
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒๗

วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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

   
 
ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว ครั้งที่ 11

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 11 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เป็นประธาน 

มีอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ 

นักวิชาการ สถาบันวิชาการ

สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส บรรยายพิเศษ “ครูสร้างสรรค์ : นักเรียนทันสื่อออนไลน์” อาจารย์

แนะแนวในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำานวน 350 คน ร่วมในงาน จัดโดยคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (อ่านต่อหน้า 12)

   
 คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษา
ป.ตรี ภาคพิเศษ 2 สาขาวิชา

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) 

ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14/2 สาขาวิชา- 

การจัดการและสาขาวิชาการตลาด ภาค 2  

ปีการศึกษา 2558 (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) 

โดยจำาหน่ายใบสมัครต้ังแต่บัดน้ี - 8 พฤศจิกายน 2558 

และรับสมัครวันท่ี 10 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558 

เริ่มเรียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำานักงาน

โครงการฯ โทร. 0-2310-8232 , 089-488-3561-2 

หรือ www.ba.ru.ac.th/bba

ทูตแอฟริกาใต้บรรยายพิเศษแก่นศ.นานาชาติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ H.E.Ms.Robina P.Marks 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำาประเทศไทย พร้อมด้วย 

Mr. Deon Seals, อุปทูตด้านการเมืองและพาณิชย์ ในโอกาส

เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและบรรยายพิเศษเรื่อง 

“นโยบายการต่างประเทศของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้” โดยมี  

รองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ ผู้อำานวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ 

พร้อมด้วยนักศึกษาจากสถาบันการศึกษานานาชาติ เข้าฟังการบรรยาย 

เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

ม.ร. สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง นำาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมถวาย

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำาเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   
 ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนดนำาผ้า-

พระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2558 ไปถวาย

พระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ท่ี 

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดทรงศิลา 

พระอารามหลวง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ 

 มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนา 

บำาเพ็ญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

โดยบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องไทยธรรม โดย

เสด็จพระราชกุศล (ราคาชุดละ 500 บาท) ได้ท่ี 

งานการประชุมและพิธีการ กองกลาง สำานักงาน

อธิการบดี หรือบริจาคเงินสมทบได้ท่ีตู้รับบริจาค

หน้ากองคลัง/คณะ/สำานัก/สถาบัน



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2558 (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



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

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



       

๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

     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 ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

     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 ตุลาคม ๒๕๕๘ 

     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 ตุลาคม ๒๕๕๘ 

     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 ตุลาคม ๒๕๕๘ 

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



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

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



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

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



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

รวม 2,474 กระบวนวิชา

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 ข้างหน้ารหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

 ของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ ์

 หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน 
ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2558

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5701514068 - 5801066811

5802015734 - 5802078765

5803001345 - 5803040434

5804009537 - 5804055001

5805000139 - 5805009718

5706536975 - 5806101522

5807001051 - 5807005102

5854009437 - 5854024113

5856002109 - 5856004337 

5890032427 - 5890060154

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5601029407 - 5701514050

5702008508 - 5802015726

5603016196 - 5803001337

5604052414 - 5804009529

5605001022 - 5805000121

5606525078 - 5706536967

5707000880 - 5807001044

5754022043 - 5854009429

5756500749 - 5856002091

5890004855 - 5890032419

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5401021091 - 5601029399

5502001968 - 5702008490

5403032435 - 5603016188

5504015248 - 5604052406

5305017989 - 5605001014

5506005213 - 5606525060 

5407005155 - 5707000872

5654022127 - 5754022035

5656003083 - 5756500731

5790017973 - 5890004848

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5101000015 - 5401021083

5102000014 - 5502001950

5103000013 - 5403032427 

5104000012 - 5504015230

5105000011 - 5305017971

5106000010 - 5506005205

5107000019 - 5407005148

5154000011 - 5654022119

5356000017 - 5656003075

5190000017 - 5790017965

18
  ธ
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55
8

    
 
 
 
 
 

ศิษย์เก่ารามฯ คว้าเหรียญเทเบิลเทนนิสคนพิการ

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอแสดงความยินดีกับ 

นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) 

มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ 

ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 

2 รายการ ได้แก่ เหรียญเงิน ประเภทเด่ียว จากรายการ  

Taijung Open 2015 เมื่อวันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2558   

ณ ประเทศไต้หวัน, เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว และ

เหรียญเงิน ประเภททีม จากรายการ Korea ptt open 2015 

เม่ือวันท่ี 2-7 กันยายน 2558  ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

19
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ัน
วา

คม
  2

55
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ัน
วา
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  2

55
8
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  2

55
8



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๗) วันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มหีนงัสอืดอีกีเล่มหนึง่ ซึง่จดัพมิพ์ขึน้ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมงคล 

ฉลองพระชนมาย ุ ๕  รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ ใน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คือ 

 “เทพรัตนมณีกานท์”

 ในปกพับหนังสือเล่มนี้บอกว่า ชื่อ

 เทบ-พะ-รัด-มะ-นี-กาน

 เป็นหนังสือที่รวมพระราชนิพนธ์ 

ร้อยกรองจำานวน ๖๐ บท ซึ่งมีทั้ง โคลง 

ฉันท์ กาพย์ และกลอน

 หนังสือเล่มนี้ สำานักวิชาการและ 

มาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย 

ร่วมกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย 

จัดทำาต้นฉบับ

        สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร จดัพมิพ์

 ผู้จัดพิมพ์เคยบอกว่า

 ได้คดัสรรบทพระราชนพินธ์ร้อยกรอง 

ในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จำานวน ๖๐ บท

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ 

 เพื่ อ เป ็นหนังสืออ ่ าน เพิ่ ม เ ติม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

