
               

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 ๔๔

วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑
   

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันพ่อขุนฯ
ที่สาขาวิทยบริการฯ

เปิดบ้านสื่อสารพัฒนาการรามคำแหง ครบรอบ 7 ปี

ม.ร.ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา จำนวน 878 ทุน

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา      
ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 10)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2554 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “จิตสำนึก 

ความรบัผดิชอบ ของนกัศกึษาทนุการศกึษา”          โดย 

มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะ ผู้แทนจากหน่วยงาน 

ภายนอกที่มอบทุนการศึกษา และนักศึกษาที่ได้

รับทุนการศึกษาร่วมในงาน จัดโดยงานแนะแนว 

จัดหางาน และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

ม.ร. ณ ห้อง 0321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  เมื่อวันที่ 

26 มกราคมที่ผ่านมา

    โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  โครงการหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการส่ือสาร 

พัฒนาการ คณะ- 

มนุษยศาสตร์     มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดงาน 

“เปิดบ้านการส่ือสาร 

พัฒนาการ ครบรอบ 

7 ปี” โดยมี ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร. 

(อ่านต่อหน้า 2)

บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน จัดโดยนักศึกษาหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่น 6  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ  

หน่วยงานและองค์กรต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2555  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ (อ่านต่อหน้า 2)

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

ครั้งที่ 3/55 หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ใน

สำนักงานระดับต้นและระดับกลาง” 

 ระดับต้น (97) ค่าสมัคร+ตำรา 300 บาท

 อบรมวันที่ 4 เม.ย.ถึง 17 พ.ค. 55

 ระดับกลาง (75) ค่าสมัคร+ตำรา 500 บาท

 อบรมวันที่ 4 เม.ย.ถึง 17 พ.ค. 55

 หลักสูตร “Graphic Design” (62) ค่าสมัคร  

800 บาท อบรมวันที่ 4 เม.ย. ถึง 11 พ.ค. 55

 หลักสูตร “Multimedia Web Design” 

(45) ค่าสมัคร 800 บาท (อ่านต่อหน้า 10)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary  

Leaders) รุ่นท่ี 9 ในสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขา 

วิชาการตลาด แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานใน 

ประเทศ 130,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด  

เรียนวันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และ 



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ม.ร. ปฐมนิเทศฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ท่ีไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา  

และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นจำนวน 

เงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่ยังมีนักศึกษาที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ จำนวนมากที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น ทุนการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วย 

ส่งเสริมให้ผู้ที่ขาดแคลน มีโอกาสศึกษาและสำเร็จ 

การศึกษา  เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพต่อไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีนโยบายจัดสรร 

เงินจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

จำนวน 3,000,000 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาแก ่

นักศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น  

3 ประเภท คือ ทุนเรียนดี สำหรับเชิดชูเกียรติใน 

เรื่องการศึกษา ทุนขัดสน สำหรับผู้ที่มีผลการเรียน

ปานกลางแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนกิจกรรม  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากลุ่มที่มีความรู้   

ความสามารถพิเศษ ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  

และด้านศิลปวัฒนธรรม

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อไปว่างานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

เป็นศูนย์กลางรับผิดชอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้มีแนวคิดที่จะสร้างความสำนึกนำให ้

นักศึกษาท่ีได้รับทุนรู้จักคุณค่าของทุนการศึกษา สำนึก 

ในพระคุณของผู้ให้ทุนการศึกษา มีระเบียบวินัยและ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทุนต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

รู้จักหน้าท่ีของตนเอง รวมท้ังสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  

สำหรับการจัดโครงการปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา 

ครั้งนี้ เป็นทุนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 

878 ทุน เป็นเงิน 2,734,000 บาท ประกอบด้วย 

ทุนเรียนดี 100 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท ทุนขัดสน 

407 ทุน เป็นเงิน 1,221,000 บาท ทุนกิจกรรม 294 ทุน  

เป็นเงิน 882,000 บาท และทุนขัดสนสำหรับนักศึกษา 

สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 77 ทุน เป็นเงิน  

231,000 บาท นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจากหน่วยงาน 

และผู้บริจาคทุนจากภายนอกเข้าร่วมในพิธีคร้ังน้ีด้วย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวให้โอวาท 

และบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตสำนึก ความรับผิดชอบ  

ของนักศึกษาทุนการศึกษา” ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้จัดเตรียมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักศึกษา 

เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ทุนเรียนดี ทุนขัดสน และทุนกิจกรรม ซึ่งทุนการ- 

ศึกษาเหล่านี้เป็นงบประมาณของมหาวิทยาลัย และ 

การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

รวมท้ังมูลนิธิต่างๆท่ีมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ 

เพื่อการศึกษาด้วย

 “ปัจจุบันเยาวชนที่จะเข้าสู่การเรียนในระดับ 

อุดมศึกษามีจำนวนลดลงมาก ซึ่งมีผลมาจากปัญหา 

การดำรงชีวิตและความยากจน ทำให้ขาดโอกาสทาง 

การศึกษา ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาสังคม 

และประเทศชาติ จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสถาบันการศึกษา ต้องร่วมมือร่วมใจ 

กันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป เพราะการศึกษา  

ถือเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการพัฒนาเยาวชนให้ 

มีศักยภาพ เรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

อีกทั้งช่วยให้ประเทศไทยพร้อมที่จะแข่งขันในด้าน

ต่างๆกับนานาประเทศด้วย”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าการศึกษาทำให้เยาวชน 

มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ และเข้าใจ 

ระบบการปกครอง ระเบียบปฏิบัติ ประเพณีและ 

วัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้น 

พ้ืนฐาน ให้รู้จักแยกแยะว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ประพฤติ  

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม  

และประเทศชาติ ดังน้ัน เม่ือนักศึกษามีโอกาสได้เรียน 

หนงัสอื เปน็ผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมคีณุธรรม 

ก็ต้องไม่ลืมมีจิตสำนึกในบุญคุณของบิดา มารดา และ 

ผู้ปกครอง ท่ีสละหยาดเหง่ือแรงกาย แรงใจ หาทุนทรัพย์ 

ส่งมาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าครองชีพ ขอให้ 

นักศึกษารู้จักตอบแทนพระคุณโดยการตั้งใจเรียนให้ 

สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 “ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆที่เห็น 

ความสำคัญของการศึกษา มอบทุนทรัพย์สนับสนุน 

การศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับ 

ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธามอบ 

ในคร้ังน้ี ขอให้นักศึกษานำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการศึกษามากที่สุด และเป็นแรงบันดาลใจให ้

นักศึกษาต้ังใจเรียนหนังสือ พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 

ท้ังด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสำเร็จเป็นบัณฑิต 

ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม อีกทั้ง มีจิตสำนึกในบุญคุณ 

ของผู้มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณเมื่อมีโอกาส”

 จากนั้น นายพิสุทธิ์ บัวแย้ม  นักศึกษาคณะ 

นิติศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  

กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ 

ทุนการศึกษาในวันน้ี เพราะทุนการศึกษามีความสำคัญ 

ต่อการศึกษาอย่างมาก ทำให้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  

ในเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ทั้งค่าครองชีพและค่า 

เล่าเรียน ในฐานะผู้แทนนักศึกษาขอสัญญาว่าจะนำ 

ทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา 

ให้มากที่สุดและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชน 

ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อครอบครัว สถาบันและ 

ประเทศชาติ รวมท้ังจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็น

หลักคิดในการดำรงชีวิตต่อไป

วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช และเป็นวันรัฐพิธีนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์ 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราชในโอกาสดังกล่าว เมื่อวันที่ 17  

มกราคม 2555 ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธี 

บวงสรวง และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมี 

นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  

เป็นประธาน และมีรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

อดีตอธิการบดี ม.ร. ผู้ก่อตั้งสาขาวิทยบริการฯ   

นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมในพิธี  

 ในโอกาสน้ี สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ได้เชิญบุคคลสำคัญ ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  

โดยประธานในพิธีและคณะได้ร่วมชมนิทรรศการด้าน 

วิชาการของมหาวิทยาลัย และชมการแสดงรำถวาย 

ราชสักการะแด่องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย 

ชุดนางรำจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ซ่ึง รศ.รังสรรค์  

แสงสุข ได้มอบองค์พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช  และของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธีด้วย

 สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพระบรมราชา- 

นุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประดิษฐานอยู่  

ณ สาขาวิทยบริการฯ ซ่ึงทำพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์  

ไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 โดยสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์- 

ประธานในพิธีเปิด ดังนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ 

จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สาขาวิทย- 

บริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ม.ร.

จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ                       (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขันงานแกะสลักผัก 

ผลไม้ และการประกวดอาหารไทย พร้อมใจเข้ารับรางวัล 

“เพชรประดับรามฯ” ประเภททีม ด้านวิชาชีพ เมื่อวันที่  

17 มกราคมท่ีผ่านมา ในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   

 โอกาสนี้ ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้พูดคุยกับนักศึกษา 

ถึงการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน ความสำเร็จ และความรู้สึก 

ที่ได้รับรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ในครั้งนี้ จากการ 

คว้ารางวัลยอดเย่ียม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการแข่งขันงานแกะสลัก 

ผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 13 หัวข้อ              

“84 พรรษา เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” ซ่ึงจัดโดยการท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 

ฟอร์จูน

นางสาวรัตติยา  ลวนคำ  

กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็น 

เกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับรางวัล 

พระราชทานจากการแข่งขัน 

และภูมิใจท่ีสามารถสร้าง 

ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จนได้รับคัดเลือก 

ให้เข้ารับรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และรุ่นพี่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ที่คอยให้คำปรึกษา ฝึกสอนจนเกิดความชำนาญและดูแล

ตลอดการแข่งขัน

นางสาวจารุวรรณ  อุประ 

กล่าวว่า ตนเองเคยผ่านการ 

แข่งขันทำอาหารมาแล้ว 

หลายคร้ัง ซ่ึงคร้ังน้ีประสบ 

ความสำเร็จสูงสุดได้รับรางวัล 

ยอดเย่ียมถ้วยพระราชทานฯ 

รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง 

ท่ีตัดสินใจมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะได้เรียน 

ในคณะและสาขาท่ีชอบ จึงสามารถนำความรู้ ความสามารถ 

และฝึกฝนทักษะต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาฝีมือด้านวิชาชีพ 

รวมท้ังยังได้รับโอกาสเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ อีกด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากให้โอกาส 

ทางการศึกษาแล้ว ยังให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกฝนปฏิบัติจริง 

รวมท้ังลงแข่งขันในรายการต่างๆ เพ่ือพัฒนาฝีมือ จึงอยาก 

เชิญชวนน้องๆ ที่สนใจและรักการทำอาหารรูปแบบ 

ต่างๆ สามารถมาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ได้ค่ะ”

นางสาวณัฐณิชา มาศเวช 

กล่าวว่า ตนเองรักงาน 

แกะสลักผัก ผลไม้ และ 

การสร้างสรรค์อาหารต่างๆ  

ให้สวยงามดึงดูดความสนใจ

ของผู้คนให้อยากมาสัมผัส 

กับอาหารเหล่านั้น อีกทั้ง 

ได้เห็นความสำเร็จของรุ่นพี่ที่คณะในการแข่งขันเวที 

ต่างๆ และอยากหาประสบการณ์นอกเหนือจากบทเรียน 

จึงอาสาเข้ามาช่วยงานอาจารย์ที่คณะ และมีโอกาสได ้

แสดงความสามารถให้เห็น จึงได้รับโอกาสเข้าแข่งขัน 

ในครั้งนั้น วันนี้รู้สึกดีใจมากที่สามารถทำชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และตั้งใจจะพัฒนาฝีมือให้มาก

ขึ้นเพื่อลงแข่งขันครั้งต่อไป

นายสมยศ  ทองรักษ์ กล่าวว่า 

รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัล 

“เพชรประดับรามฯ” ถือเป็น 

รางวัลท่ีมีเกียรติมากสำหรับ 

นัก ศึก ษ า ม ห า วิท ย า ลัย 

รามคำแหง และดีใจที่ได้ 

แสดงความสามารถออก 

สู่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม มีการลองผิด 

ลองถูก ท้ังได้เรียนรู้เทคนิคการเลือกผัก ผลไม้ การออกแบบ 

และฝึกสมาธิด้วย

 สำหรับ นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลยอดเย่ียมการประกวด 

อาหารไทย “เทิดไท้องค์ราชินีอาหารไทยก้องไกลท่ัวโลก” 

จากมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายวิศรุต  เสือคุ่ย กล่าวว่า 

อาหารไทยเป็นอาหารท่ีข้ึน 

ช่ือในเร่ืองของรสชาติที่  

กลมกล่อมถูกปากท้ังชาวไทย 

และชาวต่างชาติ ซึ่งการ 

แข่งขันคร้ังน้ันได้ทำอาหาร 

คาวและหวาน รวม 3 อย่าง 

คือไก่ต้มข่า น้ำพริกลงเรือ และลอยแก้วพรรณราย  

ทั้ง 3 อย่างนี้ให้รสชาติที่แตกต่าง แต่ก็ผสมผสาน 

กันลงตัว จึงทำให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวด

 “รู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัลยอดเย่ียมจากการประกวด 

ในครั้งแรกที่ได้ลงแข่งขัน และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ่านต่อหน้า 10)

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ม.ร. สร้างชื่อด้านอาหารไทย 
พร้อมใจเข้ารับ “รางวัลเพชรประดับรามฯ”

 งานสโมสรสันนิบาต เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม 

๒๕๕๔ เป็นงานท่ีรัฐบาลจัดข้ึน ณ  ทำเนียบรัฐบาล 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

ในวันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๔

 เป็นงานระดับชาติที่รัฐบาลตั้งใจจัดขึ้น

อย่างยิ่งใหญ่

 พิธีการต่างๆในงานนี้น่าตื่นตาตื่นใจ

 รวมท้ังการแสดงท่ีบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม

ของไทยอันอวดสายตาชาวโลกได้

 “ข่าวรามคำแหง” ได้ชมการถ่ายทอดสด 

ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง 

ประเทศไทยด้วยความสนใจ

 ช่วงหนึ่งได้ฟังเพลงจากวงดนตรีซึ่ง 

ไพเราะมาก

 มีอยู่เพลงหนึ่ง เนื้อหาถูกใจ

 จึงได้ติดตาม  จนได้เนื้อหาทั้งเพลง

 “ภัทรมหาราชา

 เกริกฟ้าทั่วหล้าสากล

 อยู่ในหัวใจทุกคน

 ไม่เคยจางหาย

 จะขอเป็นข้าพระบาท

 ชาตินี้และทุกชาติไป

 ไม่อาจสรรหาคำพูดใด    

 มาแทนความหมาย

 ขอพระองค์ ขอพระองค์ ขอพระองค์

 ขอพระองค์  ขอพระองค์  ทรงพระเจริญ”

 นอกจากจะได้เนื้อเพลงมาทั้งเพลงแล้ว

 “ข่าวรามคำแหง” ยังทราบด้วยความ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งว่า

 ผู้ ป ร ะ พั น ธ์ เ พ ล ง นี้ เ ป็ น อ า จ า ร ย์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 อาจารย์มนตรี  นุชดอนไผ่

 ขอแสดงความชื่นชม และความยินด ี

ต่ออาจารย์มนตรี   

 สำหรับผลงานในครั้งนี้



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 สภามหาวทิยาลยัรามคำแหง ไดม้กีารประชมุ 

ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยมี 

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา

     - อนุมัติแต่งตั้งนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

     - อนุมัติแต่งตั้งนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 

กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล

 2. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

      อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บุญมา พิพิธธนา  

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 3. แต่งตั้งรองคณบดี

   อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  

กำป่ันทอง ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

ฝ่ายนโยบายและแผน ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555

 4. ลาออกจากตำแหน่ง

  อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  

กำป่ันทอง ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษา 

ตะวันตก  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

  - อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน 

ศรีแก่นจันทร์ ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่าย 

นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 

เป็นต้นไป

 5. ร่างระเบียบและร่างข้อบังคับ

   - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษานักศึกษาชั้นปริญญาตรี     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน  

และค่าบำรุงการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2554 

     - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา พ.ศ. 2554

  -  อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 

2554 (ครั้งที่ 2)

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม    

การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมและสารสนเทศ 

ชั้นปริญญาตรีผู้สมัครเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี                          

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 

พ.ศ. 2555

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคสมทบ พ.ศ. 2555

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 4) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษา 

อังกฤษ (แบบ 1) 

