆของ 

  แต่ละสมัย

 - ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

 ภาคสอง ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์บท 

ร้อยแก้วและบทร้อยกรองชนิดต่างๆ  โดยเน้นบทคัดเลือก  

7 ชิ้น  ดังต่อไปนี้

 Poetry 1. Winter  p.124

   2. Fair  Daffodils  p.126

   3. To Celia  p.136

   4. There’s Been Death p.138

 Prose 5. Lord of the Flies p.161

   6. Domestic Relations p.178

   7. European Painting  p. 195 

       and Sculpture

การวัดผล  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง

     รศ.รมณี   กอวัฒนา     รศ.รมณี   กอวัฒนา

 เนื้อหาโดยสรุป

 1. เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์ และ 

ความรู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเรื่องสั้นของ 

นักเขียนสำคัญ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

(1900-1945)

 2. เป็นการให้ภาพสังคม เหตุการณ์และแนว 

ความคิดท่ีมีผลต่อวรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษ 

ที่ 20  เช่น  เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

 3.  เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่มต่างๆ 

ดังนี้

- กลุ่มสัจนิยม  เช่น  William Dean Howells

-  กลุ่มธรรมชาตินิยม  เช่น  Jack London

- กลุ่ม Lost Generation   เช่น  F.Scott  Fitzgerald

-  กลุ่ม Local Color   เช่น  Mark Twain

 4. ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียด 

ของเรื่องต่อไปนี้

- A Modern Instance ของ William Dean Howells

-  The Real Thing ของ Henry James

-  The Blue Hotel ของ Stephen Crane

-  The Call of the Wild ของ Jack London

-  Tender Is the Night ของ F.Scott Fitzgerald

 ข้อแนะนำในการเรียน

 1. นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดี 

อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20

 2. นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกัน 

ท่ีสำคัญๆ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดยละเอียด

 3. นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมีการ

รายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

 แนวการวัดผล

 1. นักศึกษาท่ีทำรายงานในห้องจะมีคะแนน 

เก็บประมาณ 40% อีก 60% จะเป็นคะแนนจากการสอบ

ตามตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

 2. นักศึกษาที่ไม่ได้ทำรายงานในห้องจะต้อง 

สอบตามตารางสอบไล่ 100%

 3. การตัดเกรดมีดังนี้ 

A   =  90-100 B+ =  80-89  B  =  71-79 

C+ =  60-70 C   =  55-59 D+ =  50-54 

D   =  40-49 F    =  0-39

 ข้อแนะนำในการสอบ

 1. ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

 2. ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดย 

ละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 3. คำตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้  

สอดคล้องกับคำถาม

 4. คำตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวที่ 

เหมาะสม

 หมายเหต ุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษก็ได้

 ตำรา   นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและ 

ธรรมชาตินิยม   แต่งโดย รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้ง 
กระบวนวิชาท่ีภาควิชาฯ จัดสอบเองในภาค 2 ปีการศึกษา 
2556 ดังน ี้ 
MTH 3604 สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  
  เวลา 11.30-14.00 น. ที่ SCL 316
MTH 4203 สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 315
MTH 3207 สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 316
MTH 2604 สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 316
MTH 3611 สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 316
MTH 3610 สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 316
MTH 2605 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 316
MTH 3105 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 314
MTH 3307 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 313
MTH 4405 สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 313/1

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดสอบเอง ENG 3803
 วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
American Literature in the Age of Realism and Naturalism

ภาค 2/2556

 ENG 3706 (EN 342) 
วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและเอ็ดเวอร์เดียน

ภาค 2 และภาคซ่อม 2/2556

ภาค 2 และภาคซ่อม 2/2556



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 ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์      (ต่อจากหน้า 3)

