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จัดสอบ e-Testing สำหรับนักศึกษาพิการ  
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นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

   

คณะเศรษฐศาสตร์
รับ นศ.ป.ตรีภาคพิเศษ

   

ม.ร. รับสมัคร M.B.A. ช่วงที่ 2
    

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

   

ม.ร. แสดงมุทิตาจิตเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา

	 ชาวรามคำแหงร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระราชปริยัติสุนทร เจ้าอาวาส 
วัดเทพลลีา												เพือ่แสดงความชืน่ชมยนิดใีนโอกาสทีภ่กิษ-ุสามเณร	ไดผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการศึกษาเป็นอันดับที่	1	ของประเทศ	
 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห	 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  แสงสุข (อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้แก ่

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศว่าที่มหาบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจส่วนภูมิภาค

(อ่านต่อหน้า 2)

 	 	 นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 รับรางวัลชมเชยจาก 

การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์	

หัวข้อ								“เดินตามรอยพระบาท	

โครงการตามพระราชดำริ	 ประเภท 

สื่อสิ่งพิมพ์”	 จัดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ	

และได้เข้ารับรางวัลจากนายอำพล 
เสนาณรงค์

นักศึกษารามฯรับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ 
ตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต	 	 ผู้อำนวยการสำนัก

ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์		เปิดเผยว่า		นอกจากจะจัดการสอบ	

e-Testing	 แก่นักศึกษาทุกภาคการศึกษาแล้ว	 สำนักทดสอบฯ	

ยังให้บริการจัดการสอบ	e-Testing	แก่นักศึกษาพิการทางร่างกาย 

และทางสายตา	ซ่ึงได้ดำเนินการไปแล้วหลายราย		ทุกคนท่ีเข้าสอบ 

ล้วนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักทดสอบฯ 

แม้จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ตาม	 ท้ังน้ีบุคลากรของสำนักทดสอบฯ	

ต่างเต็มใจให้คำแนะนำและดูแลนักศึกษากลุ่มน้ีเป็นอย่างดี  

ตั้งแต่การลงทะเบียนสอบ		ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องรอคิว		สามารถแจ้ง 

ความจำนงการสอบต่อเจ้าหน้าที่	

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 

โครงการพิ เศษหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 M.B.A.	 for	 Smart	 Managers 

รุ่นที่	4	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	และสาขา 

วิชาการตลาด	ในภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2555 

(ช่วงที่	 2)	 ตั้งแต่บัดนี้	 -	 27	 เมษายน	 2555	 

คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์	 ศึกษา 

นอกเวลาราชการ	

 สมัครทางอินเทอร์เน็ต	 ที่เว็บไซต์	

http://3ms.ru.ac.th	หรือ	http://www.mmm.ru.ac.th

	 โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต	 ภาคพิเศษ	

คณะเศรษฐศาสตร์	เปดิรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่	

รุ่นที่	13	ประจำภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555 

จำนวน	10	สาขาวิชา	ได้แก่	

 i สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง	

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

	 	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	 จัดโครงการ	 “สันทนาการสำหรับ 

นักศึกษาพิการ”	เพื่อให้นักศึกษาพิการทุกประเภท 

ได้ร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะในยามว่าง	 ทำให้ได้รับ 

ความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียด	 และเรียนรู้ 

ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข	 โดยมี	 

อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ- 

นักศึกษา		เป็นประธาน		เม่ือวันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2555	 

ณ	ลานสวนสุขภาพ	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ช้ัน	1	

 โอกาสน้ี	นางสุพรรณี อินทรบุญสม	 หัวหน้างาน 

บริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยคำนึง 

ถึงความเท่าเทียมกัน					ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น 

ยุทธศาสตร์หลักของสำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา	 คือการสร้างโอกาสทางการศึกษา  

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้พิการ	 เป็น 

ภารกิจหลักที่สำคัญของกองกิจการนักศึกษา	 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของผู้พิการ	 และ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ในการกระจายโอกาส	 ความเสมอภาค	 และความ 

เท่าเทียมกันทางการศึกษา	 ถือเป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาให้นักศึกษาพิการเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิต

และสุขภาพกายที่ดี	 สำหรับวิทยากรครั้งนี้	 ได้รับ 

เกียรติจากข้าราชการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	นักกิจกรรมพิเศษจากภาคเอกชน	และ 

ล่ามแปลภาษามือจากศูนย์บริการถ่ายทอดการ 

สื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและ 

ผู้บกพร่องทางการพูด	โดยผู้พิการทุกประเภท	อาสา 

สมัครเพื่อช่วยเหลือ	 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้า 

ร่วม	จำนวน	80	คน	

	 จากนั้น	 อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

แบบตลาดวิชา	 มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการ 

เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษา	 

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาท่ัวไปและนักศึกษาพิการ

อย่างเท่าเทียมกัน	 การศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย 

เป็นการเรียนรู้ในสังคมกว้าง	 ความต้องการในการ 

ติดต่อสื่อสารทางการสื่อสารทางการศึกษาของ 

นักศึกษาพิการแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน	 ความ 

ต้องการได้รับการบริการทางการศึกษาของนักศึกษา 

พิการจึงแตกต่างกัน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็น 

ถึงความสำคัญของการจัดบริการทางการศึกษา 

และพัฒนาการให้บริการ	 และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

พิการอย่างทั่วถึง

 “การจัดโครงการสันทนาการสำหรับนักศึกษา 

พิการทำให้นักศึกษาพิการทุกประเภทได้ร่วมกิจกรรม 

เป็นหมู่คณะในยามว่าง ทำให้ได้รับความบันเทิงและ 

ผ่อนคลายความเครียด เป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข”   

ม.ร. จัดสันทนาการสำหรับนักศึกษาพิการ
ม.ร.ปัจฉิมนิเทศฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นประธาน	

เม่ือวันท่ี	24	มีนาคม	2555	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช	

	 ภายในงานมีรองศาสตราจารย์สัมพันธ์  

ธาราทิพยกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 คณาจารย์	

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	และนักศึกษาหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จากสาขาวิทยบริการฯ 

20	จังหวัด	จำนวนกว่า	1,000	คน	เข้าร่วมงาน	ได้แก ่

จังหวัดอุทัยธานี	ปราจีนบุรี	กาญจนบุรี	ลพบุรี	ชัยภูมิ 

เพชรบูรณ์	สุโขทัย	แพร่		เชียงราย	นครราชสีมา	ศรีสะเกษ	

อำนาจเจริญ	ขอนแก่น	นครพนม	หนองบัวลำภู	บุรีรัมย์	

อุดรธานี	 สุรินทร์	 นครศรีธรรมราช	 และตรัง	 เพื่อ 

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมหาบัณฑิตที่มี  

ความรู้คู่คุณธรรม	 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช ้

ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมโดยรวม	 

ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ 

ประมวลความรู้ให้แก่นักศึกษาด้วย		

	 โอกาสนี้	 ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย	 กล่าวว่าความสำเร็จทางการศึกษา 

ครั้งนี้	 ขอฝากให้นักศึกษาได้ลองพิจารณาสิ่งที่ได ้

เรียนมาว่า	ได้เปลี่ยนอะไรบ้างในชีวิต	หรือได้แนวคิด 

ใหม่ๆที่ไม่เคยได้รับมาก่อนหรือไม่	 เพราะการมอง 

โลกต้องมองสิ่งที่แตกต่าง	นอกจากความรู้ที่ได้รับ 

	แล้วก็ขอให้ค้นหาประสบการณ์ท่ีทำให้มีความสามารถ 

ในการคิดอย่างไม่สิ้นสุด	พร้อมนำไปใช้คู่กับความมี

คุณธรรม	

	 ที่สำคัญ	 มหาบัณฑิตจะต้องมีจิตสาธารณะ	

โดยมองสังคมองค์รวม	อย่าเอาตัวเองเป็นหลัก	เพราะ 

การมีจิตสาธารณะ	คือ	ขจัดความเห็นแก่ตัว	มองสังคม 

เป็นที่ตั้งในการดำรงชีวิต	 ควบคู่ไปกับการนำหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้	 เราต้องมองว่าจะ 

ทำหน้าที่เช่นไรให้เป็นพลเมืองดีและไม่เกิดผลเสีย

แก่ทรัพยากรของประเทศ	 ซึ่งในอนาคตสังคมไทย 

กำลังจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน	 ต้องช่วยกันคิดว่า 

เราจะอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างไร	ไทยจึงต้อง 

ต่ืนตัวและเตรียมพร้อมหลายด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นภาษา 

ในอาเซียน	 หรือความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ซึ่งเราต้องเปิดรับข่าวสาร	 เพื่อปรับตัวและช่วยกัน 

ผลักดันประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป	

 “อีกไม่นานท่านท้ังหลายก็จะจบการศึกษาแล้ว 

ขอให้หวนคิดถึงรามคำแหงว่า	ในการกระทำส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ที่อาจเกิดผลเสียต่อมหาวิทยาลัยนั้นขอให้ยั้งคิด	 

และช่วยส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยไว้	 

เพราะอย่างน้อยเม่ือนักศึกษาจบไปแล้วก็ถือเป็นสมาชิก 

คนหนึ่งของสถาบัน	 ไม่ว่าสิ่งที่ทำจะดีหรือไม่ก็จะ 

สะท้อนกลับมาสู่สถาบัน	และถ้ามีโอกาสก็ขอให้กลับมา 

ร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย	 รวมถึงการทำงานขอให้

ท่านทั้งหลายออกไปทำงานรับใช้สังคมอย่างเต็มที่	 

และใช้ความรู้ความสามารถทำให้นายจ้างหรือองค์กร

นั้นเกิดความพึงพอใจในตัวบัณฑิตด้วย”

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 กล่าวต่อไปว่า 

ด้านผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	 ขอให้ทำด้วย 

ความต้ังใจและเกิดคุณค่าทางวิชาการ	 สมกับการเป็น 

มหาบัณฑิตของท่านในอนาคต	 เพราะผลงานต่างๆ 

ท่ีจัดทำข้ึนจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ	ขอให้ทำผลงาน 

ด้วยตนเอง	 ไม่ลอกเลียนแบบใคร	 และทำให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการด้วย

 “ช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้สอน 

นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มอบความรู้ให้แก่นักศึกษาจนบรรลุความต้ังใจในการ 

เข้ามาศึกษาที่รามคำแหง คณาจารย์เองก็ภูมิใจที่ได ้

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

ออกไปรับใช้สังคม จึงขอฝากให้นักศึกษาได้ตริตรอง

ในสิ่งที่ได้ฝากเอาไว้พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

สมกับเป็น ‘มหาบัณฑิตรามคำแหง’ ที่เป็นผู้มีความ

รู้คู่คุณธรรม”				ผศ.ดร.บุญชาล	กล่าวในที่สุด	
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

     

	 เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวเล็กๆปรากฏอยู่ 

บนหน้า	๑	ของหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง	

	 แต่เป็น	“ข่าวเล็กๆ”	ที่	“ข่าวรามคำแหง” 

ถือว่าเป็น	“ข่าวที่ยิ่งใหญ่”	ข่าวหนึ่ง

	 ซึ่งคนที่สอน	ทำงาน	และเรียนอยู่ที่นี่น่า

จะภาคภูมิใจ

	 ข่าวนี้พาดหัวว่า

 ผลสำรวจเผยนายจ้างปล้ืมบัณฑิตรามฯ 

มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสูง

 ผลสำรวจน้ี	สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

หรือ

 สำนักงาน ก.พ.ร.