 นายไชยพร อาชากุล รหัสประจำตัว 4719 

14016 5 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันการศึกษา 

นานาชาติ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 8) ดังนี้ 

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

แบบ 1 

 1. นางสาวศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์ รหัส 

ประจำตัว 5019 01201 3 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2554

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษา 

อังกฤษ (แบบ 1)

 2. นายไพสิฐ พิริยะพงศ์ รหัสประจำตัว 4919 

14205 8 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

 3. นายชัยณรงค์ แซ่เอี้ย รหัสประจำตัว 5119 

14201 4 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

 4. นางเมธาพร ชไนเดอร์ รหัสประจำตัว 5219 

14014 7 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

ภาคภาษาอังกฤษ  (แบบ 1)

 5. นางสาวมิเกล่า เดอ เจนนาโร รหัสประจำตัว 

5219 47101 9 ตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน 2554

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษาอังกฤษ 

(แบบ 1)

 6. นางสาวอภิรดี เทียนทอง รหัสประจำตัว 

4919 80201 6 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 1) ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

และองค์การ) แบบ 2 (เทียบโอน)

 1.  นายปรัชญา ปิยะมโนธรรม รหัสประจำตัว  

5419 52000 3 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) แบบ 2  

(เทียบโอน)

 2. นายสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ รหัสประจำตัว  

5219 90004 4 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษา 

อังกฤษ (แบบ 1)

 3. นางสาวนลิน ตั้งพานิชย์ รหัสประจำตัว 

4919 14210 3 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์)  แบบ 2

 4. นางสุภัทรา อังกสิทธิ์ รหัสประจำตัว 

5119 48022 1 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2555

 5. นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รหัสประจำตัว  

5219 48005 1 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2555

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดจัดสอบภาคปฏิบัติและ 

จัดสอบเอง ในการสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2554 

รวม 11 กระบวนวิชา ดังนี้

 EN 203  สอบปฏิบัติ วันที่ 3-4 เมษายน 2555 

เวลา 16.30-20.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 

ชั้น 4 ห้อง 1401 ห้อง 1403 ห้อง 1411 และห้อง 

1415

 EN 204  สอบปฏิบัติ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 

2555 เวลา 09.30-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ 

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2

 EN 309  จัดสอบเอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2555 เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์  

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2

  EN 325  จัดสอบเอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2555 เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ 

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 EN 407 จัดสอบเอง วันที่ 12  มีนาคม 2555 

เวลา 17.00-19.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 

ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2

 EN 423 จัดสอบเอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2555 เวลา 15.00-17.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ 

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1

 EN 427 จัดสอบเอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2555 เวลา 14.00-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ 

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 LI 211 จัดสอบเอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 

ชั้น 2 ห้องพวงแสด

กำหนดสอบวิชา  EN และ LI

(อ่านต่อหน้า 10)



     

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รศ.ดร. ธงชัย  สมบูรณ์

(อ่านต่อหน้า 10)

 ในฉบับที่แล้วครูได้ เล่าถึงมหาวิทยาลัยใน 

รัฐเฮสเซน (Hessen) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้ง 

ชาวเยอรมันและต่างชาติ เข้าศึกษาฟรีโดยไม่ต้องเสีย 

ค่าหน่วยกิตแม้แต่ยูโรเดียว ซึ่งทำให้มีผู้สนใจสอบถาม

ข้อมูลกันมามาก ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเองหรือแม้แต ่

พ่อแม่ผู้ปกครอง ล้วนต้องการทราบว่า ต้องทำอย่างไร 

จึงจะได้รับโอกาสทองเช่นนั้นบ้าง ในฉบับนี้ครูจึงนำ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการไปศึกษาต่อท่ีประเทศเยอรมนี 

มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่คิด 

จะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

 เร่ิมต้นด้วยเง่ือนไขในการรับเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย 

ในประเทศเยอรมนี (admission requirement) โดยท่ัว ๆ ไป  

นั ก ศึ ก ษ า ไ ท ย ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  

(ในประเทศ) แล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาโทและเอกได้ ส่วนผู้ท่ีต้องการไปศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีที่นั่น จะต้องสอบถามกับทางมหาวิทยาลัย 

แห่งนั้น ๆ  ให้แน่ใจเสียก่อนว่า มีการรับรองผลการเรียน 

ในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยหรือไม่ หากรับรอง 

แล้ววุฒิเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาของเยอรมนี 

ทีเ่รยีกวา่ อาบทิวัร ์(Abitur) กส็ามารถเขา้ศกึษาตอ่ไดเ้ลย 

แต่ถ้าทางมหาวิทยาลัยแห่งนั้นไม่รับรองวุฒิการศึกษา 

เทียบเท่าให้ ผู้เรียนก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาน 

ศึกษาแต่ละแห่งท่ีมีข้อกำหนดให้ต้องเข้าเรียนเพ่ิมเติม

อีกหนึ่งหรือสองปี ซึ่งผู้เรียนควรสอบถามข้อมูลให้

แน่ใจเสียก่อน เพื่อจะได้เตรียมตัว (ด้านทุนและเวลา) 

ได้อย่างถูกต้อง

 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับการเทียบวุฒิการศึกษา 

ของมัธยมศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

หรือโทแล้ว และต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

นานาชาติ ก็สามารถสมัครกับทางมหาวิทยาลัยในเยอรมนี 

ได้โดยตรง แต่การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติไม่เหมือน 

กับหลักสูตรทั่วไป เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

(คล้ายกับในบ้านเรา) วิชาต่าง ๆ ที่เรียนและตำราเป็น 

ภาษาอังกฤษทั้งหมด ข้อดีคือ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมี 

ความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อน และจะได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องทำการทดสอบภาษาเยอรมัน (DSH) ตัวอย่างเช่น 

หลักสูตรระดับปริญญาโททางกฎหมายด้านการเงิน  

(Master of Laws in Finance) ที่ Institute for Law 

and Finance ของมหาวิทยาลัย Goethe Universitat

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็น 

หลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี (ค่าหน่วยกิต 18,000 ยูโร) หรือ 

บางเวลา (Part-time) 2 ปี (ค่าหน่วยกิต 22,000 ยูโร) ได้  

หลักสูตรดังกล่าวเร่ิมเรียนในเดือนตุลาคมของทุกปี 

และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปีโดยต้อง 

แนบหลักฐานสำคัญ ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี ด้านกฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ กับคะแนนสอบโทเฟิล 

600 หรือ IELTS 7.0 

 ส่วนผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 

ของภาครัฐ จะต้องเสียค่าหน่วยกิตประมาณภาคการศึกษาละ  

500 ยูโร ยกเว้นมหาวิทยาลัยท่ีรัฐเฮสเซน ซ่ึงได้กล่าวถึง

ในคอลัมน์มองโลกเยอรมัน (ฉบับก่อนหน้า) ไปแล้ว 

ว่าเป็นรัฐเดียวในประเทศเยอรมนีที่นักศึกษาเรียนฟรี  

ไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนสาขาวิชา 

ใดก็ได้ ไม่ต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นอกจากบางสาขา 

วิชาท่ีมีผู้สมัครเรียนจำนวนมากและจำเป็นต้องทดสอบ 

คุณสมบัติของผู้เรียน เช่น สาขาแพทยศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ 

หรือ ศิลปกรรมศาสตร์ 

 ความรู้ภาษาเยอรมัน 

 สำหรับนักศึกษาไทยท่ีต้องการเดินทางไปศึกษา 

ต่อที่ประเทศเยอรมนีนั้น ไม่ว่าจะเข้าศึกษาในหลักสูตร 

นานาชาติหรือหลักสูตรทั่วไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

มีความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานระดบั A-1 ตามกรอบ 

กำหนดความรู้ ด้ านภาษาของสหภาพยุ โรปซึ่ ง 

หมายความว่า จะต้องเข้าใจและสามารถสื่อสารด้วย

คำพูดง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ สามารถ 

แนะนำตัวเองและบุคคลอ่ืนได้ ต้ังคำถามและตอบคำถาม 

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น พักอาศัยอยู่ที่ไหน 

มาจากไหน อายุเท่าไหร่ สามารถขอร้องในเรื่องต่าง ๆ 

กล่าวคำทักทาย คำขอโทษ คำขอบคุณ แสดงความ 

ยินดี พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป ทั้งยังสามารถกรอก 

แบบฟอร์มต่าง ๆ  ได้ (ทักษะการอ่านและเขียนเบื้องต้น) 