อย่างลึกซึ้งในด้านนี้โดยตรงในการสร้างความเข้าใจ 

และมีส่วนในการร่วมทีมทางการแพทย์ในการดูแล 

รักษาโรคได้อย่างถูกต้อง เราจึงต้องว่ิงให้ทันกับความรู้ใหม่ 

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเสมอ

 ... สิ่งที่น่ากังวลสำหรับปัญหาด้านสายตาของ 

คนไทยคือการได้รับการรักษาท่ีไม่ถูกต้อง และส่วนมาก 

ยังเป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุโดยไม่มีบุคลากร 

ท่ีเช่ียวชาญในการตรวจสอบถึงเหตุของปัญหาท่ีก่อให้เกิด 

อาการทางด้านสายตานั้น จนอาจกลายเป็นปัญหา 

ท่ีลุกลามต่อสุขภาพโดยรวมถึงข้ันรุนแรง  ไม่เพียงแค่ 

การตรวจที่ดวงตา แต่ต้องตรวจระบบร่างกายด้วย

 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ท่ีดีควรเน้นการศึกษา 

เจาะลึกด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และทัศนวิทยาศาสตร์ไปด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 

ความผิดปกติของร่างกายเม่ือเกิดโรคต่างๆ เช่น ในกรณี 

ของปัญหาโรคเบาหวาน มิใช่เกิดที่เพียงแค่ดวงตา  

เพราะสามารถตรวจพบปัญหาในหลอดเลือดได้ 

โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือนำสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดดเด่น 

แตกต่างจากหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ของบาง-

ประเทศท่ีสถาบันการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ 

จะเน้นการศึกษาเฉพาะปัญหาด้านการมองเห็น 

แต่ไม่รวมปัญหาสุขภาพ หรือโรคจากสายตา” 

 คณบดีฯ ม.อินเดียน่า กล่าวต่อไปว่าความก้าวหน้า

ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.ส่วนหนึ่งวัดได้จาก 

การเร่ิมมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในแขนงเดียวกัน  

ส่งเสริมความร่วมมือสถาบันทางการแพทย์แขนงอ่ืน 

มีความเข้าใจอันดีกับกระทรวงสาธารณสุข และได้มี 

การพัฒนาระบบการสอบเฉพาะของวิชาชีพสำหรับ 

บัณฑิตทั่วประเทศ เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานและ 

ความสามารถนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้ทัดเทียมกัน

 “คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.สามารถดำเนินงาน 

ทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

เหมือนกับที่คณะทัศนมาตรศาสตร์ของ ม.อินเดียน่า 

เป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม เราเช่ือว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงสามารถเป็นต้นแบบให้ประเทศเพ่ือนบ้าน

ในเอเชียในการสอนในด้านทัศนมาตรศาสตร์ และ 

ยังสามารถเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการทางวิชาการ 

ด้านนี้ให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย”

 คณบดีฯ ม.อินเดียน่า กล่าวในช่วงท้ายว่า  

นับเป็นความร่วมมืออันดีตลอดระยะเวลา 13 ปีระหว่าง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอินเดียน่า และเชื่อว่า 

จะมีการเติบโตร่วมกันต่อไป ทุกฝ่ายต่างทำงานหนัก 

เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ ได้เห็นบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา

ออกไปรับใช้สังคมในที่ต่างๆ และคาดว่าคณะฯ จะมี

พัฒนาความก้าวหน้าต่อเนื่องไปทุกปี 

 “ผมเช่ือเป็นอย่างย่ิงว่า คนไทยจะมีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดี  โดยเฉพาะทางด้านการมองเห็นท่ีดีย่ิงข้ึนด้วยการ 

ทำงานของบัณฑิตจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร. 

อันจะส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน ทำงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การศึกษายังคงเป็นส่ิงสำคัญ 

ที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาด้าน 

การศึกษาเป็นการแก้ท่ีต้นเหตุของปัญหาต่างๆในสังคม” 

ด้วยรักและผูกพัน                      (ต่อจากหน้า 12)ศิษย์เก่านิติฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

 2) โครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอ 

แหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2556 ปลัดอำเภอดีเด่น 

(ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) จำนวน 1 ราย  ได้แก่ นายวิทยา 

รัตนมณี รหัสนักศึกษา 4701034946 ตำแหน่งปลัดอำเภอ 

วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 8 คน ดังนี้

 1) โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2556 

ประกอบด้วย นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในระดับภาค 

จำนวน 3 คน ได้แก่ 

  1. นายสุชาติ  ธีระวงษ์พิทักษ์ พื้นที่ภาคเหนือ 

รหัสนักศึกษา 17600518 ตำแหน่งปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(ครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด 