	 สำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้ 

บัณฑิต	 และสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบัน 

อุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 

พุทธศักราช	๒๕๕๔	พบว่า

	 ในด้านความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้

บัณฑิตได้คะแนน	๔.๓๕	จากคะแนนเต็ม	๕

	 โดยผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 

ประเด็นคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพสูงที่สุด

	 รองลงมาคือความรู้ความสามารถทาง 

วิชาการ	และความรู้ความสามารถพื้นฐาน

	 ส่วนความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษา

ของนักศึกษา	พบว่า

	 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด 

การเรียนการสอนสูงท่ีสุด	รองลงมาได้แก่อาจารย์ 

ผู้สอน	การจัดหลักสูตร	และสื่อ	เอกสาร	และ 

อุปกรณ์การเรียนการสอน

 ผลการสำรวจคร้ังน้ีจะมีใครคิดหรือไม่ว่า 

มีอานิสงส์มาจากการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

เปิดสอนวิชา	

	 RU	๑๐๐	RU	๖๐๐	RU	๙๐๐	วิชาความรู ้

คู่คุณธรรม	และวิชา

	 RU	๖๐๓	วิชาบัณฑิตศึกษา

	 และผู้ที่ เปิดวิชาดังกล่าวนี้ให้ได้เรียน 

กันชื่อ

  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข

 นายวิรัช	 	 ชินวินิจกุล	 เลขาธิการสำนักงาน 

ศาลยุติธรรม	 ฝากบัณฑิตรามคำแหงจบไปรับใช ้

บ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดมั่น 

ในหลักกฎหมายและความยุติธรรมเพื่อการ 

ทำงานที่ประสบความสำเร็จและเพื่อความสันติ 

ของสังคมไทย	 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญา 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 	

เมื่อวันที่	 5	 มีนาคม	 2555	ณ	อาคารหอประชุมพ่อ 

ขุนรามคำแหงมหาราช

       นายวิรัช  ชินวินิจกุล 

ก ล่ า ว ใ น โ อ ก า ส น้ี ว่ า		

ค ร้ัง ห น่ึง ผ ม เ ค ย เ ป็ น 

อาจารย์ท่ีคณะนิติศาสตร์	

รามคำแหง	ทุกวันน้ีรามคำแหง 

ก็เป็นเหมือนบ้านของผม	

แม้ว่าผมจะไม่ได้จบจาก 

รามคำแหง	 แต่ผมเร่ิมชีวิตราชการจากท่ีน่ี	 จึงขอฝาก 

ถึงบัณฑิตทุกคนว่าจงระลึกถึงคำขวัญของมหาวิทยาลัย 

ท่ีว่า	 “รู้จักอภัย ต้ังใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯสนองคุณชาติ” 

ซึ่งขณะนี้ทุกคนได้ศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

แล้ว		ภาระหน้าท่ีต่อไปของบัณฑิต	คือ	การนำความรู้ 

ความสามารถออกไปรับใช้ประเทศชาติ	 ดังท่ี	 พ่อขุน 

รามคำแหงมหาราชได้ทำมาแต่อดีต	 และหวังว่าบัณฑิต

ทั้งหลายจะเป็นกำลังสำคัญทุกๆด้านที่จะช่วยกัน 

พัฒนาประเทศของเราต่อไป	

 เลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรม	 กล่าวถึงหลัก

ในการเรียนแก่บัณฑิตว่า	 ในขณะที่เรามีหน้าที่เป็น

นักศึกษา	ขอให้ทำหน้าท่ีเป็นนักศึกษาท่ีดีและพยายาม 

ตั้งใจศึกษาให้ดีที่สุด	นั่นคือ	การดูแลเอาใจใส่ตัวเอง 

และหมั่นศึกษาเล่าเรียน	 ส่วนเรื่องอื่นๆที่ยังไม่ 

จำเป็นขอให้ค่อยๆเรียนรู้ไป	 เมื่อจบการศึกษาแล้ว	

ยังมี เวลาในชีวิตอีกมากที่จะให้ เราได้ค้นคว้า 

หาประสบการณ์	 และเมื่อเข้าสู่การทำงาน	 เช่นผม 

ทำงานเป็นนักกฎหมาย	 ขอให้ยึดมั่นในหลักความ

ซื่อสัตย์สุจริต	ยุติธรรม	และต้องเห็นความทุกข์ยาก

ของประชาชนเป็นปัญหาที่เราต้องช่วยแก้ไข	

เลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรม ฝากบัณฑิตรามฯ

ยึด ‘ความซื่อสัตย์สุจริต-ยุติธรรม’ เป็นหลักทำงาน

 “แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะปกครอง 

ด้วยหลักนิติรัฐ ในฐานะที่เป็นนักปกครองคนหนึ่ง 

ต้องยึดหลักกฎหมาย ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต ้

การบังคับของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใคร หรือใหญ่โต 

มาจากไหนก็ตาม ถ้าทุกคนเคารพกฎหมาย ปัญหา 

ความวุ่นวายต่างๆ หรือการเรียกร้องให้เกิดความ

ปรองดองก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนเคารพกฎหมาย 

บ้านเมืองก็จะสงบสุข ชีวิตคนไทยก็จะมีความสุข 

เพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่กำหนดระเบียบของสังคม

ขึ้นมาแล้ว”

        นายวิรัช	 กล่าวด้วยว่า	 ถ้าถามว่า...ผมอยาก

เห็นบัณฑิตรามคำแหงเป็นอย่างไร...ในวันนี้และ 

อนาคตบัณฑิตรามคำแหงจะต้องเป็นหลักของสังคม 

เพราะสมัยที่ผมเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ๆที่รามฯ 

หลายคนพูดว่า	 เรียนรามคำแหง...เรียนไปทำไม	

แต่ผมกลับมองว่า	 ต่อไปบัณฑิตรามฯนอกจากจะ 

ครองประเทศไทยแล้วจะครองโลกด้วย	 เพราะราม

คำแหงเป็นสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุดในโลก	

อีกทั้ง	ยังเชื่อว่าบัณฑิตรามฯเป็นผู้ที่มีคุณภาพ	และ 

ม่ันใจว่าอนาคตบัณฑิตรามฯจะเป็นผู้นำประเทศไทย 

ในหลายองค์กรได้อย่างแน่นอน	

 “วันนี้บัณฑิตทุกคนของรามฯได้พิสูจน์  

ให้เห็นว่า การก่อตั้งรามฯขึ้นมา ไม่ใช่ก่อตั้งมาเพื่อ 

สนองคนที่อยากเรียนเท่านั้นแต่ก่อตั้งมาด้วยชีวิต 

และวิญญาณ ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเรียนจบ 

เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณภาพเท่าเทียม

กับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง...

 ...การที่ผมได้รับเกียรติรับพระราชทาน 

ปริญญากิตติมศักดิ์ในวันนี้ มีความภาคภูมิใจและ 

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง เพราะรามคำแหง 

นอกจากให้ชีวิตในการเริ่มงานราชการแล้ว  

ยังให้เกียรติผมอย่างสูงสุดในชีวิต จากนี้ไปผมจะ 

นำสิ่งที่ได้รับไปเป็นกำลังใจในการทำงาน ซึ่งผม 

เชื่อว่า ถ้าคนเราตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว 

สังคมก็จะเห็นคุณงามความดี และเราก็จะได้รับเกียรติ

อย่างที่ผมได้รับเช่นครั้งนี้”
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 สามบัณฑิตนักบริหาร-นักบัญชี	คว้าเกียรตินิยม 

อันดับหน่ึงจากคณะบริหารธุรกิจ	 เช่ือม่ันวิชาความรู้ 

ท่ีได้รับจากรามคำแหง...เป็นท่ีหน่ึงไม่แพ้สถาบันใด...

จากวันนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว	 ตั้งมั่นนำความเป็น 

ปัญญาชนไปพัฒนาการทำงานให้องค์กรยืนหยัด 

และสังคมยั่งยืน	

 น า ย บ ร ร ย ง  

ไพศาลธีระกร บัณฑิต 

ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ	

โครงการบริหารธุรกิจ- 

บัณฑิต	 สาขาวิชาการ 

บริหารจั ดก า รกอล์ ฟ	

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ 	

เ กียรตินิยมอันดับหน่ึง	

ปัจจุบัน		กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	มิตรเอ้ืออารีย์ 

ลิสซิ่ง	จำกัด	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่		กล่าวถึง 

มุมมองท่ีมีต่อสถาบันของเขาว่า	 รามคำแหงเปิดโอกาส 

ให้คนทุกเพศทุกวัย	 และทุกสาขาอาชีพ	 ท้ังผู้ท่ีไม่สามารถ 

สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	หรือไม่มีเวลาเรียน 

ในภาคปกติ	หรืออยู่ในสถานที่ห่างไกลซึ่งไม่สะดวก 

ในการเดินทางมาเรียนยังส่วนกลางได้	 รวมท้ังค่าใช้จ่าย 

ไม่สูง	 และข้อจำกัดบางคนท่ีต้องทำงานช่วงเวลาปกติ	

ไม่สามารถมาเข้าเรียนได้	 แต่สามารถศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตัวเองที่บ้านแล้วเข้ามาสอบประเมินผลได้ 

เช่นคนอื่นๆ

 “ชีวิตในวัยเรียนโดยช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ผม 

ต้องทำงานไปด้วย ผมจะให้ความสนใจในขณะเรียน 

ในห้อง ฟังแล้วจดเลคเชอร์และทำความเข้าใจให้ 

มากที่สุด  เมื่อกลับจากทำงานก็ตั้งใจศึกษาค้นคว้า 

หาข้อมูลและฝึกฝนวิชาโดยการทำการบ้านหรือ 

ปรึกษาเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและ 

ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆด้วย...

 ...ความรู้ที่ได้รับจากรามคำแหงผมนำไป 

ประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้มาก  เพราะว่างานที่ทำ 

เป็นอาชีพส่วนตัวที่ต้องใช้ทักษะสูงในการบริหาร- 

จัดการและต้องมีสังคมที่เปิดกว้าง ผมก็ได้นำวิชา 

ไปใช้อย่างเต็มที่ มาถึงวันนี้ผมประทับใจคณาจารย ์

และเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเรียน 

และให้ความรักต่อกัน มีความสนใจสร้างเป้าหมาย 

ร่วมกันท่ีจะเรียนให้ประสบความสำเร็จและในท่ีสุด 

ก็ทำได้”

 นายบรรยง	บอกด้วยว่า	วันน้ีสำเร็จการศึกษาแล้ว 

ผมมีความภูมิใจที่จบจากสถาบันที่ให้โอกาสทุกคน 

ในการเรียนและผู้ที่จบต้องช่วยเหลือตัวเองและ 

มีวินัยมากกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น	 ฉะนั้น	 ผู้ที่จบ 

จากรามคำแหงจะเป็นคนเก่งและได้รับการยอมรับ

จากสังคม	 อยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

ที่เราเรียนอยู่และต้องมีวินัยให้กับตัวเองเพื่อที่จะ 

ประสบความสำเร็จ	 และไม่ท้อถอยให้สมกับเป็น 

ลูกพ่อขุนฯ

 น า ย แ ส ง ภ พ  

กฐินเทศ	 บัณฑิตคณะ 

บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชา 

การบัญชี	 เกียรตินิยม 

อันดับหน่ึง	ปัจจุบัน	ผู้ช่วย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

ส ำนั ก ง านสอบบัญชี 	

บี	 เอส	 เอ	 บอกว่า	 รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่เปิดโอกาสทางการศึกษา	โดยครอบคลุมทุกชนชั้น	

และกว้างไกลอย่างไร้ข้อจำกัด	 ท้ังยังขจัดปัญหาท่ีเป็น 

อุปสรรคในการศึกษา	2	ประการออกไป	คือ	 ‘เวลา’ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนด	 หรือบังคับในการเข้า 

ชั้นเรียน	 จึงสามารถทำงานและเรียนควบคู่กันไปได ้

และ	‘ค่าใช้จ่ายในการศึกษา’	ที่ถูก	จึงส่งผลให้บุคคล 

ในระดับรากหญ้าอย่างผมก็สามารถสำเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีได้

	 ทั้งนี้	ช่วงชีวิตในวัยเรียนของผมจะยึดการฟัง 

คำบรรยายในชั้นเรียนของอาจารย์เป็นหลักโดย 

เข้าช้ันเรียนอย่างสม่ำเสมอ	ก่อนเรียนจะอ่านตำราและ 

ดูเทปคำบรรยายในภาคก่อนๆเพื่อทำความเข้าใจใน

เบื้องต้น	 ซึ่งทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้น	 ในขณะ 

ฟังบรรยายอย่างตั้งใจก็จะคิดตามที่ท่านอาจารย์พูด 

เสมอเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพ	 เมื่อฟังบรรยายจบ	

ถ้ามีข้อสงสัยจะเข้าไปถามท่านอาจารย์ผู้สอน	 และพูดคุย 

ในเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน 

และผู้เรียน	และทำแบบฝึกหัดเยอะ	ๆ 		รวมถึง	หม่ันทบทวน 

บทเรียนของตนเองอยู่เสมอ	ที่สำนักหอสมุดกลาง

 “ความตั้งใจของผมหลังจากนี้ คิดว่าจะสอบ 

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสำนักงานสอบ 

บัญชีเป็นของตนเอง จะประกอบวิชาชีพบัญชีให ้

เชี่ยวชาญ เมื่อถึงจุดหนึ่งจะกลับมาเป็นอาจารย์ที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะตนเอง รัก และม ี

ความสามารถในการถ่ายทอด และอยากตอบแทนคุณ

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา

 สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ รามคำแหงสามารถ 

ให้เราได้เรียนในสาขาที่ตนเองรัก อยากเรียน มีความ 

หลากหลายทางสังคมที่ทำให้มีเพื่อนต่างวัย และ 

หลากหลายสถานภาพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

ระหว่างกัน และท่ีสำคัญระบบการเรียนจะหล่อหลอม 

ให้เรามีความรับผิดชอบ มีวินัย สอนให้เราคิดเป็น 

รู้จักการวางแผน การตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา 

ทั้งในการเรียนและการดำเนินชีวิต”