โดยทั่วไปแล้ว ความรู้ในระดับน้ี เทียบเท่ากับเนื้อหา 

ที่เปิดสอนในกระบวนวิชา GN 101, GN 102, GN 201 

และ GN 202 ท่ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และเมื่อนักศึกษาเรียนจนจบก็สามารถไปขอสอบ 

เทียบวัดความรู้ที่สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ได้โดยตรง 

จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

 การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี

 ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการจัดเตรียมด้านเอกสาร 

และหลักฐาน นักศึกษาจะต้องยื่นคำขอวีซ่าเช็งเก็น 

(Schengen) ประเภทไม่เกิน 90 วัน ท่ีสถานเอกอัครราชทูต

แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ถนนสาทรใต้) โดย 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้

 -  หนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

 - หนังสือยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ท่ีมีอำนาจ 

  ปกครองตามกฎหมาย (สำหรับผู้เดินทางที่มี 

  อายุต่ำกว่ายี่สิบปี)

 -  หลักฐานการเงิน (Bank Statement) 

 - หนั งสือหรือจดหมายรับรองค่ า ใช้ จ่ าย  

  โดยเจ้าบ้านหรือผู้เชิญ

 - หลักฐานแสดงความสามารถที่จะรับผิดชอบ 

  ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

 หลังจากท่ีนักศึกษาเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีแล้ว  

จะต้องดำเนินการย่ืนเร่ืองขอต่อวีซ่าท่ีสำนักงานตรวจคน 

เข้าเมือง ณ เมืองที่ตนไปพำนักหรือศึกษาต่อ เพื่อขอรับ 

วีซ่าประเภทที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการมาพำนัก 

ซ่ึงมีอยู่หลายประเภท ได้แก่วีซ่าเพ่ือฝึกงานหรือฝึกอบรม 

วีซ่าเพื่อทำงานเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัว วีซ่าเพื่อทำงาน 

เป็นโอแพร์ วีซ่าเพื่อติดตามครอบครัว วีซ่าแต่งงาน  

วีซ่าเพื่อใช้ชีวิตคู่กับบุคคลเพศเดียวกัน หรือวีซ่าเพื่อ 

ศึกษาต่อ 

 สำหรับการย่ืนวีซ่าเพ่ือศึกษาต่อหรือเรียนภาษา 

นักศึกษาจะต้องมีเอกสารเหล่าน้ีเพ่ิมเติมอีก คือหนังสือ 

ตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษา 

จากสถาบันการศึกษาและหลักฐานการเงินอย่างน้อย 1 ปี 

(คิดถัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 500 ยูโรต่อเดือน) 

 นอกจากข้อมูลเรื่องวีซ่าแล้ว นักศึกษายังควร 

จะเข้าใจถึงโครงสร้างของระบบการศึกษาภาคบังคับ 

ในประเทศเยอรมนีโดยสังเขป เป็นการปูพื้นฐานให้

กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลาน 

ไปศึกษาต่อ ให้มีความพร้อมในการเตรียมตัวมากขึ้น 

 ระบบการศึกษาของเยอรมนี

 ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค บั ง คั บ ที่ ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี  

เริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 6 ปีขึ้นไป และสิ้นสุดที่อายุ 16 ปี 

โดยแบ่งออกเป็นระดับได้ดังนี้

 1. การศึกษาสำหรับวัยก่อนเข้าเรียน

 เยอรมนีนับเป็นประเทศแรกที่คิดค้นระบบการ

เรียนในโรงเรียนอนุบาล หรือที่เรียกว่า คินเดอร์การ์เท็น 

(Kindergarten) ขึ้น โดยจะรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบจนถึง 

6 ขวบ ที่คินเดอร์การ์เท็น เด็ก ๆ จะได้รับการกระตุ้น 

ให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสมอง โดยจะเรียนรู ้

ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวจากการฝึกสังเกตและกิจกรรมการละเล่น 

กับเด็กในวัยเดียวกัน อาจมีการฝึกให้เด็กได้กินผักและ 

ผลไม้ ฝึกเตรียมอาหารอย่างง่ายๆ จุดประสงค์เพ่ือฝึกฝน 

การใช้ชีวิตในสังคม การใช้สมาธิ เพ่ือปรับตัวและเตรียม 

ความพร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

ต่อไป นี่เป็นปัจจัยที่ทำให้ คินเดอร์การ์เท็นของเยอรมนี 

มีความแตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลในเมืองไทยโดยส้ินเชิง 

ที่มุ่งติววิชาความรู้ให้เด็ก ให้สามารถอ่านเขียนและ 

คำนวณ เพื่อสอบเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามีชื่อ

 2. การศึกษาระดับประถม

 ประถมศึกษานับเป็นบันไดข้ันแรกของการศึกษา 

ภาคบังคับ โดยเด็กที่อายุครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียน 

ในโรงเรียนประถม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ตนเองพำนักอยู่ 

โรงเรียนประถมเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า กรุนด์ชูเล 

(Grundschule) และมีทั้งหมดเพียง 4 ระดับ (คือเรียน 

นานเพียง 4 ปี และยังเรียนเพียงครึ่งวันเท่านั้น) แต่ถ้า 

เป็นบ้านเรา โรงเรียนประถมจะมีตั้งแต่ชั้นประถม 1 

ถึงประถม 6 และเป็นแบบเต็มวัน  โรงเรียนประถม 

ท่ีเยอรมนีจะเน้นการปูพ้ืนฐานการเรียนวิชาหลัก ๆ ได้แก่ 

การฝึกเขียนและอ่านภาษาเยอรมัน วิชาคณิตศาสตร์ 

ตอน เรียนฟรีที่เยอรมนี (ตอนที่ 2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์

มองโลกเยอรมัน

..



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

     มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2553-2554 (รุ่นที ่ 37) 

ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555 รวม 5 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

จำนวนรวม 35,990 คน แยกเป็นปริญญากิตติมศักดิ์ 25 คน ปริญญาเอก 81 คน ปริญญาโท 15,345 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1,211 คน และปริญญาตรี  

19,328 คน 

 มหาวิทยาลัยกำหนดฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2555  ฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  

2 มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           วันพิธี/วันฝึกซ้อม     คาบเช้า       คาบบ่าย

                 รับจริง
 วันจันทร์ที่  5  มีนาคม  2555   ปริญญาเอก    รวม  17  คน          ปริญญากิตติมศักดิ์   14  คน
        - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 วันฝึกซ้อม  ครั้งที่ 1  (ซ้อมย่อย)   - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 วันจันทร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2555      สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
           สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา

 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2  (ซ้อมใหญ่)   ปริญญาโท   รวม  987  คน          ปริญญาโท   รวม  2,301  คน
 วันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2555   - ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต          - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
          ส่วนกลาง บางนา สงขลา นครพนม         - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
          สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุดรธานี ศรีสะเกษ           ส่วนกลาง Inter SMEs CEOs+ CMOs 
            ลพบุรี เชียงใหม่ อุทัยธานี อำนาจเจริญ           Ex-MBA การจัดการกอล์ฟ อุตสาหกรรม 
          ขอนแก่น เชียงราย             อุตสาหกรรม บางนา Innovation
                       Logistic ต่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ 
                       Y-MBA  Y-MBA บางนา VL+VLT 
                       ปริญญาที่ 2
        ปริญญาตรี    รวม  2,009  คน          ปริญญาตรี    รวม  1,820  คน
        - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต          - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                     - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

         รวม   3,013  คน             รวม   4,135   คน

                  รับจริง
 วันอังคารที่  6  มีนาคม  2555   ปริญญาเอก    รวม  17  คน          ปริญญากิตติมศักดิ์   11  คน
        - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1  (ซ้อมย่อย)     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 วันอังคารที่  21  กุมภาพันธ์  2555
        ปริญญาโท    รวม  2,127  คน          ปริญญาโท     รวม  2,548  คน
 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2  (ซ้อมใหญ่)   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  2555     Modern Leader+MLW ผู้ประกอบการ         Advance บางนา นนทบุรี เชียงใหม่
          Smart+IT-Smart  MMM วันธรรมดา         นครสวรรค์ ระยอง จันทบุรี อยุธยา
          MMM  ทศท. Sunday Saturday          สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา อุดรธานี
          Advance            นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี อุทัยธานี
                     อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ สุรินทร์
                       นครราชสีมา สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ
                       ตรัง ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ
                      เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เชียงราย กาญจนบุรี 

        ปริญญาตรี     รวม  972  คน          ปริญญาตรี     รวม  1,571  คน

        - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต          - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

                     - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต+นานาชาติ

         