อุตรดิตถ์)       

  2. นายสุวิทย์ คำดี พ้ืนท่ีภาคกลาง รหัสนักศึกษา 

22608898 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครอง 

ท้องที่ (ครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองหลวง จังหวัด 

ปทุมธานี) 

  3. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ พื้นที่ภาคใต้ 

รหัสนักศึกษา 24609055 ตำแหน่งนายอำเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส 

 นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในระดับเขต จำนวน 

1 คน ได้แก่  นายมนัส อ่ำทอง นายอำเภอเขตพื้นที่ 7 

รหัสนักศึกษา 19603892 (เกียรตินิยมอันดับสอง) ตำแหน่ง 

นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 2) โครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอ 

แหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 

ปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) จำนวน 1 ราย  

ได้แก่ นายดำรง ฉิมทับ รหัสนักศึกษา 396049078 ตำแหน่ง 

ปลัดอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 รางวัลชมเชย  จำนวน 3 คน ได้แก ่ 

  1. นางสาวหฤทัย สุวรรณโชติ  รหัสนักศึกษา 

406144925 ตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

  2. จ.อ.อ. วิทมนต์  ไชยมงคล รหัสนักศึกษา 

396019804 ตำแหน่งปลัดอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  3. นายเจริญโชค พรหมชุติมา รหัสนักศึกษา 

4706017771 ตำแหน่งปลัดอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยไม่คำนึงถึงผู้ศึกษาเล่าเรียนว่า จะตามทันได้หรือไม่ 

และคำว่าตามทันในที่นี้นั้น ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลง 

ไปแล้วจะเป็นหลักสูตรท่ีพาให้เหาะเหินเดินอากาศ 

ได้เสียเมื่อไหร่ คนที่คิดมาตรฐาน คิดอะไรต่าง ๆ นั้นก็ด ี

คิดดี แต่ต้องคิดถึงการกระทำด้วยว่า ระเบียบหรือข้อจำกัด 

หรือตัวช้ีวัดอะไรต่าง ๆ ท่ีออกไป หรือท่ีบังคับออกไปน้ัน 

มันจะเกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนอย่างไร หรือจะใช้ระยะเวลา 

เท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลง 

 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลักสูตรต่าง ๆ ทุกวันน้ีน้ัน 

ไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง เป็นไปเหมือน ๆ กันหมด 

ก็คือ ต้องรับการตรวจประกันคุณภาพ จะต้องมีการ 

ปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา การปรับปรุงหลักสูตร 

เป็นเรื่องดี แต่ปรับปรุงตลอดเวลาเป็นเรื่องไม่ดี ที่บอก

ว่าเป็นเร่ืองไม่ดีน้ันก็เพราะว่า เร่ืองบางเร่ืองมันส้ินเปลือง 

เป็นอย่างมาก เช่นปรับปรุงตำรา ก็ต้องพิมพ์ใหม่ ปรับปรุง 

เนื้อหา ปรับปรุงวิธีการอะไรต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน 

การสอน ก็จะต้องใช้เงินงบประมาณ ต้องใช้เวลา ต้องใช ้

อะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ  ถ้าหากว่าเป็นไปโดยลำดับ เป็นไป 

โดยที่ควรเป็น ก็ไม่น่าจะเดือดร้อน แต่ถ้าเปลี่ยนบ่อย ๆ 

ก็จะทำให้นักศึกษาปรับตัวลำบาก 

 ตรงนี้ที่ครูเป็นห่วง ครูอยากจะเตือนว่า ทุกคน 

ท่ีกำลังศึกษาอยู่ ให้ตรวจสอบหลักสูตรให้ดี ให้คอยถาม 

ครูบาอาจารย์ ให้ถามผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าคิดแต่เพียงว่า 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องเขาจะต้องมาบอกนักศึกษา เขาจะต้องมาเตือน 

นักศึกษา นักศึกษาต้องเตือนตนเองด้วย ตนเตือนตน 

ให้พ้นผิด เป็นเร่ืองสำคัญมาก อย่าหวังแต่พ่ึงผู้อ่ืนอย่างเดียว 

เราจะต้องตรวจสอบ เอาหลักสูตรมากางเข้า มาดูเข้าว่า 

อันไหนเปลี่ยนแปลง ลงวันที่กำกับไว้ว่าเปลี่ยนแปลง 

เม่ือไหร่ เราสอบทันหลักสูตรอันน้ันไหม หรือว่าหลักสูตร 

ท่ีเปล่ียนใหม่ เราจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหม อย่างน้ี 