 บัณฑิตแสงภพ	 บอกว่า	 มีความภูมิใจที่เป็น

บัณฑิตรามคำแหง	 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

ซ่ึง เป็นเกียรติสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว 

ที่ประกอบอาชีพก่อสร้างเป็นท่ียอมรับและช่ืนชม 

ในสถานประกอบการต่างๆอย่างมาก	 จนเข้าใจแล้วว่า 

การได้เป็น	 ‘ลูกพ่อขุนฯ’	 ภูมิใจเช่นนี้นี่เอง	 ขอฝาก 

ให้ เพื่อนๆได้ตั้ งใจเรียนและเตรียมตัวล่วงหน้า 

ดังภาษิตท่ีว่า	 ‘รู้เขารู้เรา	 รบร้อยคร้ัง	 ชนะร้อยครั้ง’	

และให้ตระหนักไว้ว่า	 ‘การเรียนจบรามฯไม่ได้ข้ึนอยู่ว่า

คุณเก่งหรือไม่	แต่ข้ึนอยู่กับว่าคุณต้ังใจหรือไม่มากกว่า’

 นางสาวสมัญญา 

ภูววีรานินทร์	 บัณฑิตคณะบริหาร 

ธุรกิจ	สาขาวิชาการบัญช ี

และการเงิน	 (ภาคพิเศษ)

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง	ปัจจุบัน 

เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ- 

บัญชี	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	

ซี.อาร์.	 การบัญชี	 	บอกว่า	 ระบบการเรียนการสอน 

ของรามคำแหงเปิดให้ผู้ที่อยากเรียนได้เลือกศึกษา 

อย่างหลากหลาย	 มีคณะ	 มีสาขาที่ตรงตามความ 

ต้องการของนักศึกษา	 ไม่จำกัดอายุในการเรียนและ 

เม่ือเทียบความรู้ท่ีได้รับกับค่าหน่วยกิตแล้วถือว่าคุ้ม

ค่ามากกับการที่ได้มาเป็นนักศึกษาของรามคำแหง	

 บัณฑิตสมัญญา	 บอกถึงชีวิตในวัยเรียนว่า	

ช่วงที่เรียนปริญญาตรี	ดิฉันจะเรียนอย่างเดียว	ไม่ได ้

ทำงานที่ไหน	 อยากทุ่มเทกับเรื่องเรียนให้เต็มที ่

ก่อนสอบก็จะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ	 อ่านแล้ว 

มาเขียนสรุปย่ออีกคร้ังเพ่ือเป็นการทวนบทเรียนไปในตัว 

โดยตอนน้ีก็ต้ังใจจะเก็บประสบการณ์ในการทำงาน 

ไประยะหนึ่ง	 แล้วค่อยเรียนต่อปริญญาโท	 หรือ 

ไม่ก็อาจจะเก็บชั่วโมงการทำบัญชี	 เพื่อไปสอบเป็น 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 มาถึงวันน้ีนึกถึงความประทับใจ

หลายอย่าง	ทั้งอาจารย์	เพราะท่านเป็นผู้ให้ความรู้เรา	

ทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้	 และ 

เพื่อนๆในคณะที่ให้ความรักและคอยช่วยเหลือกัน 

ในทุกๆเรื่องด้วย

 “ดิฉันภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะรามคำแหงเป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียง 

ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัยแห่งน้ีไม่ได้ 

ให้เพียงแค่ความรู้ในการเรียน แต่ยังสอนให้เราได้รับ 

ประสบการณ์ชีวิต สอนให้รู้จักความอดทนกับอุปสรรค 

และส่ิงต่างๆมากมาย ซ่ึงท่ีผ่านมา ดิฉันก็ต้ังใจทำหน้าที่

ของตนเองให้ดีที่สุด โดยไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร 

แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง เพราะไม่มีอะไรที่ยากเกินไป 

ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆค่ะ”

นักบริหาร-นักบัญชี คว้าเกียรตินิยมอันดับ1

เชื ่อมั ่นรามฯให้วิชา-ไปพัฒนาอาชีพอย่างมั ่นคง



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

 
 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

แรกพบ...
สรตี  ปรีชาปัญญากุล         คณะมนุษยศาสตร์

มองสังคมไทย ก่อนเปิดประตูสู่อาเซียน

ตอนที่ 2 เตรียมรับมือแรงงานเคลื่อนย้ายเสรี 8 สาขาอาชีพ

    นายสัจจวัตน์  เรืองกาญจน์กุล             สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 ภาษาเวียดนาม	 เป็นภาษาหนึ่งในตระกูลมอญ-เขมร	 มีเสียงวรรณยุกต ์

เหมือนกันกับภาษาในตระกูลไท	 ภาษาเวียดนามเป็นภาษาของชาวเหวียดหรือ 

ชาวกิง	 ซึ่งมีประชากรประมาณ	 85	 %	 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของ 

ประเทศ	 แต่เดิมชาวเวียดนามใช้อักษรจีน	 หรืออักษรฮั่น	 (ออกเสียงว่า	 หาน	 

						)	ในเอกสารราชการ	และคิดประดิษฐ์อักษรของตัวเองใหม่เรียกว่า	อักษร 

โนม	(							)	และในปัจจุบันใช้อักษรก๊วกหงือ	(														)	ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม 

ผู้เผยแผ่คริสต์ศาสนา	เมื่อศตวรรษที่	17

	 เมื่อพบกันภาษาเวียดนามใช้คำว่า	 	 	 	 	 	 	 (จ่าว)	 หมายถึง	 สวัสดี	 หรือ 

ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ซิน	 จ่าว)	 หมายถึง	 ขอสวัสดี	 ซึ่ง 

สามารถใช้ได้โดยทั่วไป	กับทุกคน	

	 หากแต่การทักทายของชาวเวียดนามโดยแท้จริงแล้ว	ต้องมีคำเรียกขาน

บุคคลที่ต้องการจะกล่าวทักทายด้วย	เช่น		 	 	

	 	 	 	 (จ่าว	แหมะ)		 	 สวัสดีแม่

	 	 	 	 (จ่าว	แหมะ	อะ)	 สวัสดีแม่ค่ะ	(ครับ)

	 	 	 	 (กอน	จ่าว	แหมะ	อะ)	 ลูกสวัสดีแม่ค่ะ	(ครับ)

 การเติมคำว่า				ต่อท้ายคำกล่าวทักทาย	เพ่ือแสดงความสุภาพ	เปรียบได้กับ 

คำลงท้าย	ครับ	หรือ	ค่ะ	ในภาษาไทย	ส่วนการเติมคำว่า	con	(กอน)	หมายถึง	

ลูก	เป็นการใช้สรรพนามแทนผู้พูดคำกล่าวทักทายนั้น

                (แอม	จ่าว	[จิ/แอญ]	อะ)

 น้องสวัสดีพี่สาว/พี่ชายค่ะ

       (เจ๋า	จ่าว	[บ๊าค	/	อง	/	บ่า...]	อะ)

	 หลานสวัสดีลุง,ป้า	/	ตา,ปู่	/	ยาย,ย่า	ค่ะ

       (แอม	จ่าว	[โก	/	เท่ย]	อะ)

 หนูสวัสดีอาจารย์ผู้หญิง/อาจารย์ผู้ชาย	ค่ะ

 หากเป็นการทักทายบุคคลท่ีอายุน้อยกว่าผู้พูด	 ไม่จำเป็นต้องใช้สรรพนาม 

แทนผู้พูดนำหน้า	และไม่จำเป็นต้องลงท้ายว่า					(อะ)	เช่น																							(จ่าว	แอม)	

สวัสดีน้อง	หรือ																				(จ่าว	เจ๋า)	สวัสดีหลาน

	 ในสถานการณ์ที่พบกับบุคคลที่คุ้นเคย	เราสามารถกล่าวทักทายกันด้วย 

การเรียกขาน	แทนการกล่าวคำว่า											(จ่าว)	สวัสดี	ได้	เช่น		

	 	 	 	 	 (บ๊าค	อะ)	 ลุง	/	ป้า	คะ

	 	 	 	 	 (เท่ย	อะ)	 อาจารย์	(ผู้ชาย)	คะ

	 นอกจากนี้	การทักทาย	ยังสามารถใช้การถามไถ่สารทุกข์สุกดิบได้	เช่น 

หากพบกับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากแล้ว	อาจทักทายด้วยการถามว่า	

(อง	แคว้	คง)	ปู่สบายดีไหม	หรือถามถึงสถานที่ที่จะไป	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (โก	ดี	

เดา	 เด๊ย)	 น้าไปไหนนั้น	 หรืออาจใช้ประโยคที่มีการคาดหมายว่าบุคคลกำลัง 

เดินทางไปที่ไหนเพื่อใช้เป็นการทักทาย	เช่น		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (จิ	ดี	 เจอะ	อ่า)	

พี่ไปตลาดหรือคะ

	 หากจะเปรียบเทียบแล้ว	 การทักทายในภาษาเวียดนาม	 กับภาษาไทย 

มีวัฒนธรรมการทักทายที่คล้ายคลึง	 และใกล้เคียงกันมาก	 นอกเหนือจากการ 

กล่าวทักทายว่าสวัสดีแล้ว	การถามไถ่สารทุกข์สุกดิบหรือกิจกรรมที่เพิ่งจะ 

ทำผ่านมา	 หรือกำลังจะไปทำอะไร	 ก็ล้วนเป็นการแสดงถึงความใส่ใจ	 มิได้ 

หมายความถึงการก้าวก่ายกิจกรรมส่วนตัวของคู่สนทนาแต่อย่างใด	

การทักทายด้วยถ้อยคำ	 และวลีเหล่านี้	 จึงปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่วไปในสังคม

เวียดนามนับแต่อดีตเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

	 เป้าหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรวมตัวเป็นประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนน้ันมาจากแนวคิดท่ีว่า	 “อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาดหรือ 

ฐานการผลิตเดียวกัน”	 (Single	 market	 and	 production	 base)	 ซึ่งต้องมีการ 

เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีเสมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน	 สามารถ 

ดำเนินกระบวนการผลิตในประเทศใดก็ได้	โดยใช้วัตถุดิบ	ทรัพยากรและแรงงาน

จากหลายประเทศเพื่อนำมาใช้ในการผลิต	ปราศจากอุปสรรคในด้านภาษีและ 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษี	 ตลอดจนมีการสร้างมาตรฐานของสินค้าและระเบียบต่างๆ	

ร่วมกัน

	 การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีเป็นอีกกระบวนการหรือปัญหาอีกอย่างหน่ึง

ที่แรงงานที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองฝีมือแรงงานของประเทศสมาชิกหนึ่ง 

สามารถเข้าไปทำงานในประเทศใดก็ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน	

เช่นเดียวกับหลักสหภาพยุโรป	 (EU)	 ท่ีประชากรของประเทศสมาชิกสามารถ 

เข้าไปอยู่อาศัยและทำงานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดก็ได้ 

โดยไม่จำเป็นต้องมี	 Work	 permit	 และจะต้องได้รับการปฏิบัติในการจ้างงาน	 

สวัสดิการสังคมและประโยชน์ด้านภาษีที่เท่าเทียมกัน

	 การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีจะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพ่ือให้สามารถ

ทำงานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น	 ซึ่งมี	 8	 สาขาอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้าย 

ได้ง่ายคือ	

	 1.	วิศวกรรม	 2.	ช่างสำรวจ	 	 3.	สถาปัตยกรรม	

	 4.	แพทย์	 5.	พยาบาล	 	 6.	ทันตแพทย์	

	 7.	บัญชี	 8.	การท่องเที่ยวและบริการ

	 การแข่งขันด้านการค้าและบริการนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันจากการ 

แข่งขันของสินค้าโดยเฉพาะการบริการวิชาชีพที่หลายประเทศได้ทำข้อตกลง 

กันไว้เฉพาะ	 ซึ่งอาชีพที่ได้มาตรฐานรับรองเคลื่อนย้ายไปทำงานในอาเซียน 

ได้ทันทีไม่มีการกีดกันตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	คือ	แพทย์	

พยาบาล	บัญชี	สถาปนิก	และวิศวกร	แต่บางสาขาวิชาชีพอาจมีความเส่ียงต่อการ

แข่งขันมากกว่าวิชาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะเฉพาะ	เช่น	วิชาชีพกฎหมาย	ซ่ึงผู้ประกอบ