        สำาหรับครูภาษาไทยทุกระดับ และ

 นัก เรี ยนระดับประถมศึกษา  

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย 

และ

 เป็นเครือ่งประเทอืงปัญญา ประเทอืงใจ 

แก่ผู้อ่านโดยทั่วไป

ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว ครั้งที่ 11                                                                          (ต่อจากหน้า 1) 

 โอกาสนี้ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าการจัดสัมมนาอาจารย์

แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 11  

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและอาจารย์แนะแนว และเพื่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์แนะแนว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนว

การศึกษาแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 การสัมมนาคร้ังน้ีมีอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา จำานวน 350 คน จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดต่าง ๆ 28 จังหวัด โดยมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ตาก นครนายก 

นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 

มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำาพูน สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 

หนองคาย อยุธยา และอุบลราชธานี 

 นอกจากน้ี ยังมีอาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร 

17 เขต และต่างจังหวัด 7 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนาอีก 48 คน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์ ขอขอบคุณ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ธนาคารกรุงเทพ 

สาขามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ที่ให้การสนับสนุนของที่ระลึกแก่อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมการสัมมนา

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อ 

ให้อาจารย์จากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการศึกษาของ 

ม.รามคำาแหงและนำาไปเผยแพร่ให้นักเรียนได้มีแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ม.รามคำาแหง 

เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การศึกษาในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน มหาวิทยาลัย

ชั้นนำาในต่างประเทศ เช่น ฮาร์วาร์ด เยล ชิคาโก สแตมป์ฟอร์ด หรือคอร์เนล มหาวิทยาลัยต่างๆ เหล่านี้ 

เริ่มเปิดคอร์สสอนออนไลน์กันมากขึ้น 

 “ม.รามคำาแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่รองรับนักเรียน ม.ปลายที่อยากเรียน

ต่อชั้นปริญญาตรีอย่างไม่จำากัดจำานวน สมัยที่เข้ามาเป็นอาจารย์ เมื่อปี 2516 ได้เห็นบรรยากาศของนักศึกษา

ที่อยากเรียนหนังสือแน่นเต็มรามฯ จนถึงปัจจุบันรามฯมีรูปแบบการสอนที่ทันสมัยขึ้น มีCyberclassroom 

ห้องเรียนออนไลน์ Course on demand ฟังคำาบรรยายได้ทุกท่ีทุกแห่ง e-Testing เลือกสอบได้ในวันเวลาท่ีสะดวกและ 

ตำ�ร�เรียน ทุกวิชาท่ีเปิดสอนมีตำาราเรียนประกอบ นักศึกษาสามารถซ้ือตำาราไปอ่านด้วยตนเอง ทุกวันน้ีบรรยากาศ 

ของความเป็นตลาดวิชา ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิม มีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนจำานวนหลายหมื่นคน 

ซึ่งรามฯ ก็ได้ฟื้นฟูระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษามีความอบอุ่นใจเมื่อมาเรียนหนังสือ”  

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ารามคำาแหงมีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย คือ  ค่าหน่วยกิต 

ราคาถูกและเต็มไปด้วยคุณภาพ ผู้ที่กำาลังทำางานสามารถเรียนและทำางานได ้เพราะไม่บังคับเข้าห้องเรียน  

นักศึกษามีโอกาสค้นหาตนเอง เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด หรือเปลี่ยนสาขาวิชาด้วยการเทียบโอน

หน่วยกิตโดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ 

 อีกทั้ง ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือกำาลังเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ล่วงหน้าในระบบ Pre-degree ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาเร็วขึ้น ทำาให้พวกเขาได้ม ี

โอกาสพัฒนาความรู้มีทางเลือกในชีวิต นักศึกษาที่เรียน Pre-degree ออกไปสอบแข่งขันสนามภายนอก 

และสอบผ่านได้ลำาดับต้นๆด้วย การเรียน Pre-degree ไม่ได้เร่งรัดเด็ก ใครที่มีความพร้อมก่อนก็เรียนก่อน 

ไม่ได้กระทบกับเวลาเรียนในโรงเรียน ทั้งยิ่งส่งเสริมให้เด็กรู้จักใฝ่รู้ ค้นหาตนเอง และมีหลายคนที่ประสบ

ความสำาเร็จในชีวิต 

 “อาจารย์แนะแนวเป็นตัวเช่ือมอนาคตให้ลูกศิษย์สามารถสร้างตัว ให้มีความม่ันคงในชีวิตได้ ช่วยแนะนำา 

ให้พวกเขาเลือกทางที่ตนเองถนัด นอกจากการเรียนที่ส่วนกลางแล้ว ใครอยู่ต่างจังหวัดก็เรียนรามฯได้ที ่

สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหน เรียนที่นั่น คุณภาพทุกแห่งเหมือนกัน สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ท้ังยังมุ่งม่ันดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน

ของเราเองด้วย”

                     