         รวม   3,116  คน                         รวม   4,130   คน

กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 37

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                วันพิธี/วันฝึกซ้อม     คาบเช้า       คาบบ่าย

                 รับจริง

 วันพุธที่  7  มีนาคม  2555    ปริญญาเอก    รวม  15  คน          

        - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 วันฝึกซ้อม  ครั้งที่ 1  (ซ้อมย่อย)     สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 วันพุธที่  22  กุมภาพันธ์  2555     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2  (ซ้อมใหญ่)   ปริญญาโท   รวม  362  คน          ปริญญาโท   รวม  424  คน

 วันพุธที่  29  กุมภาพันธ์  2555   - ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต          - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาบรรณารักษ์               สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

          สาขาวิชาไทยศึกษา                        สาขาวิชาชีววิทยา      

                        สาขาวิชาการแปล สาขาวิชาภาษาเยอรมัน            สาขาวิชาฟิสิกส์     

            สาขาวิชาประวัติศาสตร์                       สาขาวิชาสนับสนุนการตัดสินใจ 

          สาขาวิชาสื่อสารมวลชน                        สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน            สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

           สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ                  - ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย            ส่วนกลาง Y-Eon X-Eon นครราชสีมา

          สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ           สงขลา เศรษฐศาสตร์การเมืองฯ  

        ปริญญาตรี    รวม  2,755  คน          ปริญญาตรี    รวม  3,587  คน

        - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต          - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)

        - ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต             สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

        - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)            รวมนานาชาติ

                     - ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

         รวม   3,132  คน             รวม   4,011   คน

                  รับจริง

 วันพฤหัสบดีที่  8  มีนาคม  2555   ปริญญาเอก    รวม  16  คน         

        - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1  (ซ้อมย่อย)     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 วันพฤหัสบดีที่  23  กุมภาพันธ์  2555

        ปริญญาโท    รวม  807  คน          ปริญญาโท     รวม  3,042  คน

 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2  (ซ้อมใหญ่)   - ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต          - ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 วันพฤหัสบดีที่  1  มีนาคม  2555     (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)      ส่วนกลาง Inter ต่างประเทศ EX-Plo 

            กรุงเทพฯ อุบลราชธานี ตาก อุดรธานี            ผู้นำภาครัฐฯ การเมือง สระบุรี

          สมุทรสาคร ราชบุรี หนองคาย สกลนคร            นครปฐม สุราษฎร์ธานี บางนา น่าน  

                       ลำปาง สงขลา สุพรรณบุรี             นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี อุทัยธานี

          นครศรีธรรมราช ลำพูน ยโสธร ภูเก็ต              อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา

                          สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุรี  

                               หนองบัวลำภู  ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ 

                         เชียงราย กาญจนบุรี สุรินทร์ อุดรธานี

                       - ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                          สาขาการจัดการงานสาธารณะ

        

        ปริญญาตรี     รวม  2,119  คน          ปริญญาตรี     รวม  1,512  คน

        - ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต          - ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

        - ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

         รวม   2,942  คน                         รวม   4,554   คน

  

      กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 37 (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                วันพิธี/วันฝึกซ้อม              คาบเช้า                 คาบบ่าย

                 รับจริง
 วันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2555    ปริญญาเอก    รวม  16  คน          
        - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 วันฝึกซ้อม  ครั้งที่ 1  (ซ้อมย่อย)     สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วันศุกร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2555     สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
          สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2  (ซ้อมใหญ่)     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2555    
        ปริญญาโท   รวม  1,332  คน         ปริญญาโท   รวม 1,415  คน
        - ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต          - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
          (การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง Inter                     สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
          ภูเก็ต ระนอง น่าน สกลนคร เชียงใหม่           สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
               แพร่ เชียงราย สุโขทัย นครศรีธรรมราช           สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 
          ตรัง ปราจีนบุรี อุทัยธานี ลพบุรี            สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 
          อำนาจเจริญ นครพนม เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์           สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน  
                            นครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ            สาขาวิชาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
           หนองบัวลำภู ชัยภูมิ กาญจนบุรี สุรินทร์
          อุดรธานี ร้อยเอ็ด               
            
        ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)         - ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
        รวม   1,211  คน               (นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนรู้)
        ส่วนกลาง Inter เชียงราย อุทัยธานี บางนา            ส่วนกลาง ขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช
        ขอนแก่น สุโขทัย ปราจีนบุรี แพร่ ตรัง            อุทัยธานี พลศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
                         การวัดและการประเมินผลการศึกษา
                         สุขศึกษา การวิจัยการศึกษา
                         คณิตศาสตรศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ
                          การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา
                          การสอนวิทยาศาสตร์
                         การบริหารการศึกษาพิเศษ
                         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                      - ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                         คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
                         เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม
                         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                      - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

                         ส่วนกลาง ต่างประเทศ นนทบุรี สงขลา

                         บางนา ลพบุรี เชียงใหม่ ระยอง

        ปริญญาตรี    รวม  463  คน          ปริญญาตรี    รวม  2,520  คน

        - ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต          - ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

         รวม   3,022  คน             รวม   3,935   คน

  

      กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 37 (ต่อจากหน้า 7)

 การฝึกซ้อมครั้งที่ 1  (ซ้อมย่อย)
 วันท่ี 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. ณ อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 (ลานจอดรถ) และอาคารสุโขทัย ช้ัน 3 กำหนดรายงานตัวช่วงเช้าก่อนเวลา 06.00 น. 
และช่วงบ่ายก่อนเวลา 11.00 น.
 การฝึกซ้อมครั้งที่ 2  (ซ้อมใหญ่)
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 ช่วงเช้า บัณฑิตรายงานตัว ก่อนเวลา 05.00 น. และช่วงบ่าย รายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น.
 กำหนดนัดหมายเหมือนวันพิธีฯ ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB) และอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือน
วันพิธีฯ การฝึกซ้อมเหมือนวันพิธีฯ ทุกประการ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อม จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือคณะที่บัณฑิตสังกัด โทร. 0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8560-65 www.grad.
ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 0-2310-8566-7 www.phd.ru.ac.th



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ชื่อผู้สอน : รศ.มานัส  บุญยัง  โทร. 089-036-6181

วัน เวลา เรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.00 น.  

ณ อาคาร SCL 314

เนื้อหาวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตเชิง 

ทรงกลม  การแก้ปัญหาเก่ียวกับสามเหล่ียมเชิงทรง 

กลมฉาก  และสามเหล่ียมเชิงทรงกลมเฉียง สามเหล่ียม 

เชิงข้ัว การประยุกต์เก่ียวกับทรงกลมโลกและทรงกลม 

ท้องฟ้า

ตำรา :  1. MA 337 ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม ของ 

รศ.มานัส  บุญยัง  

  2. MA 337 (H) เฉลยแบบฝึกหัดตรีโกณ 

มิติเชิงทรงกลม  ของ รศ.มานัส  บุญยัง

วันเวลาสอบ : คณะดำเนินการจัดสอบเอง ในวัน 

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555   เวลา 13.00-16.00 น.  

ณ อาคาร SCL 314

ลักษณะข้อสอบ  :  เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 7 ข้อ                               

ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน (หลักสูตรสำหรับอาชีพ 

งานด้านบริการ) โดยมี คุณศุภจญ กลิ่นสุวรรณ  

และ Mr. Robert McBlain วิทยากรชื่อดัง 

และผู้เขียนบทกำกับรายการ English Breakfast 

ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS บรรยายพร้อมฝึก 

ปฏิบัติในด้านทักษะการอ่าน การเขียน การพูด 

สำนวน ระบบไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ท่ีใช้ในการสมัครงาน คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ 

ที่ใช้ในการสนทนาเพื่อการทำงาน รวมถึงศิลปะ 

การสนทนาทางโทรศัพท์ท่ีประทับใจโดยมีนักศึกษา 

ม.ร. สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ 

ห้อง 301  อาคารสุโขทัย  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2555 

ม.ร.จัดอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 จำนวน 11 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54213           AN 478 38/25 วัฒนธรรมและพฤติกรรม รศ.ดร.ดำรงค์  ฐานดี 