วิชาชีพจะต้องเรียนรู้ระบบกฎหมายของประเทศที่ตนจะไปทำงานนั้น	ๆ 	หรือ

แม้แต่การประกอบวิชาชีพการบัญชีก็เช่นกัน

	 ดังนั้นหากเราจะศึกษาเรียนรู้ก็ต้องมองถึงสภาพอนาคตข้างหน้าว่า	

จะศึกษาและเรียนรู้อะไร	 และที่สำคัญที่สุดที่นักศึกษาหรือผู้ใช้แรงงานส่วน 

ใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว	 จึงทำให้เสียเปรียบแรงงานต่างชาติเมื่อการ 

เคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคตมาถึง	 และยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับ 

ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจึงทำให้ในประเทศของเรามี 

แรงงานต่างด้าวเยอะมากผนวกกับบัณฑิตจบใหม่ส่วนใหญ่ก็ว่างงาน

	 อย่างไรก็ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

เสรีท่ีจะมีข้ึนในอนาคต	 นักศึกษาและผู้อยู่ในสถานะกำลังหางานหรือผู้ทำงาน 

ต้องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสามในการส่ือสารให้พร้อม 

ศึกษาเรียนรู้ความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่	 การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

และหมั่นศึกษาถึงวัฒนธรรมของต่างประเทศอยู่เสมอ

	 เพราะทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 

อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 และ 

สร้างอนาคตให้กับคนไทย	 อีกเพื่อป้องกันอาการสมองไหลออกจากประเทศ 

ในอนาคตหลังจากที่เปิดประเทศเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

       

ตอน มหาวิทยาลัยในเยอรมน ี(1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์

มองโลกเยอร
มัน

 สวัสดีค่ะ	นักศึกษาทุกท่าน	ในฉบับน้ีครูจะมา 

แนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีท่ีมีช่ือเรียกว่า 

Technische	Universitat	 Dresden	 (Dresden	University 

of	Technology)	ตั้งอยู่ที่เมืองเดรสเดน	รัฐแซกโซน ี

(ฝั่งตะวันออกของเยอรมนี)	 ถือเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีความสำคัญแห่งหน่ึงของรัฐเลยก็ว่าได้	 มหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 ค.ศ.	 1828	 ปัจจุบันมีจำนวน 

นักศึกษากว่า	35,	000	คน	และหลังจากการรวมประเทศ	

ได้พัฒนาจากการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยอรมนีตะวันออก 

(อาทิเช่น	 วิศวกรรมศาสตร์	 แพทยศาสตร์	 และ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์)	 มาเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นไป

ทางสหวิทยาการ	 (multi-discipline)	 โดยเปิดสอน 

ในสาขาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ิมเติม	

นอกเหนือไปจากสายวิทยาศาสตร์	

	 ขอพูดถึงข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

เดรสเดนแบบคร่าว	ๆ	กันก่อน	เมืองเดรสเดนตั้งอยู่

ท่ีรัฐแซกโซนี	Saxony	(ภาษาเยอรมันเขียนว่า	Sachsen)	

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	 จึงยังไม่มี 

การเรียกเก็บค่าเทอมแต่อย่างใด	 จะเก็บเพียงแค่ 

ค่าธรรมเนียมซึ่งก็ไม่มากนัก	 คือประมาณสองร้อย

ยี่สิบยูโรต่อเทอม	(เป็นราคาที่รวมค่าเดินทางภายใน 

เมืองเดรสเดนและภายในรัฐแซกโซนีแล้ว	นักศึกษา 

จึงสามารถใช้บริการรถไฟแบบธรรมดา	รถราง	รถบัส 

และเรือข้ามฟากได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)	 มหาวิทยาลัย 

ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในรัฐนี้ยังไม่มีนโยบาที่เรียกเก็บ 

ค่าเทอมแต่อย่างใด	 เพราะต้องการดึงดูดให้นักศึกษา 

จากฝ่ังตะวันตกและนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนท่ีน่ี 

ให้มากที่สุด	นัยว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิ

ภาคนั่นเอง

	 เดรสเดน	 (Dresden)	 เป็นเมืองหนึ่งที่เคยอยู ่

ในฝ่ังเยอรมันตะวันออก	(DDR	=	Deutsche	Demokratische 

Republik)	สมัยท่ีเยอรมนีถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ัง 

หลังจากที่มีการรวมประเทศเดรสเดนก็ได้รับการ 

พัฒนาอย่างรวดเร็ว	 บ้านเรือนอาคารท่ีถูกปล่อยโทรม 

ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่	 มีการสร้างตึกทันสมัย 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เดรสเดนถือเป็นเมืองที่เติบโต 

เร็วที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมนี	เศรษฐกิจก็ทวีความ 

คึกคัก	 มีนักท่องเที่ยวมากมายในช่วงฤดูร้อนและ 

ช่วงเทศกาลคริสต์มาส	เพราะท่ีเมืองน้ีมีตลาดคริสต์มาส

ที่โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นที่รู้จักกันมาก	 รวมไปถึง 

มหาวิทยาลัยเดรสเดนท่ีได้สร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ 

ในบริเวณวิทยาเขตและโดยรอบ	รวมทั้งบูรณะตึก 

เก่าให้มีความทันสมัย	 เพื่ออำนวยความสะดวกใน 

การเรียนการสอนมากขึ้น	 เนื้อที่ของวิทยาเขตหลัก

มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก	และบางคณะได้กระจายตัว

ไปตามส่วนต่าง	ๆ	ของเมือง

	 ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ี	 ยังมี	 International	Office	

ซึ่งเรียกย่อ	ๆ 	ว่า	AAA	คอยทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 

นักศึกษาชาวต่างชาติ	 อย่างเช่นถ้านักศึกษาจะส่ง 

ใบสมัครมาเรียนก็ต้องผ่านที่นี่ก่อน	และทาง	AAA	

ยังให้คำแนะนำนักศึกษาต่างชาติ	 ที่จะเข้าเรียนที ่

มหาวิทยาลัยด้วย	นอกจากนั้น	ยังมีกิจกรรมที่จัดไว้ 

สำหรับนักศึกษา	 เช่นงานปาร์ต้ีสังสรรค์ในโอกาสต่าง	 ๆ 

การเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนี	

โดยจัดในราคาย่อมเยา	 เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ต่างชาติ	ได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเยอรมันมากข้ึน 

 สำหรับผู้ท่ีสนใจเร่ืองกีฬา	ทางมหาวิทยาลัยก็จัดให้ 

มีกีฬาสำหรับนักศึกษามากกว่าเจ็ดสิบประเภท 

นักศึกษาจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง	 20	 ยูโร	 ต่อเทอม	 และ 

ถ้าสนใจในเร่ืองภาษาต่างประเทศ	 ทางมหาวิทยาลัย 

ก็เปิดคอร์สสอนภาษาต่าง	ๆ	เช่น	ภาษาสเปน	ภาษา 

โปรตุเกส	ภาษารัสเซีย	ภาษาญี่ปุ่น	และภาษาอื่น	ๆ	

อีกมากมาย	โดยนักศึกษาสามารถไปลงช่ือจองท่ีน่ังเรียน

ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ		(เสียเงินซื้อเฉพาะตำรา

เรียนเท่าน้ัน)	ส่วนมากคอร์สภาษาท่ีว่าน้ี	จะเรียนเพียง 

อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้ง	 ๆ	 ละชั่วโมงครึ่ง	 เมื่อ 

เรียนจบแต่ละคอร์สก็จะมีใบประกาศนียบัตรมอบให้	

 ท่ีมหาวิทยาลัยเดรสเดน	ยังมีห้องสมุดกลางซ่ึงถือว่า 

เป็นห้องสมุดแห่งรัฐแซกโซนีด้วย	 ห้องสมุดนี้มีชื่อ 

ย่อสั้น	ๆ	ว่า	SLUB	(Sachsische	Landesbibliothek- 

Staats-	 und	 Universitatsbibliothek	 Dresden)	 โดย 

มีหนังสือให้ค้นคว้าวิจัยมากกว่า เก้าล้านเล่ม	 

อาคารของห้องสมุดเพ่ิงจะสร้างเสร็จเม่ือปี	ค.ศ.	2002 

โดยมีรูปทรงสมัยใหม่	อาณาบริเวณกว้างขวาง	ภายใน 

ยังติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้งานได้พร้อม 

กับสัญญาณอินเทอร์เน็	ต	wifi		ห้องสมุดเปิดบริการ 

ตั้งแต่เวลา	 08.00	 -	 24.00	 น.	 ส่วนวันอาทิตย ์

ตั้งแต่	 10.00	 -	 18.00	 น.	 นอกจากหนังสือจำนวน 

นับล้าน	ๆ 	เล่มแล้ว	ทางห้องสมุดยังมีซีดีและดีวีดีไว ้

บริการด้วย	 ถ้าหนังสือเล่มท่ีต้องการไม่มีอยู่ในห้องสมุด 

นักศึกษาก็สามารถทำเรื่องขอยืมจากห้องสมุด 

ที่อยู่ในเมืองอื่นหรือรัฐอื่นได้	 และ	 นอกเหนือจาก 

ห้องสมุดแห่งนี้แล้ว	 ทางมหาวิทยาลัยยังมีห้องสมุด

แห่งอ่ืน	ๆ	 อยู่อีกห้าแห่ง	 กระจายตัวอยู่ตามคณะต่าง	 ๆ	

นอกบริเวณวิทยาเขตหลัก	อย่างเช่น	ที่คณะแพทย์ก็

จะมีห้องสมุดประจำคณะฯ	เป็นต้น

	 สำหรับเรื่องอาหารการกิน	 ที่วิทยาเขตหลัก 

จะมีโรงอาหารหลักๆ	 อยู่สองแห่งและมีโรงอาหาร 

เล็ก	ๆ	กระจายอยู่ตามคณะต่าง	ๆ	 	รายการอาหารมี

ให้เลือกพอสมควรและค่อนข้างราคาถูก	 (จานละ 

ประมาณสองยูโรหรือแปดสิบบาท)	ในขณะท่ีปริมาณ 

ของอาหารต้องบอกว่ากินอ่ิมแน่นอน	 เหมือนกับข้าว

สองจานของบ้านเรามารวมกัน	 อาหารมีให้เลือกทั้ง

อาหารเยอรมันหรือแบบยุโรป	 เช่น	 สปาเกตตี	 สลัด	

มิฉะนั้นก็มีมุมอาหารเอเชียด้วย	 ซึ่งนำมาประยุกต ์

ให้ถูกปากของคนเยอรมัน	

	 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเวลาไปถึงเยอรมนี 

ก็ต้องหาที่อยู่ที่พัก	 โดยส่วนใหญ่	 ถ้าคนที่ไม่เคยไป 

เยอรมันมาก่อน	 เมื่อไม่ค่อยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ 

หาที่อยู่ที่พักอาศัยมากนัก	 ก็จะเข้าพักตามหอพัก 

นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่มากมาย 

หลายแห่ง	 ถึงกระน้ันก็ยังไม่พอเพียงกับจำนวนนักศึกษา

ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 หอพักนักศึกษาแบ่งเป็นห้องพัก 

ประเภทต่างๆ	 มีทั้งแบบห้องเดี่ยวแต่ใช้ห้องน้ำกับ 

ห้องครัวรวมกับคนอื่น	 ถ้าใครอยากได้ความเป็น 

ส่วนตัว	 ก็จะมีห้องพักประเภทที่มีห้องครัวกับห้อง 

น้ำในตัว	 ซึ่งราคาจะแพงกว่าห้องประเภทแรก	 อยู่ที ่

สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบยูโรต่อเดือน	นอกจากนั้น 

ก็ยังมีห้องพักแบบท่ีเรียกว่า	WG	 (Wohngemeinschaft)	

โดยนักศึกษาจะพักรวมกับคนอื่น	ๆ	จำนวนสองคน	

สามคน	หรือมากกว่าน้ัน	และจะได้อารมณ์แบบครอบครัว 

มากกว่า	 เพราะเป็นการพักอยู่ในอพาร์ตเม้นต์เดียวกัน 

ใช้ห้องครัวกับห้องน้ำรวมกัน	 แต่มีห้องนอนส่วนตัวให ้

มีการจัดเวรผลัดเปลี่ยนกันทำความสะอาด	 บางครั้ง 

ก็ทำอาหารร่วมกัน	 ซ่ึงนักศึกษาท่ีเยอรมนีจำนวนมาก

จะนิยมพักในอพาร์ตเมนต์แบบน้ี	เพราะได้แชร์ค่าห้อง 

กับนักศึกษาคนอื่น	 และช่วยให้ไม่เหงาจนเกินไป	

แต่ข้อเสียก็คือ	เราต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้

..

..

..