เป็นต้น มิเช่นนั้นแล้ว ถ้าเราสอบไปเพลินไป เรียนไป 

เพลินไป เราก็ไม่ทราบว่าวันไหนเราจบ หรือบางทีเราคิดว่า 

เราจบแล้วตามหลักสูตร แต่ปรากฏว่าไม่จบตามหลักสูตร 

เพราะว่าหลักสูตรเขาอาจจะแยกวิชาออกไปเป็นสองวิชา 

หรืออาจจะปรับปรุงวิชาหนึ่งไปอีกวิชาหนึ่ง เพื่อให ้

ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม 

อย่างนี้เป็นต้น

 พูดไปก็เห็นใจ ได้แต่เห็นใจ ได้แต่เตือน ครูก็คง 

ทำได้เท่านี้ เพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่าง ๆ 

ทั้งหลาย อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด อะไรจะมีก็ต้องมี 

อะไรจะไม่มีก็ต้องไม่มี  แต่เราต้องม่ันคง  จิตใจต้องม่ันคง 

ยืนอยู่ในความมีเหตุมีผล ฉบับน้ีเอาไว้เท่าน้ีก่อน พบกันใหม่ 

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๓) วันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

    
 
 
 
 
 

หลักสูตร

(อ่านต่อหน้า 11)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝากบุคลากร 

ชาวรามคำแหงเร่งสร้างความเข้าใจด้านการบริหาร 

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน พร้อมสร้างมาตรการ 

รองรับ แก้ไข และควบคุมความเส่ียง รวมท้ังมอบหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบที่ตรงจุด   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการ 

ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” 

โดยมีรองศาสตราจารย์นิฤมล   มณีสว่างวงศ์   ประธาน 

คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเส่ียง พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ร่วมอบรม เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 

0321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์ 

กล่าวว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 

และสลับซับซ้อนมากข้ึน ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตระหนักถึงผลกระทบและเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ 

มหาวิทยาลัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น  

มหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ 

ความเข้าใจท้ังด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน ให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง

และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ได้อย่างทันท่วงที

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าแนวความคิด 

เร่ืองการบริหารความเส่ียง ถือเป็นเรื่องใหม่ในระบบ 

ราชการไทย ดังน้ัน การดำเนินการด้านบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็น 

เรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องตระหนักถึงความสำคัญ 

เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และผลักดันให้เกิดเป็น 

รูปธรรม ตลอดจนลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 “การบริหารความเสี่ยงมีหลายมิติ จึงเป็นเรื่อง 

ท่ีทุกฝ่ายต้องประชุมปรึกษาและทำความเข้าใจร่วมกัน 

ท้ังด้านการประเมินและหามาตรการควบคุมความเส่ียง 

ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมอบหมายหน่วยงาน 

เข้ามารับผิดชอบในแต่ละเร่ืองของความเส่ียงโดยตรง 

เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ตรงจุด และเกิดประสิทธิภาพ 

ในการทำงานต่อไป”

 มูลนิธิรังสรรค์  แสงสุข นำถุงยังชีพบรรจุเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมอบให้แก่ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดยจัดพิธีมอบ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ชุด เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการนักศึกษา 

ฝึกงานรุ่นที่ 27 ฝึกงานระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 30 

กรกฎาคม 2557 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ 

และเรียนรู้ถึงสภาพสังคมของการทำงานที่แท้จริง 

และพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมและตลาดแรงงาน 

อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงจะมีหน่วยงานท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

กว่า 50 หน่วยงาน อาทิ ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด 

กรมบังคับคดี ศาลปกครอง ศาลอุทธรณ์ สำนักงาน 

กฎหมายต่างๆ เป็นต้น 

 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 80 หน่วยกิตขึ้นไป ไม่เป็น 

ผู้ทำงานประจำในองค์กรใด มีความตั้งใจและสามารถ 

ฝึกงานได้ตามเวลาท่ีกำหนด (2 เดือน) ขอรับใบสมัคร 

และสมัครได้ที่คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 (ตึกเก่า) ชั้น 2 