        ทางเศรษฐกิจ

 54329  CN 101 93/25 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 

 54225  CT 212(S) 99/25 โครงสร้างโปรแกรม ผศ.ดร.อุไร ทองหัวไผ่ 

 54339  EN 422 40/25 การเขียนแบบสร้างสรรค์ ผศ.ดร.สาลินี  อันตรเสน

        เบื้องต้น

 54029  LA 206   58/25 กฎหมายอาญา 1 รศ.วินัย  ล้ำเลิศ

 54190  LA 245 71/25 กฎหมายป้องกันการผูกขาด รศ.ดร.ณฐ สันตสว่าง 

        ทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค

 54310  LA 341 53/25 ศาลปกครองและ  รศ.ธีระ  สิงหพันธุ์

        วิธีพิจารณาคดีปกครอง

 54194  LA 436 46/25 กฎหมายพาณิชย์นาวี รศ.ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์ 

 54324  PS602/702 146/25 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว

 54263  TH 103 45/25 การเตรียมเพื่อการพูด รศ.ประสิทธิ์  กาพย์กลอน 

        และการเขียน และคณะ

 54211  TO 402 52/25 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รศ.ทิพวรรณ  พุ่มมณี

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 กระบวนวิชา GN 411 (German for Science  

and Technology) จัดสอบเอง วันศุกร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 

2555 เวลา 13.30 - 16.00 น. ท่ีห้อง AV ช้ัน 3 อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์ ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน

รศ.มานัส   บุญยัง

ผศ.ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

ถาม  ก ร ะ ผ ม ส มั ค ร เ รี ย น ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

ตั้งแต่ภาค 1/2554 ซึ่งคิดว่าเรียนไม่ไหว อยากย้าย 

ไปเรียนคณะรัฐศาสตร์ ผมขอถามว่าจะย้ายคณะที่ใด  

และต้องเสียค่าโอนวิชาไปคณะใหม่หรือไม่ 

ตอบ  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายคณะ/

สาขาวิชา ติดต่อที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) ดังนี้

  1. นักศึกษาจะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ กรณีท่ีลงทะเบียนเรียน 

ไม่ครบ 2 ภาคการศึกษาปกติตามที่กำหนดไว้ นักศึกษา 

สามารถลงทะเบียนเรียนในคณะ/ สาขาวิชาใหม่ก่อน 

ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้

  2. หลักฐานการย้ายคณะ มีดังนี้ ใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน บัตรประจำตัวนักศึกษา 

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมย้ายคณะ จำนวน 200 บาท

  3. เมื่อดำเนินการย้ายคณะเรียบร้อยแล้ว  

ทุกกระบวนวิชาท่ีสอบผ่านจะยังคงปรากฏในใบแสดงผล 

การเรียน (Transcript) โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ

  4. นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะ ก่อนการ 

แจ้งจบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

  5. สอบถามเกี่ยวกับการย้ายคณะและเปลี่ยน 

สาขาวิชาได้ท่ี อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 ศูนย์บริการ 

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) โทร.0-2310-8890

ถาม  ดิฉันนักศึกษารหัส 54 ในภาค 1/2554 

ดิฉันสอบได้ผลการเรียนเกรด G 5 วิชา จำนวน 15 

หน่วยกิต สอบถามเรื่องทุนเรียนดี ค่ะว่า

  1.   ดิฉันมีสิทธิได้ทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัย

หรือไม่

  2.  ตรวจดูรายช่ือผู้ได้ทุนเรียนฟรีจากท่ีใดได้บ้าง

  3. ถ้ามีสิทธิได้ทุนเรียนฟรี จะได้เรียนฟร ี

ภาคการศึกษาใด

ตอบ  1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2554 

ซึ่งได้เกรด G จำนวน 15 หน่วยกิต นักศึกษามีสิทธ ิ

ได้ทุนเรียนดี (5 G) 

  2. สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ท่ีได้ทุนรางวัล

เรียนดี (5 G) ได้จากเว็บไซต์ของ สวป. ที่ http://regis.

ru.ac.th หรือตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 

หน้าช่องที่ 5 

  3.  นักศึกษาได้ทุนเรียนดี ภาค 1/2554  จะได้

เรียนฟรีในภาคการศึกษาเดียวกันของปีการศึกษาถัดไป 

คือ ภาค 1/2555 และให้ลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2555 

ที่อาคารเวียงคำ ชั้น 1 (VKB) ช่องที่ 56 ในช่วงกำหนด 

การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กำหนดสอบฯ                                   (ต่อจากหน้า 4)

เห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัย และมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ”  

ให้เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษากล้าแสดงออกถึง 

ความสามารถท่ีมี และต้ังใจฝึกฝนเพ่ือแข่งขันในคร้ัง 

ต่อไป”

นายนริศ  แก้วกำเนิดพงษ์  

ก ล่ า ว ว่ า รู้ สึ ก ดี ใ จ ที่  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ โอกาสนักศึกษาได้  

ส มั ค ร เ ข้ า แ ข่ ง ขั น ใ น 

รายการต่างๆ ซ่ึงผมเช่ือม่ัน 

ในศักยภาพของคณาจารย์  

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษารุ่นพ่ีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ 

ให้กับนักศึกษารุ่นหลัง ถึงแม้การแข่งขันครั้งนั้นจะ 

ได้รับรางวัลยอดเย่ียม แต่ผมยังรู้สึกว่าตนเองยังทำได้ 

ไม่เต็มที่ ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากอาจารย์และ 

รุ่นพี่อยู่ จึงตั้งใจจะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ 

มากกว่าน้ี ท้ังการศึกษาตำราอาหารทุกประเภท และ 

นำมาประยุกต์ให้เข้ากันกับอาหารแนวใหม่ เพ่ือลงแข่งขัน 

ในโอกาสต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำได้ดีขึ้นกว่า

นี้อย่างแน่นอน

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ฯ                      (ต่อจากหน้า 3)

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีชั่วโมงอื่นๆเสริม เช่น 

ดนตรี จริยธรรม กีฬา งานฝีมือ เมื่อเด็กเรียนจบชั้น 

ประถม 4 แล้ว จะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเข้าเรียน 

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทใด

 3. การศึกษาระดับมัธยม

 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเยอรมนี  

แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 3.1 เฮาพ์ชูเล (Hauptschule) เป็นโรงเรียนมัธยม 

ที่มุ่งให้ผู้เรียนออกไปประกอบอาชีพประเภทช่างหรือ 

งานอาชีพที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีมากมายนัก 

โดยทั่วไปแล้วจะเรียนนานเพียง 5 ปี และสอนเน้น 

ความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่ ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ เปิดสอนตั้งแต่เกรด 5 

จนถึงเกรด 9 เมื่อเรียนจบก็จะได้รับประกาศนียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือท่ีเรียกว่า (Hauptschulabschluss) 

และสามารถเข้าเรียนต่อด้านอาชีพเฉพาะทางหรืออาจจะ 

เรียนเกรด 10 ต่อไปอีกก็ได้ 

 3.2 เรอัลชูเล (Realschule) เป็นโรงเรียนมัธยมที่

มีเนื้อหาผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

มีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี เมื่อเรียนจนจบเกรด 10 

ก็จะได้ประกาศนียบัตรที่เรียกว่า มิทเลเร ไรเฟ่ (Mittlere 

Reife) และสามารถเรียนต่อสายอาชีพได้ทุกสาขา

 3.3  กึมนาซิอุม (Gymnasium) เป็นโรงเรียนมัธยม 

ท่ีมีระยะเวลาเรียนนานท่ีสุด แบ่งออกเป็นสองระดับ ได้แก่ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Sekundar Stufe I) และระดับ 

เตรียมอุดมศึกษา (Sekundar Stufe II) หรือ โอเบอร์ชตูเฟ 

โดยจะเรียนตั้งแต่เกรด 5 ถึงเกรด 10 ในระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้น และจากนั้นเรียนตั้งแต่เกรด 11 ถึงเกรด 12 

ในระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมประเภทนี้เน้น

หนักไปทางวิชาการและทฤษฎี ดังนั้น เด็กที่จะเข้าเรียน

ในโรงเรียนประเภทนี้ จะต้องมีผลการเรียนที่ดีถึงดีมาก 

เม่ือสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็จะได้รับประกาศนียบัตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือที่เรียกว่า อาบิทัวร์ (Abitur) 

และสามารถใช้ผลการเรียนเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยได้ 

 3.4  เกซัมท์ชูเล (Gesamtschule) เป็นโรงเรียนมัธยม 

ที่รวมเอาโรงเรียนมัธยมทั้งสามรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน 

โดยจะเปิดสอนต้ังแต่เกรด 5 จนถึงเกรด 12 เด็กท่ีเข้าเรียน

ท่ีโรงเรียนแห่งน้ี สามารถเลือกเรียนในระดับมัธยมประเภทใด

ประเภทหน่ึงได้ และเม่ือเรียนไปแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสม 