      

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

 ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อที่ เยอรมนีจะ 

แตกต่างกันไป	 แล้วแต่ว่าอยู่เมืองอะไร	 สำหรับเมือง 

เดรสเดนน้ันยังถือว่าค่าครองชีพยังไม่สูงนัก	 นักศึกษา 

ควรจะมีเงินสำหรับใช้จ่ายสักห้าร้อยยูโรต่อเดือน	

ก็น่าจะพออยู่ได้	 ค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าเช่าห้อง	

ค่าเครื่องบริโภคและอุปโภค	 ค่าประกันสุขภาพ	 (ซึ่ง 

นักศึกษาทุกคนต้องทำเพราะเป็นกฎหมายบังคับ)	

ที่ตอนนี้อยู่ราว	ๆ	แปดสิบยูโร

	 หลักสูตรที่น่าสนใจที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี

หลากหลาย	 ให้เลือกเรียนได้ทั้งในระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา	 ครูจะแนะนำให้นักศึกษารู้จักสัก

สองหลักสูตร	 หลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรอินเตอร์	

สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	 เรียนนาน 

เพียงหนึ่งปีหรือสองภาคการศึกษาเท่านั้นค่าเรียน 

ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ	 2,000	 ยูโร	 นักศึกษาสามารถ 

สมัครเข้าเรียนได้ท้ังในภาคฤดูร้อน	 และภาคฤดูหนาว	

หากสมัครระหว่างวันที่	15	เมษายน	ถึง	15	มิถุนายน 

ก็จะเริ่มเรียนในภาคฤดูหนาว	 (ประมาณเดือนตุลาคม 

ของทุกปี)	 และสมัครระหว่างวันที่	 15	 ตุลาคม	 ถึง 

15	 มกราคม	 ก็จะเริ่มเรียนในภาคฤดูร้อน	 (ประมาณ 

เดือนเมษายน)	 คุณสมบัติของผู้สมัครคือจะต้องมีวุฒิ

ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์	 และมีความรู้ภาษา 

เยอรมันในระดับท่ีกำหนด	คือสอบผ่านระดับ	DSH	2 

(Deutsche	Sprachprufung	fur	den	Hochschulzugang	2) 

ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาเยอรมันสำหรับนักศึกษา

ต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	

	 ความน่าสนใจของหลักสูตรกฎหมายทรัพย์

สินทางปัญญานี้อยู่ที่	 การเรียนที่เน้นหนักเชิงปฏิบัติ	

โดยนักศึกษาจะเรียนที่ เมืองเดรสเดนเป็นเวลา 

หนึ่งภาคการศึกษา	 จากนั้นจะสามารถเลือกไปเรียน 

ในมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	 ในยุโรปที่มีความร่วมมือกับ 

มหาวิทยาลัยเมืองเดรสเดนได้อีกหนึ่งภาคการศึกษา 

เช่น	ที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ	ที่นครปราก 

แห่งสาธารณรัฐเช็ก	หรือ	ท่ีเมืองชตราซ์บูร์กในประเทศ 

ฝร่ังเศส	 เป็นต้น	 เม่ือเรียนจนจบท้ังสองภาคการศึกษา 

ผู้เรียนจะต้องไปฝึกงานนานสี่ถึงหกสัปดาห์ในช่วง 

เดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปีจึงจะถือว่า 

เรียนจบครบหลักสูตร	 หลังจากนั้นจึงเริ่มเขียนงาน 

วิทยานิพนธ์ได้

	 นายธรรมรัช	 ภู่สะอาด	 เด็กรามฯ	 คนหนึ่งที่ 

เรียนจบด้านภาษาเยอรมันในระดับปริญญาตรีไปเม่ือ 

ปี	 2550	 ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย 

เช่นกัน	โดยได้เลือกเรียนในระดับปริญญาโท	หลักสูตร	

German	 Studies,	 Culture	 and	 Communication	 

ต่อไปน้ีจะเป็นประสบการณ์การไปศึกษาต่อท่ีเยอรมนี 

โดยย่อของรุ่นพี่คนนี้	

 “เมื่อผมได้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยแล้วว่า

เขารับเข้าเรียน	 ก็ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน	

พอไปถึงที่เยอรมนี	ก็ต้องไปสอบวัดความรู้ทางด้าน

ภาษาเยอรมัน	 ซึ่งเขาเรียกว่าข้อสอบ	 DSH	 สำหรับ 

นักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์ที่อยากจะเข้า 

ศึกษาต่อท่ีประเทศเยอรมนี	 ต้องสอบวัดความรู้ทางด้าน 

ภาษากันท้ังน้ัน	โดยจะมีข้อสอบสองประเภท	คือ	DSH 

กับ	TestDaF	ข้อสอบตัวแรกจะต้องสอบท่ีมหาวิทยาลัย 

ที่เยอรมนีเท่านั้น	ส่วนข้อสอบแบบที่สองสามารถ 

สอบได้ที่สถาบันเกอเธ่	กรุงเทพฯ	ก่อนจะสอบ	DSH 

ผมได้ลงคอร์ส เตรียมตัวสอบไว้หนึ่ งอาทิตย์  

แต่ผลสอบคร้ังแรกยังไม่ผ่าน	 โชคดีท่ีทางมหาวิทยาลัย 

ให้โอกาสแก้ตัวอีกหน	 โดยให้สอบวัดความรู้ทางภาษา 

อีกแบบหนึ่งซึ่งง่ายกว่า	DSH	ถ้าหากสอบผ่าน	เขาก็

จะให้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาปกติ	 แต่ยังไม่ได้เริ่ม 

เรียนเป็นทางการ	โดยให้ไปเรียนคอร์สเตรียมสอบ	

DSH	 เป็นเวลาหนึ่งเทอมฟรี	 ๆ	 เรียนทุกวันจันทร ์

ถึงศุกร์วันละสี่ชั่วโมง	หลังจากนั้นจึงเข้าสอบใหม่	

ผลสอบคร้ังท่ีสองปรากฏว่าผ่าน	(ได้	DSH	3)	มหาวิทยาลัย

จึงรับเข้าเป็นนักศึกษา		คนที่จะเข้าเรียนต้องได้	DSH 

2	(67%)	ข้ึนไป	ท้ังน้ี	ข้ึนอยู่กับสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนด้วย 

ถ้าเรียนเกี่ยวกับสาขาภาษาเยอรมัน	 แพทย์	 หรือ	

กฎหมาย	 ต้องสอบได้ระดับ	 DSH	 3	 (82%)	 ขึ้นไป	

ซึ่งตัวข้อสอบจะมีทั้งฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียนและแบบ 

ทดสอบด้านไวยากรณ์	 หลังจากสอบผ่านก็ยังไม่ได ้

เร่ิมเรียนทันที	เพราะตอนน้ันเป็นช่วงภาคฤดูร้อน	ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยท่ีเยอรมนี	จะมีภาคฤดูร้อนกับภาคฤดูหนาว	 

ที่เดรสเดนภาคฤดูร้อนอยู่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ไปจนถึงเดือนกันยายน	 ส่วนภาคฤดูหนาวจะเร่ิมราว	 ๆ 

ต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคม	 ผมต้อง 

รออีกหนึ่งเทอม	จึงได้เข้าเรียนตามป	กติ	

	 ณ	 จุดน้ี	 ขอพูดถึงสาขาท่ีเรียนอย่างพอสังเขป 

โดยสาขาท่ีเลือกเรียนจะรวมสามแขนงวิชาเข้าไว้ด้วยกันคือ 

1.	Neuere	Deutsche	 Literatur	 und	Kulturwissenschaft 

(สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับวรรณคดีต้ังแต่ราว	ๆ	คริสต์ศตวรรษท่ี	15 

เป็นต้นไป	 และวัฒนธรรมศึกษา)	 2.	 Deutsch	 als	

Fremdsprache	 (สาขาวิชาท่ีเรียนเก่ียวกับวิธีการสอน 

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ)	 และ	 3.	

Angewandte	 Linguistik	 คือสาขาวิชาภาษาศาสตร ์

ประยุกต์ด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ภาษาหนังสือพิมพ์	 ภาษา 

การเมือง	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	โดยต้องเลือกเรียน 

ส่ีคอร์สจากแต่ละแขนงวิชารวมกันก็เป็นสิบสองคอร์ส 

และผมยังต้องเลือกเรียนอีกสี่คอร์สจากแขนงวิชา 

ใดวิชาหนึ่งที่สนใจ	 รวมทั้งหมดเป็นสิบหกคอร์ส 

ท่ีต้องเรียน	 หลายคนอาจคิดว่าสาขาน้ีเรียนเป็นภาษา 

อังกฤษเพราะชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ	 แต่ 

ความจริงเรียนเป็นภาษาเยอรมันท้ังหมด	 โดยผมต้อง

เข้าเรียนกับนักเรียนชาวเยอรมัน	 ส่วนระบบการให้

เกรดของเยอรมันจะต่างจากบ้านเราชนิดข้ัวตรงข้าม	

คือ	1	หมายถึงดีที่สุด	และ	4	คือแย่ที่สุด	ถ้าได้ไม่ถึง

สี่ก็แปลว่าสอบไม่ผ่าน	

	 สำหรับการเรียนหลักสูตรนี้จะต้องมีการ 

ฝึกงานด้วย	 และต้องฝึกงานให้ครบท้ังสามแขนงวิชา 

ที่กล่าวไว้ข้างต้น	 และต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขา 

ที่เราศึกษา	เช่น	ถ้าเป็นแขนงวิชา	Neuere	Deutsche 

Literatur	und	Kulturwissenschaft		ก็สามารถฝึกงาน 

ได้กับองค์กรหรือสถาบันต่าง	ๆ	 ท่ีเก่ียวกับวรรณกรรม 

และวัฒนธรรม	ซ่ึงผมเองได้มีโอกาสฝึกงานกับพิพิธภัณฑ์ 

ของนักเขียนชาวเยอรมันช่ือดัง	Erich	Kastner	(เอริค 

เคสท์เนอร์)	 ที่เมืองเดรสเดน	 ส่วน	 Deutsch	 als 

Fremdsprache	 ก็ฝึกงานกับสถาบันที่มีการเผยแพร่ 

ภาษาเยอรมัน	อาทิเช่น	สถาบันเกอเธ่	โรงเรียนหรือ 

มหาวิทยาลัยทั่ว	ๆ 	ไปที่มีการเปิดสอนภาษาเยอรมัน	

ส่วน	Angewandte	Linguistik	สามารถฝึกงานได้ตาม 

องค์กรหรือบริษัทต่าง	 ๆ	 อย่างเช่น	 งานด้านการส่ือสาร 

ประชาสัมพันธ์	การขาย	หรืออ่ืน	ๆ	ซ่ึงแต่ละท่ีจะต้อง

ฝึกงานอย่างน้อยหน่ึงเดือน	 ส่วนสาขาท่ีเราเลือกเสริม

ต้องทำงานฝึกเสริมเข้าไปอีก		

	 เม่ือเรียนผ่านครบทุกวิชาและฝึกงานเรียบร้อย 

แล้ว	 ก็ต้องสอบอีกหน่ึงรอบ	 โดยสามารถเลือกหัวข้อ 

ที่สนใจและถนัด	 สอบทั้งสามสาขาวิชา	 มีทั้งแบบ 

ปากเปล่าและเขียน	 เมื่อสอบผ่านก็สามารถเขียน 

วิทยานิพนธ์ได้	 โดยปรึกษาหัวข้อท่ีจะเขียนกับศาสตราจารย์

ที่รับผิดชอบก่อน	 เมื่อเขียนวิทยานิพนธ์ผ่าน	 จึงจะ 

ถือว่าเรียนจบระดับปริญญาโทอย่างเป็นทางการ” 

 นอกจากเป็นเมืองท่ีเหมาะกับการไปศึกษาต่อแล้ว 

เดรสเดนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายซึ่งโด่งดังไป

ท่ัวโลก	 มีตึกอาคารบ้านเรือนพร้อมกับสถาปัตยกรรม

อันสวยงาม	 ที่ถึงแม้จะถูกทำลายลงในช่วงสงคราม

โลกครั้งที่สองจนพังยับเยิน	 แต่หลังจากที่เยอรมนี

ตะวันตกและตะวันออกรวมตัวกันแล้ว	ทางรัฐบาล 

และเอกชนก็พร้อมใจกันสร้างอาคารบ้านช่องดังกล่าว 

ให้กลับมาอวดโฉมความงดงามอีกคร้ัง	 จนมีลักษณะ 

เหมือนกับเมื่อตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง 

ไม่ผิดเพ้ียน	 ท้ังยังมีปราสาทราชวังมากมายในบริเวณ 

โดยรอบ	 ถ้าใครชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ	 แถบ 

เมืองเดรสเดนก็มี	saxon	switzerland	ที่มีวิวทิวทัศน์ 

สวยงามมาก	 เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร ์

หลายเรื่องด้วยกัน	 ในฉบับหน้าครูจะมาแนะนำ 

มหาวิทยาลัยในเมืองอื่นๆ	 ของประเทศเยอรมน ี

พร้อมกับหลักสูตรที่น่าสนใจอีกอย่าลืมติดตาม 

อ่านนะค่ะ

มองโลกเยอรมันฯ                          (ต่อจากหน้า 6)

.. ..