ห้อง 1203 ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2557 หลักฐาน 

การสมัครมีดังน้ี ใบเช็คเกรด 1 ฉบับ สำเนาใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  

1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-2310-8170 , www.law.ru.ac.th 

หรือ 081-820-2301, 082-441-4990, 087-091-2456 

086-774-8823,   e-mail/ facebook:silasai 27@gmail.com 

 หรือ www.facebook.com/silasai27

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ ใกล้วันพระราชทานปริญญาบัตร 

เข้ามาทุกวัน ก็คือนับถอยหลังได้ และเป็นวันที ่

ชาวรามคำแหงชื่นชมยินดี ที่สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ ได้รับโปรดเกล้าให้เสด็จแทนพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้กับ 

ผู้จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งเชื่อว่า 

บัณฑิตไม่ว่าเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่กำลังจบ 

หรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ครูบาอาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน ทุกระดับ กล่าวได้ว่าชาวรามคำแหง 

ท้ังมวลน่ันเอง  คอยรับเสด็จด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้น 

 กว่าท่ีจะเป็นบัณฑิต กว่าท่ีจะจบไปได้ ทุกคน 

ก็ต่างฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ และการฟันฝ่าอุปสรรค 

นานัปการนั้น ก็มีหลายร้อยคนพันอย่าง ร้อยอย่าง 

พันคน ท่ีเป็นอย่างน้ีก็เพราะว่าแต่ละคนจะมีหรือไม่มี 

จะคิด หรือไม่คิด จะอยู่ไม่อยู่ จะไปไม่ไป จะอะไร 

ก็แล้วแต่ ให้เท่า ๆ กันหมดทุกสิ่งทุกประการนั้น 

ยากมากที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น ครูจึงว่า กว่าจะ 

จบมาได้แต่ละคน ก็มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

และผู้กำลังเรียนอยู่ ก็มีประสบการณ์แตกต่างกัน

 วันน้ีอยากพูดส้ัน ๆ ให้ลูกศิษย์ท่ีมีภาระหน้าท่ี 

ในการเรียน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการทำงานทำการ 

อะไรต่าง ๆ ได้พึงสังวร ตรวจสอบข้ันตอน ตรวจสอบ 

ความถี่ถ้วน เราจะประกอบรถยนต์สักคันหนึ่ง 

เราก็ต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่า รถคันนั้นมีสเปค 

ว่าอย่างไร ล้อรถทำด้วยอะไร เป็นอะไร นอกจาก 

มีล้อ มีเพลา มีเครื่องยนต์กลไกอะไรต่าง ๆ แล้ว 

ก็ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน ก่อนที่จะนำไปขับขี่ 

ก่อนที่จะนำออกไปสู่ท้องตลาด ผู้ที่เรียนหนังสือ 

ก็เหมือนกัน มิใช่เพียงแต่อ่านหนังสือขยันหม่ันเพียร 

เท่าน้ัน ยังมีข้อท่ีพึงจะประพฤติปฏิบัติก็คือว่าหลักสูตร 

ท่ีศึกษาเล่าเรียนน้ัน มีว่าอย่างไร ต้องตรวจสอบเสมอ 

เพราะต้ังแต่ท่ีมีการประกันคุณภาพ หรือโรคประกัน 

คุณภาพระบาด ทุกส่ิงทุกอย่างจะต้องประกันคุณภาพ 

ไปหมด หลักสูตร การสอน การบริหารจัดการ 

การดำเนินการ มีการประกันคุณภาพหมด โดยเฉพาะ 

ทางด้านการศึกษา

 ลูกศิษย์จะต้องตรวจสอบว่า หลักสูตรที่ตน 

เรียนน้ัน มีความเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้างในแต่ละปี 

ในแต่ละเดือน ดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกวัน ที่ครูพูด 

เช่นน้ีน้ัน ก็นึกน้อยใจอยู่ว่า การเปล่ียนแปลงบางอย่างน้ัน 

ไม่ใช่จะประกันอะไรต่าง ๆ จนจะต้องเปล่ียนแปลงกัน 