กับความสามารถของตน ก็สามารถขอเปลี่ยนไปเรียนใน

ประเภทอื่นได้ 

 การเรียนสายอาชีพ 

 การเรียนสายอาชีพ หรือท่ีเรียกว่า เบรูฟส์เอาส์บิลดุง 

(Berufsausbildung) นั้น เหมาะกับผู้เรียนที่มีความรู้ 

จบประกาศนียบัตรตอนต้น หรือจบจากเฮาพ์ชูเล แล้ว 

โดยจัดการเรียนการสอนแบบควบคู่ระหว่างวิชาการ 

และวิชาชีพ นั่นคือใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนอาชีวะ หรือ 

เบรูฟชูเล (Berufschule) ประมาณ 1-2 วัน และใช้เวลา 

ที่เหลือในสัปดาห์ ฝึกงานภาคปฏิบัติตามบริษัท ห้างร้าน 

หรือ โรงงาน ในระหว่างที่เรียน ผู้เรียนก็จะได้รับเงินเดือน 

หรือเบี้ยเลี้ยงจากบริษัทหรือห้างร้านที่ตนไปฝึกงาน  

และใช้ระยะเวลาในการเรียนสายอาชีพ 2 ปี ถึง 3 ปีครึ่ง 

แล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียน เช่น การอบขนมปัง 

การซ่อมเครื่องยนต์ การดูแลคนสูงอายุ เป็นต้น

 ในฉบับต่อ ๆ ไป ครูจะเร่ิมเล่าถึงหลักสูตรต่าง ๆ 

ที่น่าสนใจของแต่ละสาขาวิชาโดยละเอียดรวมทั้งการ 

จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง 

ในเยอรมนี คอยติดตามอ่านกันนะคะ

เอกสารอ้างอิง

 อยู่เยอรมนี คู่มือสำหรับคนไทยฉบับกระเป๋า 

(2552) จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนไทยในสหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมนีและสถานเอกอัครราชทูตไทย  

ณ กรุงเบอร์ลิน

มองโลกเยอรมันฯ                                   (ต่อจากหน้า 5)

 LI 310 จัดสอบเอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

เวลา 14.00-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 

ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 LI 388 จัดสอบเอง วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 

เวลา 09.30-12.00 น. อาคารตรีบูร ห้อง 1101  

(TB 1101)

 LI 398 จัดสอบเอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

เวลา 14.00-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 

ชั้น 2 ห้องพวงแสด 

 f ให้นักศึกษาดูช่ือ-นามสกุล แถวและท่ีน่ังสอบ  

ได้ท่ีหน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชา และบอร์ด 

ประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

อาคาร 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์  โดยให้นักศึกษา 

เตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนของการสอบ 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา  

บัตรประจำตัวประชาชน และโปรดแต่งกายสุภาพ  

ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด (หากมาสายเกิน 5 นาที ใน

กำหนดเวลาเข้าสอบจะหมดสิทธิในการสอบไล่)

อบรมวันที่ 7 เม.ย. ถึง 13 พ.ค. 55

  ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1  

และสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8852, 0-2310 

-8800 ต่อ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th ตั้งแต่บัดน้ี 

เป็นต้นไป 

ม.ร. อบรมฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่อาคาร 

สุโขทัย ช้ัน 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.mmm. 

ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 

(เว้นวันที่ 5-9 มีนาคม และวันที่ 11-17 เมษายน 

2555) สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8955-6

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริม 

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ 

ที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้เพิ่งจบการศึกษา ทายาทธุรกิจ 

ผู้ประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการใหม่ท่ีเร่ิมประกอบ 

ธุรกิจไม่เกิน 3 ปี สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึก 

อบรมบ่มเพาะ โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  

(New Entrepreneurs Creation: NEC)” รุ่นที่ 1 

ปีงบประมาณ 2555 รุ่นละ 40 คน ดังนี้

 รุ่นที่ 1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-

16.00 น.  (จำนวน 102 ชั่วโมง)

 รับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี  ถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2555

 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10-11 มีนาคม 2555

 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 14 มีนาคม 2555

 รายงานตัวและปฐมนิเทศ 

 วันที่ 18 มีนาคม 2555

 อบรม วันที่ 24 มีนาคม 2555

 สถานท่ีอบรม คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่)  

ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร 

ได้ที่ สำนักงานโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบ- 

การใหม่” คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4520, 080-780-9527,  

084-539-3971 และ 088-623-2116 รายละเอียด 

โครงการดูได้ที่ http://www.nec.ru.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์จัดอบรม
“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”



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	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
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 ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เปิดบ้านส่ือสารฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

ณ บริเวณลานปสาน ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

 ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงานสื่อ

สาระบันเทิงและผลงานวิจัยการศึกษาอิสระของ

นักศึกษาที่สะท้อนภาพมิติการสื่อสารของสังคม  

โดยมีรองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี  

รองศาสตราจารย์อรุณทวดี พัฒนิบูลย์ ประธาน 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การส่ือสารพัฒนาการ รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา 

ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อม 

ด้วยคณาจารย์ นักศึกษาโครงการฯ สาขาวิชาการส่ือสาร 

พัฒนาการ รุ่นที่ 6  และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน 

 โอกาสน้ี รศ.อรุณทวดี พัฒนิบูลย์ ประธาน 

โครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่าโครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร 

พัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. เน้นการศึกษา 

แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย 

ใช้การส่ือสารเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมเมือง 

และชนบท ศึกษาหลักการวางแผน การดำเนินการ  

และการประเมินผลการส่ือสาร การสัมมนาการประยุกต์ 

การสื่อสาร ซึ่งศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และ 

สถานการณ์การสื่อสารในมิติต่างๆของสังคม เช่น  

การสื่อสารด้านสาธารณสุข ด้านการเมือง และด้าน 

การศึกษา เป็นต้น 

 “หลักสูตรฯสาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ  

ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 7 ปี  

โดยนำทฤษฎีและหลักการท่ีได้จากการศึกษารายวิชา 

ต่างๆในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้และให้นักศึกษามี 

ประสบการณ์ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา แนวทางใน 

การตัดสินใจในการบริหารจัดการ รวมทั้ง เป็นการ 

พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารผ่านการจัดสัมมนา  

จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการ “เปิดบ้านการส่ือสาร 

พัฒนาการ ตอน วิกฤตสังคมไทย” ขึ้น เพื่อนำเสนอ 

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการส่ือสาร 

พัฒนาการสู่สังคม เพื่อแสดงบทบาทการชี้นำสังคม 

ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการส่ือสาร โดยนำเสนอ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการฯให้เป็นส่วนหน่ึง 

ในการช่วยแก้วิกฤตสังคมไทย”

 การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.คิม 

ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ปาฐกถา เรื่อง 

“บทบาทของการสื่อสารในภาวะวิกฤตสังคมไทย” 

การนำเสนอผลงานสื่อสาระบันเทิง หัวข้อ “วิกฤต 

สังคมไทย” ของนักศึกษาสาขาวิชาการส่ือสารพัฒนาการ  

รุ่น 6 และการวิพากษ์ผลงาน โดย รศ.ดร.กมลรัฐ  

อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู ้

การส่ือสารกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการสถาบันการ์ตูนไทย 

มูลนิธิเด็ก และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม 

การอ่าน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

และรศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ ประธานหลักสูตร 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

การสัมมนา เรื่อง “บทบาทของการสื่อสารกับการ 

แก้ไขปัญหาวิกฤตสังคม” โดยคุณศศิน เฉลิมลาภ 

นักวิชาการอิสระ คุณรัตนาพร แพนลา นักจัดรายการ 

วิทยุอิสระ และคุณเพ็ญสิน สงเนียม ผู้ประกาศ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วม 

สัมมนา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร นักวิชาการ 

ด้านการสื่อสาร สื่อมวลชน นักศึกษาสาขาวิชาการ 

สื่อสารพัฒนาการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนกว่า 

200 คน

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน 

ที่ได้ริเริ่มและจัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านการ 

สื่อสารพัฒนาการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยอาจกล่าว 

ได้ว่าการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน

ความสำเร็จในทุกองค์กร เพราะในสังคมยุคข้อมูล 

ข่าวสารเช่นทุกวันนี้ต้องการความเข้าใจในบทบาท  

หน้าท่ีของการส่ือสารทุกบริบท เพ่ือให้สามารถประยุกต์ 

ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ การควบคุม 

และประเมินผลของการสื่อสาร ได้เป็นกลไกสำคัญ 

ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

ต่อไป

 ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาที่มอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับผู้เรียน 