..



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

         

ประวัติศาสตร์บอกเล่า : การวิจัยที่กำลังเลือนลาง  !
 ( Oral History : The Research will slowly fade way ! )

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์

 การค้นหาหรือการเสาะแสวงหาความรู้ 

ความจริงของมนุษย์น้ันมีมานานแล้ว	ด้วยเหตุท่ีมนุษย์ 

เป็นสัตว์ประเภทเดียวท่ีมีความใฝ่รู้และอยากรู้อยาก 

เห็นอยู่ตลอดเวลา	 	 และเช่นกัน	 	 เวลาทำให้มนุษย์

มีข้อความรู้มากมาย	 จึงกลายเป็นสังคมแห่งความรู้		

ฉะนั้นมนุษย์จึงถูกแบ่งแยกเป็นเพียงกลุ่มคนแค่	 

2	 ประเภท	 คือ	 ผู้รู้	 (Knowers)	 และ	 ผู้ที่ไม่รู้	 

(Unknowers)

 การวิจัย: หนทางแห่งญาณวิทยา

 เพราะมนุษย์มีความเช่ือประการหน่ึงว่าความรู้ 

เชิงประจักษ์ท่ีได้มาจะมีผลมากกว่าความรู้ท่ียังไม่ได้ 

สร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์ขึ้นมา	 การเข้าถึงความรู ้

เชิงญาณวิทยานั้นมีมากมาย	แต่โดยรวมแหล่งความ

รู้ลักษณะบางประการดังนี้

	 1.	 เชื่อกันมาตามประเพณี	 (Tradition)	 เช่น 

ในสมัยก่อนมีความเชื่อว่า	“รักวัวให้ผูก	รักลูกให้ตี”	 

“อย่าทำดีอย่าทำเด่นเดี๋ยวเป็นภัย”			แต่ผู้เขียนมองว่า		

“จงทำดี	จงทำเด่นอย่าเห็นหัวใคร”	(ถ้าส่ิงน้ันดีจริง	ๆ	

ตามแบบแผนแห่งขนบจารีตประเพณีของสังคม	

กล่าวคือ	ต้องแย่งกันทำความดี	ต่างหาก	!!)		ความรู ้

ประเภทนี้บางครั้งอาจจะเกิดเป็น	 “ตราบาป”	 ได้	 

คือเป็นความรู้ประเภทสมยอมกันมาแล้วกล่าวอ้างว่า	 

เคยทำอย่างนี้มาก่อนพอมีการเปลี่ยนแปลงจึงเกิด 

สภาวะ	Cultural	shock	ซ่ึงปรากฏให้เห็นกลาดเกล่ือน

ในประเทศที่กำลังพัฒนา

	 2.	อำนาจหน้าที่	(Authority)	เช่น	ความรู้จาก 

ครูบาอาจารย์	 ซ่ึงถือว่าเป็นความรู้ท่ีปราศจากข้อสงสัย 

จากลูกศิษย์ท้ังปวง	หรือแม้แต่ความรู้ต่างๆ		จากการวิจัย			

เพราะการวิจัยถูกตีค่าแห่งการค้นหาความรู้ใหม่ว่า 

มีกระบวนที่ถูกต้องตามวิธีวิทยาที่ถูกกำหนดไว้ 

ในงานวิจัยนั้น	ๆ	และเชื่อถือได้เป็นที่สุด

	 3.ปฏิบัติการทางปัญญา	(Intellectual	practice	 ) 

เม่ือบุคคลหน่ึงได้รับข้อความรู้จาก	“ประสบการณ์ต่าง	ๆ ” 

จะเกิดคิดพิจารณาด้วยตนเองในลักษณะของ	

“ปฏิบัติการทางปัญญา”	 เพราะมีวิธีคิดแตกต่างจึง 

พยายามสร้างความรู้ให้มีความหลากหลายขึ้น	

รวมทั้งพยายามหยิบยกเอาวาทกรรม	 (Discourse)	

เร่ืองศาสตร์แห่งการบูรณาการ	(Integrated	Sciences) 

มาเป็น	“บทต้ัง”	(Thesis)	สุดท้ายเป็นแค่เพียง	“ความรู้ 

ที่ผสมผสาน”	เท่านั้น

	 ฉะนั้นในทางของการปฏิบัติการทางปัญญา 

จึงจำเป็นจะต้องนำความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดปัญญา 

“เพราะใคร ๆ ก็มีความรู้ได้ แต่น้อยคนนักท่ีจะมีปัญญา” 

ภาพฉายทางสังคมมีปรากฏให้กลาดเกลื่อนตาม 

ท่ีเก่ียวข้องโดยเด็ดขาด		โดยภาพรวมแล้ว	ประวัติศาสตร์ 

บอกเล่า	มีวิธีวิทยาดังนี้

	 1.	ตั้งคำถามหรือประเด็นทางประวัติศาสตร์

	 2.	ออกแบบการวิจัยในหัวข้อที่จะทำ

	 3.	ออกแบบแต่ละบทต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกับ 

	 	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

					 4.	สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งที่ เป็นทางการและ 

	 	 ไม่เป็นทางการ

					 5.	วิเคราะห์	สังเคราะห์	และตีความข้อมูลท่ีได้

					 6.	นำเสนอผลการวิจัยออกมาในลักษณะพรรณนา 

	 	 โวหาร

 ข้อพึงสังวรเม่ือจะต้องมีผัสสะกับประวัติศาสตร์

    บอกเล่า

	 1.	 ห้ามมีอคติ	 (Bias)	 ในการรับรู้ข้อมูลเป็น 

เด็ดขาด

					 2.	 ต้องมีการตีความโดยอาศัยวิจารณญาณ 

เชิงปริบทรอบข้าง	มาช่วยตัดสินใจในข้อมูลนั้นๆ

					 3.	 ข้อมูลท่ีได้ต้องมีการกล่ันกรองเป็นอย่างดี	

เพราะบางคร้ังผู้ให้ข้อมูลอาจจะมีแฝงด้วยความรู้สึก

ส่วนตัวก็ได้

					 4.	 จงตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาย่อมมี 

คุณค่าเสมอ	“รู้อดีต	ปัจจุบัน	รู้ทันอนาคต”

	 5.	 เปิดใจกว้างกับการรับรู้เรื่องราวในอดีต	

(เพราะเหตุการณ์บางอย่าง	เสมือน	น้ำอุ่นคนละอ่าง	

คนละเวลา	และท่ีสำคัญ	Everything	is		changeable.)

	 นี้ เป็นเพียงสรณะบางอย่างของการเสาะ 

แสวงหาความรู้ของการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์

บอกเล่า	ผู้เขียนไม่อยากเอ่ยอ้างว่า		คุณค่าประวัติศาสตร์ 

บอกเล่ามีมากมายอย่างไร	 ให้ไปถามผู้คนในวันท่ี	 14	

ตุลาคม	 	 2516	 ดูว่า	 	 เป็นอย่างไรกับการเรียกร้อง 

ความเป็นประชาธิปไตยในสมัยนั้น	เพียงแค่นี้ท่านก็

จะได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการบอกเล่าอย่างเข้าใจมาก 

ยิ่งขึ้นแน่แท้....ทีเดียว	

เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติม

	 1.	 	 Thompson,	 P.	 The	Voice	 of	 the	 Past:	

Oral	History.	New	York:	Oxford	University	Press,	

1978.

	 2.	 Frisch,	M.	A	Shared	Authority:	Essays 

on	 the	 Craft	 and	 Meaning	 of	 Oral	 and	 Public	 

History.	 Albany:	 State	 University	 of	 New	 York	

Press,	1991.

	 3.		Grele,	R.J.	Envelopes	of	Sound:	the	Art	

of	Oral	History.	New	York:	Praeger,	1991.	

หน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่าง	 ๆ	 เพราะบางคนใช ้

ความรู้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมจึงถูกตราหน้าว่า		

มีแค่ความรู้เท่านั้น....หามีปัญญาไม่

 ประวัติศาสตร์บอกเล่า:  ความจริงทางสังคม

      ที่ต้องระมัดระวัง

	 ก่อนอื่นผู้อ่านต้องเข้าใจว่าอะไรคือ	ความจริง	

(Truth)	 อะไรคือ	 ความเป็นจริง	 (Reality)	 อะไรคือ	

ข้อเท็จจริง	 (Fact)	 และอะไรคือ	 เสมือนจริง	 (Virtual 

Reality)	เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องแยกแยะให้ออก		เพราะ 

สังคมมีลักษณะท่ีเป็นพลวัต	(Dynamic)	อยู่ตลอดเวลา 

ฉะน้ันเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนคือหลักฐานทางสังคม 

บางครั้งถ้าไม่เล่าสู่กันฟังก็คงจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ 

ทางประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน		อน่ึง	คนทางตะวันออก 

โดยภาพรวมไม่นิยมเขียนข้อความรู้ต่าง	ๆ 	ให้เป็นลิขสิทธ์ิ 

มีการเก็บข้อความรู้ต่าง	 ๆ	 ไว้เฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน	ฉะน้ัน 

องค์ความรู้ /ข้อความรู้จึงไม่ถูกเปิดเผยให้ เป็น 

สาธารณวิทยา

 ประวัติศาสตร์บอกเล่า	คือ	การบันทึก	การอนุรักษ์ 

รวมทั้งการตีความหมายของข้อมูลที่เกิดจากอดีต 

โดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวและความเห็นต่าง	ๆ 

ของผู้เล่าเหตุการณ์	 ฉะนั้น	 “ผู้เล่า”	 จำเป็นอย่างยิ่ง 

ต้องมีสัมมาสติ/สัมมาวาจา	 ในการให้ข้อความรู้	

แต่อย่างไร	 ผู้อ่าน/ผู้เรียนรู้จากประวัติบอกเล่าก็จำเป็น

ต้องมี	“สัมมาทิฐิ”	เช่นกัน	

 วิธีวิทยาของประวัติศาสตร์บอกเล่า

	 การบอกเล่าเชิงประวัติศาสตร์ส่วนมากมักจะ 

เป็นเรื่องราวเหตุการณ์จากผู้พบเห็นสิ่งต่างๆที่ 

เกิดขึ้นในอดีต	 ซึ่งจะหมายรวมถึงตำนานพื้นบ้าน	

พงศาวดาร	(	legend	)	นิทานปรัมปรา(myth	)			อนึ่ง 

การขยายขอบเขตของประวัติศาสตร์บอกเล่าใน 

สถานการณ์ของโลกแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการ 

นำเอาวิดีโอมา	 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ต่าง	ๆ	ท่ีเกิดข้ึนทำให้ประวัติศาสตร์บอกเล่าไว้สามารถ

ครอบคลุมข้อความรู้/เหตุการณ์นั้นๆ	ได้ดียิ่งขึ้น

	 ส่วนอีกประการหนึ่งในวิธีวิจัยของการวิจัย 

ประวัติศาสตร์บอกเล่า		บทท่ี	2	น้ัน	จะไม่ใช้คำศัพท์ว่า 

	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ในบทนี้จะเป็นการแสดงถึง	

Time	 line	 หรือ	 เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เขียนเคยเห็นนักวิชาการ	 (บางคน)	 แนะนำให้ลูกศิษย์ 

(ปริญญาโท)	 ที่ทำวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ว่าบทที่	 2 

ต้องเป็นวรรณกรรม	 ผู้เขียนได้แต่เกิดอาการสมเพช 

และสงสารว่า	“ไม่รู้จริง”	ผลบาปจึงได้ตกที่นักศึกษา 

ผู้น้ัน	เพราะงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์	จะไม่มีวรรณกรรม 



กองบรรณาธิการ

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

	 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	กุมภาพันธ์ 2555		จำนวน 21 วิชา	ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54305													 AR	103	 49/25	 ศิลปะวิจักษณ์	 รศ.ดร.พรพรรณ	จันทโรนานนท์  

	 54357	 	 CHI	3201	 60/25	 คู่มือสุภาษิตจีน	 รศ.เสาวภาคย์			วรลัคนากุล  

	 54342	 	 EE	484	 43/25	 การจัดการเรียนรู้	 รศ.ดร.อรนุช		ลิมตศิริ

	 	 		 	 	 	 	 แบบบูรณาการ

	 54226			 EN	306	 74/25	 การอ่านเพื่อศึกษา	 รศ.เพ็ญศรี		รังสิยากูล	 	

	 	 		 	 	 	 	 ข้อเท็จจริง

	 54273	 	 GY	103	 32/25	 ธรณีวิทยาเบื้องต้น	 ผศ.ลัลนา		ปริญญาปริวัฒน ์  

	 54332	 	 HI	330	 45/25	 ประวัติศาสตร์เอเชีย	 ผศ.ศิวพร		ชัยประสิทธิกุล

	 	 		 	 	 	 	 ตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตถึงปัจจุบันโดยสังเขป

 54181	 	 KO	102(S)	 61/25	 ฝึกพูดภาษาเกาหล	ี อ.บุญมา		พิพิธธนา

	 54325	 	 KO	201		 66/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี	3	 อ.บุญมา		พิพิธธนา

 54220	 	 LA	404	 45/25	 กฎหมายแรงงานและ	 ผศ.ดร.ปภาศรี		บัวสวรรค์

	 	 		 	 	 	 	 ประกันสังคม

	 54279	 	 LA	405	 35/25	 หลักวิชาชีพและ	 ศ.	(พิเศษ)	ดร.จิรนิติ		หะวานนท์

	 	 		 	 	 	 	 จรรยาบรรณของนักกฎหมาย

	 54246	 	 LI	499	 36/25	 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด	 รศ.ดร.อุทัย		ภิรมย์รื่น

	 	 		 	 	 	 	 ในการออกเสียง

	 54256	 	 LO	101	 27/25	 ภาษาลาวพื้นฐาน	1	 อ.ดร.วิเชียร		อำพนรักษ์  

	 54315	 	 PC	193	 42/25	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 ผศ.ดร.วงพักตร์		ภู่พันธ์ศรีและคณะ  

	 	 		 	 	 	 	 ประยุกต์ทางการศึกษา

	 55019	 	 PC	293	 81/25	 จิตวิทยาเด็ก	 รศ.จตุรพร		ลิ้มมั่นจริง  

	 54312	 	 PC	460	 42/25	 ระบบและทฤษฎี	 รศ.วิจิตพาณี		เจริญขวัญ

	 	 		 	 	 	 	 ทางจิตวิทยา

	 55018	 	 PR	304	 93/25	 การใช้เครื่องมือสื่อสาร	 รศ.ลดาวัลย์		ยมจินดา  

	 	 		 	 (PU	304)	 	 	 เพื่อการประชาสัมพันธ์

	 55013	 	 SS	237	 43/25	 การสร้างเสริมสมรรถภาพ		 อ.ชัยยงค์		บุญบุตรและคณะ  

        ทางกาย

 54292	 	 TH	358	 77/25 วรรณกรรมเอกของไทย	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต ์

	 54265	 	 TH	438	 86/25	 วรรณกรรมหลีกหนี	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต ์

 55010	 	 TL	215	 47/25	 หลักภาษาไทยใน	 รศ.นพคุณ		คุณาชีวะ

	 	 		 	 	 	 	 หลักสูตรมัธยมศึกษา	

	 54344	 	 TL	711	 239/25	 การออกแบบการสอน	 รศ.ดร.สุคนธ์		ภูริเวทย์

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่	 www.ru.ac.th/rupress	 

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

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม		 สวัสดี	ค่ะ	ดิฉันนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

รหัส	 53	 ตอนนี้เรียนที่ส่วนกลาง	 กรุงเทพฯ	 แต่ม ี

ความจำเป็นที่จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่สะดวก 

ที่จะเรียนที่ส่วนกลาง	จึงอยากเรียนถามเกี่ยวกับการ

ย้ายไปเรียนส่วนภูมิภาค	ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง	

ตอบ	 นั กศึ กษาที่ ต้ อ งการ โอนย้ า ยระบบ 

การเรียนการสอน	จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค	และ 

จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง	 จะต้องเป็นผู้มีสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า	 2	 ภาคการศึกษาปกติ	 

สำหรับนักศึกษาส่วนกลางท่ีต้องการย้ายฯ	 ไปส่วนภูมิภาค 

ต้องศึกษาอยู่ใน	4	สาขาวิชา	คือ	

	 คณะนิติศาสตร์		 สาขาวิชานิติศาสตร์	

	 คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาบริหารทั่วไป	

	 คณะมนุษยศาสตร์	สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	

	 คณะรัฐศาสตร์	 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ถ้าไม่ได้ศึกษาใน	 4	 สาขาวิชาดังกล่าวจะต้องดำเนิน

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนการโอนย้าย

ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	

อาคาร	KLB	ชั้น	1	เอกสารที่ใช้ในการโอนย้ายมีดังนี้	

ใบเช็คเกรด,	สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา	และใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย	ชำระค่าธรรมเนียม	จำนวน 

560	 บาท	 ติดต่อดำเนินการโอนย้ายฯ	 ได้ที่	 ฝ่ายจัด 

ตารางสอนและลงทะเบียนเรียน	อาคาร	สวป.		ชั้น	6 

ซึ่งในปีการศึกษา	 2555	 ดำเนินการโอนย้ายได้ดังนี้	

โอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคระหว่าง 

วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2555 และโอนย้ายจากส่วน 

ภูมิภาคมาส่วนกลาง ระหว่างวันท่ี 18 - 20 มิถุนายน 2555 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) อนึ่ง	นักศึกษาดำเนินการ 

โอนย้ายฯ	 ได้เพียงครั้งเดียว	 หากต้องการย้ายกลับ 

ระบบเดิมต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนำ 

หน่วยกิตสะสมมาเทียบโอน

ถาม		 ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	 8	ป ี

สมัครใหม่	 ปี	 2553	 ดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง 

แต่ไม่สามารถมาสอบได้ทั้งภาคปกติและสอบซ่อม 

ในบางเทอม	ดิฉันไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้กำหนด 

ระยะเวลาไว้	 2	 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษา	 8	 ปี 

สมัครใหม่	 ทำให้กังวลว่าจะไม่สามารถขอจบตาม 

ระยะเวลาที่กำหนดได้	จึงอยากถามว่า

	 	 1.	ดิฉันจะขอจบในเทอมถัดไปได้หรือไม่

	 	 2.	 ดิฉันจะถูกถอนสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาหรือเปล่า	หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้

	 	 3.	 ถ้าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา	

จะยังทำเรื่องสมัครใหม่	 เพื่อขอจบได้หรือไม่	 ขอคำ 

แนะนำด้วย

ตอบ 	 1.	 เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม ่

ในปี	พ.ศ.2552	มีการเปล่ียนแปลงท้ังรายกระบวนวิชา 

และจำนวนหน่วยกิต	 กรณีนักศึกษา	 8	 ปีสมัครใหม่	

นักศึกษาท่ีเรียนครบ	8	ปีการศึกษาแล้ว	 ยังไม่สามารถ 

จบหลักสูตรได้	 ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ต่อเน่ือง 

โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	 90	หน่วยกิต	หรือ 

สามารถจบการศึกษาได้ภายใน	 2	 ปีการศึกษา	 ให้เลือก 

เรียนในหลักสูตรเก่าได้	 ท้ังน้ีให้เฉพาะผู้สมัครต่อเน่ือง

ในปีการศึกษา	2552,	2553	และ2554	เท่านั้น	ดังนั้น	

ถ้านักศึกษาได้สมัครใหม่และแจ้งเลือกเรียนหลักสูตรเก่า

ไว้ในวันสมัคร	 นักศึกษาสามารถขอจบการศึกษาใน

เทอมถัดไปได้	 และลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเก่า 

ได้ถึง	8	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 2.	 นักศึกษายังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา	

ได้ถึง	8	ปีการศึกษา

	 	 	 	 	 3.	 ได้	 กรณีถ้านักศึกษาขาดสถานภาพการเป็น 

นักศึกษา	 และต้องการศึกษาต่อให้จบ	 ให้ทำการสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่	 พร้อมขอใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีสอบผ่านแล้วในวันสมัครได้ 

และถ้าต้องการขอจบ	 ในใบ	 Transcript	 ต้องแสดง 

ทุกวิชาที่นักศึกษาจะใช้สิทธิเทียบโอน	 พร้อมชำระ 

ค่าเทียบโอนทั้งหมดในวันสมัครให้เรียบร้อย
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ภาคฤดูร้อน / 54

EN 309 
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
(English Listening for Comprehension I)

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

	 .	 วัน/เวลา/สถานที่เรียน		วันจันทร์	พุธ	ศุกร์ 

เวลา		11.30	-13.20	น.	ห้อง	VKB	402

 - อาจารย์ผู้สอน	 อาจารย์	 ดร.แก้วกัลยา	

อภัยบัณฑิตกุล

 .	 ตำราท่ีใช้  	EN	309	การฟังเพ่ือความเข้าใจ	1 

แต่งโดย	รศ.	จารุพรรณ	เพ็งศรีทอง

 - คำอธิบายกระบวนวิชา	 ศึกษาวิธีและ 

ฝึกฟัง	 โดยการเน้นการจำแนกเสียงของคำที่มีการ 

ออกเสียงคล้ายกัน	 คำท่ีมีการลงเสียงเน้นหนัก	 พร้อมท้ัง 

จับทำนองเสียง	 ตลอดจนฝึกฟังข้อความส้ัน	 ๆ	 ได้แก่ 

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	บทโฆษณา	ฝึกเขียน 

ตามคำบอก	และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน	

	 .	 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 1.	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง 

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

	 2.	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก	 

และทำนองเสียงซ่ึงเป็นลักษณะสำคัญของภาษาอังกฤษ

	 3.	เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้นๆ	 เช่น	

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	และบทโฆษณา	

	 4.		เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำบอก

 5.	เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจากข้อความ

ที่ได้ยิน

 - 	แนวทางการเรียน	 การบรรยายและ 

ฝึกฟังจาก	CD	ซ่ึงมีจำหน่ายพร้อม	script	และตัวอย่าง 

ข้อสอบ	2	ชุด	พร้อมคำเฉลยที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ

และภาษาศาสตร์

 .	 เน้ือหาวิชา 	ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน		

ความสำคัญของเสียงท้ายคำและเสียงซ่ึงเกิดจากการ 

ลดพยางค์	 ความสำคัญในการเน้นพยางค์และทำนองเสียง 

การเช่ือมเสียงระหว่างคำ	 การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง 

คำบอกลักษณะคน	ส่ิงของ	รูปร่าง	ทิศทางและ	คำแนะนำ 

ต่าง	 ๆ	 บทสนทนาทางโทรศัพท์	 Active	 Voice	 และ	

Passive	Voice	และการละคุณศัพท์	กริยา	สรรพนาม 

ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

 -	 ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ	 อัตนัยผสมปรนัย 

100	ข้อ	ภาควิชาฯจัดสอบเอง	เวลาและสถานที่สอบ

จะประกาศให้ทราบในภายหลังทาง	 website	 ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและประกาศท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์

 . ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ข้ อ ส อ บ  

ข้อสอบแบ่งออกเป็น	6	part	ดังนี้

 Part 1 Write down the numbers, dates,  

times etc you hear.		ข้อสอบ	part	น้ีมี	10	ข้อ10		คะแนน 

ข้อสอบ	 part	 น้ีเป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่าง	 ๆ  

วัน	เดือน	ปี		เวลาและตัวเลขอื่น	ๆ	เช่น	ถ้านักศึกษา 

ได้ยินว่า	 “January	 the	 seventh	 nineteen-eighty”	

นักศึกษาต้องเขียน	January	7,	1980	หรือถ้าได้ยินว่า	

“two-hundred	 thousand	 nine-hundred	 forty”	

นักศึกษาต้องเขียน	200,940	หรือถ้าได้ยินว่า	“sixty-

three	 dollars	 forty-nine	 cents”	นักศึกษาต้องเขียน	

$63.49	เป็นต้น

 Part 2 Word Differentiation.  Each of the 

sentences-spoken twice-will contain one of the 

four words in    A to D.  Choose the word that you 

hear. 	ข้อสอบ	part	นี้มี	15	ข้อ	15	คะแนน	นักศึกษา 

จะได้ยินเสียงอ่านประโยคคร้ังละหน่ึงประโยค	 ส่ิงท่ี 

นักศึกษาต้องทำใน	 part	 นี้คือ	 หาตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลือกท่ีออกเสียงคล้าย	ๆ	กัน	จากตัวเลือก	

A	 ถึง	 D	 ว่าตัวเลือกใดเป็นคำที่มีอยู่ในประโยคที่ 

นักศึกษาได้ยิน

 Part 3 Contractions. Find the contraction 

in each sentence and write the contracted 

part in its full form, e.g. If you hear:  “At last 

I’ve found a boy friend”_you can write either  

“I have” or just “have.”  In the case of “won’t” 

you write “will not.”	 	 ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 15	 ข้อ	 