อย่างเท่าเทียมกัน และหลักสูตรฯสาขาวิชาการส่ือสาร 

พัฒนาการ เป็นหลักสูตรหน่ึงท่ีสามารถผลิตนักศึกษา 

ให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร สามารถ 

บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม อีกทั้ง 

การเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้

ประเทศไทยต้องการนักการสื่อสารที่มีความรู้ความ

สามารถ เพื่อเชื่อมประสานความแตกต่างในทุกมิติ

สังคมให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจ 

นำมาซึ่งความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ 

ภูมิใจท่ีนักศึกษาของโครงการฯได้แสดงออกถึงศักยภาพ 

ทางวิชาการในด้านการสื่อสาร รวมทั้ง ผลงานการ 

ศึกษาอิสระท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเร่ิม บทบาท 

ช้ีนำสังคมในภาวะวิกฤตหลายรูปแบบไปสู่สังคมแห่ง 

การพัฒนาด้านการส่ือสาร การบริหารจัดการด้านการ 

ส่ือสารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงให้เห็น 

ว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ได้ 

ศึกษาเล่าเรียนเข้ากับสภาพสังคมเพ่ือนำไปสู่การแก้ไข 

ปัญหาสังคม สร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาวิชาการครั้งนี ้

จะเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้เข้าร่วมงานท่ีจะได้เรียนรู้และ 

แลกเปล่ียนทัศนะด้านการส่ือสารเพ่ือสร้างสังคมแห่ง 

การส่ือสารเพ่ือพัฒนาต่อไป”                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัยกล่าว

  คณะกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ 

ร่วมโครงการประวัติศาสตร์กฎหมายครอบครัว 

ว่าด้วย “การหม้ัน การแต่งงานและการสมรส” 

ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง 

ประชุม 1303 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ 

กำหนดการดังนี้

  วันที่ 16 ก.พ. 55 เวลา 09.45-10.15 น. 

  - พิธีเปิดโครงการฯ โดยคณบดี

คณะนิติศาสตร์ รศ.ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์

  -  ขบวนแห่ขันหมาก

  - การบรรเลงเพลงโดยวงออเคสตรา

  วันท่ี 16-17 ก.พ. 55 เวลา 09.30-16.30 น.

  - นิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์กฎหมายครอบครัวว่าด้วย 

“การหมั้น การแต่งงาน และการสมรส”

  - สาธิตการทำอาหาร และขนมไทย

 ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เชิญชมคอนเสิร์ตประจำปีการศึกษา 2554 RU 

FEELING ...? สุข - เศร้า - เหงา - รัก The  concert 

of Ru Band คอนเสิร์ตหลากอารมณ์ หลากความรู้สึก 

เปิดแสดงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.00 

- 21.30 น. ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  

บริเวณลานกิจกรรมข้างอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก 

(เข้าชมฟรี) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 087- 

075-3672, 083-454-1345

ชมรมดนตรีสากล จัดคอนเสิร์ต



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๔) วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้มี 

การสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 

12 มีนาคม - 3 เมษายน 2555  (เว้นวันที่ 25 มีนาคม 

และ 1 เมษายน 2555) นั้น

 เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของ 

ตารางสอบไล่รวมทั้งทราบหมายเลขแถว-ที่นั่งสอบ 

ของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อ 

ขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลได้ 

4 วิธี  ดังนี้

 1. ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วย 

ตนเอง โดยให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ 

รับเงินลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึง  

วันที่ 3 เมษายน 2555

  1.1 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 54...ให้ติดต่อ 

ขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ท่ีกองงานวิทยาเขต 

บางนา (รามฯ 2) อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 

  1.2 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ติดต่อ 

ขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ท่ี คณะท่ีสังกัด (รามฯ 1) 

  1.3 ผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับ 

ปริญญา (Pre-degree) ทุกชั้นปี ให้ติดต่อขอรับตาราง 

สอบไล่รายบุคคลได้ที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) (รามฯ 1) อาคารกงไกรลาศ  

(KLB) ชั้น 1 

 2. ขอทราบรายละเอียดจากระบบบริการ 

ข่าวสารทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติที่หมายเลข 

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

หลานพ่อขุนฯ ดีเด่น

 เด็กชายวิชญวรรธน์  นาครักษ์  นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร  

เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจากสภาสังคม- 

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555

 ในโอกาสน้ี รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายประถม) ได้แสดงความ 

ยินดีกับหลานพ่อขุนฯคนเก่ง

 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. ผลิตรายการ 

“คุยกฎหมายกับอ.พัฒนะ” ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

กฎหมายท่ีใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนผู้สนใจ  

ผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ดาวเทียม RU TV  

(จานดำคลื่นความถี่ 3460 MHz ช่อง RU TV) 

ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-20.00 น. และทุกวัน 

เสาร์ เวลา 09.30-10.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ 

พัฒนะ เรือนใจดี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี 

การศึกษา ม.ร. เป็นวิทยากรหลักในการสนทนา 

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายร่วมกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์  

ม.ร. และศิษย์เก่าในแวดวงทนายความและท่ีปรึกษา 

กฎหมายอิสระ ในรูปแบบการสนทนาท่ีให้ความรู้  

ด้านกฎหมายที่เข้าใจง่ายและน่าติดตาม

 ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา สำนัก- 

เทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญชาวรามคำแหงและ 

ผู้สนใจติดตามชมรายการ “คุยกฎหมายกับอ.พัฒนะ”  

ตามวันเวลาดังกล่าว หรือติดตามชมย้อนหลังได้

ที่เว็บไซต์ www.techno.ru.ac.th

สำนักเทคโนฯจัดรายการ
กฎหมายเพื่อประชาชน

 นักศึกษารามคำแหงออกค่ายอาสาพัฒนา 

ชนบท ทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงเรียน  

และร่วมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

 นายธีรพล สุขโสม ประธานศูนย์นักศึกษา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผย 

ว่า เม่ือวันท่ี 14-20 มกราคมท่ีผ่านมา คณะนักศึกษา 

จากศูนย์นักศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ม.ร. จัด 

โครงการ “ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท”  ณ โรงเรียน 

ศิริราษฎร์พัฒนา หมู ่ 7 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอ 

นครไท จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 

กิจกรรม จำนวน 80 คน และอยู่ภายใต้การควบคุม 

ดูแลของ นายนรรถพล แสงขำ ในฐานะที่ปรึกษา 

ศูนย์นักศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวินิตย์ 

ทองชะอม  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 สำหรับกิจกรรมที่คณะนักศึกษาออกไป 

ดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสามารถทำกิจกรรม 

จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษา 

รามคำแหงได้ช่วยกันซ่อมแซมถนนคอนกรีต 

ภายในบริเวณโรงเรียน เป็นระยะทางยาว 150 เมตร  

กว้าง 4 เมตร และจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนแต่ละ 

ชั้นเรียน พร้อมกับการช่วยกันกำจัดโรคเหาให้กับ 

นักเรียนหญิงด้วย ซึ่งตลอดการจัดโครงการ คณะ- 

นักศึกษา ม.ร. ได้รับการต้อนรับและการดูแลเป็น 

อย่างดีจากผู้อำนวยการ ครู ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนศิริ- 

ราษฎร์พัฒนา โดยวันสุดท้ายยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ  

ผูกข้อต่อแขวนตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 

ให้แก่คณะนักศึกษา ซึ่งสร้างความประทับใจให ้

แก่นักศึกษาและเช่ือว่าการทำกิจกรรมคร้ังน้ี นักเรียน 

และประชาชนในท้องที่จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

นศ.รามฯสุราษฎร์
ออกค่ายพัฒนาชนบท

 คณะบริหารธุรกิจขอเชิญนักศึกษาและ 

ผู้สนใจร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ เรื่อง “การ 

สร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ของนายจ้าง” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555  

เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ไพบูลย์ 

สุวรรณโพธิ์ศรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2

โทรศัพท์ 0-2310-6000 และ 0-2310-6100  ตั้งแต่ 

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2555

 3. ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้จากระบบ 

ข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

 4. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่ 

รายบุคคลได้จากระบบ internet ที่ www ru.ac.th 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2555

 อนึ่ง หากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดใน 

ตารางสอบไล่ให้ติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายจัดตารางสอน 

และลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 ก่อน 

การสอบ