15	 คะแนน	 นักศึกษาจะได้ยินประโยคครั้งละหนึ่ง

ประโยค	 โดยท่ีประโยคทุกประโยคท่ีได้ยินจะมีคำท่ีมี 

การลดเสียงหรือการย่อให้สั้นลง	สิ่งที่นักศึกษาต้อง 

ทำคือเขียนรูปเต็มของคำที่มีการลดเสียง	 เช่น	 ถ้า 

ประโยคท่ีได้ยินเป็น	 “He’ll	 go	 with	 you	 tomorrow 

morning.”	คำที่มีการลดเสียงคือคำว่า	’ll	ให้นักศึกษา 

เขียนรูปเต็มคำเสียงที่ลดนี้	คือ	will	นั่นเอง	ถ้าเสียง 

ที่ลดคือ	 “We	 won’t...”ให้นักศึกษาเขียน	 will	 not	

ถ้าเป็น	“I’m	not...”		ให้นักศึกษาเขียน	I	am	เป็นต้น

 Part 4 Read the questions below, then  

listen to the dialogues and answer them. ข้อสอบ	

part	 นี้เป็นการตอบคำถามจากการฟังบทสนทนา 

สองบท	 20	 คะแนน	 นักศึกษามีเวลาอ่านคำถาม 

ของแต่ละบทสนทนาก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษา 

รู้จักจับประเด็นก่อน	 และนักศึกษาสามารถเขียน 

ตอบแบบส้ัน	ๆ	ให้ได้ใจความ	ไม่จำเป็นต้องตอบเป็น

ประโยคที่สมบูรณ์	

 Part 5 Listening Comprehension Look at 

the questions below, then listen to each passage-

spoken twice-and write short answers.		ข้อสอบ	

part	นี้มี	 20	 คะแนน	นักศึกษาจะมีเวลาอ่านคำถาม 

ก่อนการฟังเร่ืองอ่านท่ียาวข้ึนซ่ึงจะคล้ายกับข้อสอบใน 

part	 4	 ต่างกันที่ข้อสอบ	 part	 นี้ไม่ใช่บทสนทนา 

เท่านั้นเอง	การตอบก็ตอบแบบสั้น	ๆ	ให้ได้ใจความ 

เช่นเดียวกับการตอบคำถามใน	part	4

 Part 6 Cloze Dictation. Fill in the blanks 

in the following passage, spoken twice, with the 

words that you hear.		ข้อสอบ	part	นี้มี	20	คะแนน	

ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมคำท่ีหายไปในช่องว่างท่ี 

เว้นว่างไว้ให้

SN 311 

การเขียนภาษาสเปน 1
(Writing Spanish 1)

 .	 เอกสารประกอบการสอน	 การเขียน 
ภาษาสเปน	1	(	SN		311)	โดย		รศ.สมร		วิเศษมณี
 -	 ขอบเขตเนื้อหาวิชา  
	 -	 ความรู้เก่ียวกับการเขียน	 (Los	 conocimientos 
en	la	redaccion)	ได้แก่	การเขียนประเภทต่างๆ		กลวิธี 
ในการเขียนที่ดี
	 -		อักขรวิธีภาษาสเปน	(	La	ortografia	)	ได้แก่	
การเขียนตัวอักษรภาษาสเปน	 การเขียนเครื่องหมาย 
เน้นเสียงหนัก	 การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนภาษาสเปน	
การใช้อักษรย่อ	และการใช้ตัวเลขแบบต่างๆ
	 -	 	วจีวิภาคภาษาสเปน	(La	morfologia)	ได้แก่	
การสร้างคำภาษาสเปน		การใช้คำไวยากรณ์ต่างๆ
	 -	 อรรถศาสตร์ภาษาสเปน	 (La	 semantica) 
ได้แก่ประเภทของความหมายของคำ	 วิธีการใช้คำ 
ในการเขียนที่ดี
	 -	 วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน	(	La		sintaxis	)	ได้แก่	 
ประโยคภาษาสเปนชนิดต่างๆ	 	 วิธีการเขียนประโยค
ที่ถูกต้องและได้ใจความ
	 -	 การเขียนย่อหน้าที่ดี	 ทั้งการเขียนเรียงความ 
และย่อความ
	 	-	 การเขียนข้อความสั้นๆ
	 -		การเขียนจดหมายสั้นๆ
 .	 ข้อแนะนำ 				นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา	
SN	202	มาก่อน	จะได้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์และ 
ไวยากรณ์ภาษาสเปนพอสมควรท่ีจะศึกษาวิชาการเขียน
ซ่ึงเป็นวิชาทักษะ		โดยนักศึกษาควรติดต่อขอรับเอกสาร 
ประกอบการสอนจากอาจารย์ผู้สอนก่อนและควรมี 
เวลาเข้าช้ันเรียนบ้างเพ่ือฝึกฝนและรับคำแนะนำในการ 
เขียนตามหัวข้อต่างๆ
	 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายใน
ชั้นเรียนได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกันและ 
ควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอคำแนะนำต่างๆ 
เพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามตารางเวลา 
บรรยายหรือท่ีภาควิชาภาษาตะวันตก		คณะมนุษยศาสตร์
 -	 วิธีการสอน 
	 -	 บรรยายเน้ือหาวิชาในแต่ละบท	 ตามเอกสาร 
ประกอบการสอนโดยใช้โปรแกรมPower	Point		และ	
เว็บไซต์ภาษาสเปน
	 -	 ฝึกการอ่านออกเสียงคำ		วลี		และประโยคท่ีถูกต้อง 
	 -		ฝึกการฟังและเขียนตามคำบอก
	 -	 ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ	พร้อมทั้ง 
อธิบายข้อผิด	(error)	และข้อผิดพลาด	(mistake)
	 	-		ฝึกเขียนคำและประโยค
	 	-		ฝึกการเขียนภาษาสเปนตามหัวข้อต่างๆ																																	
 .	 การประเมินผล		ข้อสอบอัตนัย	10	ข้อใหญ่ 
เวลาสอบ	 2	 ช่ัวโมง	 30	 นาที	 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน 
คะแนนสอบผ่าน	(P)	50	คะแนนขึ้นไป	คะแนนดีมาก 
(G)	 80	 คะแนนขึ้นไป	 บรรยาย	 วันจันทร์	 พุธ	 ศุกร์ 
เวลา	 09.30-11.20	 น.	 สถานท่ีบรรยาย	 คณะมนุษยศาสตร์ 
อาคาร	 1	 ณ	 ห้องปฏิบัติการทางภาษา	 1	 ชั้น	 3	 
วัน	-	เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย		

รศ.สมร  วิเศษมณี



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 ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ม.ร. แสดงมุทิตาจิตฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ภู มิ ภ า ค	

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ได้เข้ากราบนมัสการและร่วมแสดงมุทิตาจิต 

แด่พระราชปริยัติสุนทร	 เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา	 เพื่อ 

แสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ภิกษุ-สามเณร	

สำนักเรียนวัดเทพลีลา	 ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

อยู่ในอันดับที่	 1	 ของสำนักเรียนทั่วประเทศ	 นับว่า 

เป็นการสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษาแก่พระภิกษุ- 

สามเณร	และถือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับชาวรามคำแหง 

ได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม	 จัดโดย	สถาบันศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เมื่อวันที่	 

23	มีนาคม	2555	ณ	วัดเทพลีลา	แขวงหัวหมาก	กรุงเทพฯ	

 ท้ังน้ี	จากการท่ีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 

ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง	 ประจำปี 

2555	 มีผู้สอบได้	ปธ.9	 ท้ังส้ิน	 63	 รูป	 และพระภิกษ-ุ 

สามเณรจากสำนักเรียนวัดเทพลีลาสอบได้มากที่สุด

เป็นอันดับที่	1	ของสำนักเรียนทั่วประเทศ	นับได้ว่า 

วัดเทพลีลาเป็นแบบอย่างการให้การศึกษาแก่พระภิกษุ- 

สามเณรด้วยความเอาใจใส่และพากเพียรเป็นอย่างย่ิง	

จนมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์	

องคมนตรี	เม่ือวันท่ี	9	มีนาคม	2555	ณ	ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิติ์	

	 สำหรับทีมนักศึกษา	 ม.ร.ส่งเข้าประกวดใน 

นามของพรรคพลังราม		มีสมาชิก	4	คน	ประกอบด้วย	 

     นายคมสัน บุ้งทอง	นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 นายอาทิตย์ สุขตน	นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 นายจตุรงค์ ปานดำ	นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 นายมนตรี แซ่ผ่าน นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์

ซึ่งตลอดการเข้าค่ายและเตรียมการประกวดมี 

นายพงษ์พิทักษ์ สูงสันเขต	 หัวหน้าพรรคพลังราม	

และเพื่อนๆนักศึกษาช่วยสร้างสรรค์และคอยให้ 

กำลังใจ	

	 โอกาสนี้	นายพงษ์พิทักษ์ สูงสันเขต ในฐานะ 

หัวหน้าพรรคพลังรามและทีมงาน	กล่าวถึง	แนวความคิด 

ท่ีสร้างผลงานว่า	 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดเป็นการทำ 

สื่อสิ่งพิมพ์	 เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันท่ีอ่านแล้ว 

เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพต่อการถ่ายทอดความรู้ 

ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพการทรงงาน 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความรักที่ 

พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

 “ความสำเร็จครั้งนี้ ด้วยเพราะสมาชิกในทีม

มีความสามัคคีและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

น่าประทับใจ ในฐานะตัวแทนของพรรคพลังราม  

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจท่ีได้รับรางวัลในคร้ังน้ี  

เพราะสมาชิกทุกคนได้รับรางวัลจากท่านองคมนตรี 

และยังได้สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้ง ยังได้นำ 

มิตรภาพอันดีงาม และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงไปเล่าให้เพื่อนๆต่างสถาบันได้รู้จักและ 

เข้าใจถึงรูปแบบการศึกษาของรามคำแหงด้วย”

								ด้าน	นายคมสัน บุ้งทอง	ตัวแทนสมาชิก	บอกว่า	

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าค่ายและการประกวดสื่อสร้าง

สรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศครั้งนี้	ผมและ 

เพื่อนสมาชิกมีความยินดีที่ได้มีส่วนในการสร้าง 

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งพวกเรา 

ก็ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ 

ต่างมหาวิทยาลัย	 ได้เข้าใจหลักการทรงงานของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความห่วงใยที่ 

พระองค์ทรงมีต่อประชาชนคนไทย	 ได้รับการพัฒนา 

ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกต่อการ 

นำเสนอผลงานและที่สำคัญยังได้รับแรงบันดาลใจ 

ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน	และการถ่ายทอดสู่สังคมเพ่ือการพัฒนา 

ประเทศท่ีอย่างย่ังยืน

 “เพื่อนๆครับใครมีความคิดสร้างสรรค์อยาก 
ให้ออกมาช่วยกันสร้างผลงาน	 เช่นผมไม่ใช่คนที ่
เก่งที่สุด	 แต่ผมเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด	 และ 
สิ่งที่ขาดไม่ได้	 คือโอกาสที่แต่ละคนจะได้รับในช่วง 
เวลาที่ต่างกัน	 แต่ผมก็เชื่ออยู่เสมอว่าทุกครั้งที่ม ี
โอกาสได้ทำสิ่งใด	สิ่งนั้นต้องสำเร็จ	นั่นคือการตั้ง 
เป้าหมายของผม	และเราต้องเป็นคนหน่ึงท่ีมีความคิด 
ในแง่บวกเสมอ	เพราะจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ		
เพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ 
ขอเพียงเราอย่าดูถูกตัวเอง	 และจงเริ่มต้นทุกอย่าง 

ด้วยความเช่ือว่าจะสำเร็จ	 ส่ิงน้ันก็จะสำเร็จ	 น่ีเป็นเพียง 

จุดเร่ิมต้นของผมและเพ่ือนๆเท่าน้ัน	ท่ีจะเป็นพลังราม 

พลังของคนรุ่นใหม่	พลังแห่งการเปล่ียนแปลงครับ”

นักศึกษารามฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขั้นตอนต่างๆให้จน 
แล้วเสร็จ	 เมื่อถึงวันสอบจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 
แนะนำขั้นตอนการใช้งาน		การควบคุมเครื่อง		และ 
การใช้โปรแกรม	 	 อีกท้ังยังมีเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 
ไว้คอยบริการให้อีกด้วยหากนักศึกษาต้องการ		
 ท้ังน้ีผู้สนใจติดต่อรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
สำนักงานทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	ชั้น	 10	อาคาร 
สุโขทัย	 	 และมีห้องสอบชั้น	 	 8	 	 อาคารสุโขทัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โทรศัพท์	 0-2310-8790,	
0-2310-8000		ต่อ		4670		โทรสาร		0-2310-8791	หรือ	
www.etesting.ru.ac.th

จัดสอบ e-Testingฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

และรับใบสมัครและสมัครได้	 ณ	 อาคารสุโขทัย	 ช้ัน	 14 

ห้อง	 1401	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	

เวลา	 09.00-19.00	 น.	 ทุกวัน	 ไม่เว้นวันหยุดราชการ	

โทร.	 081-826-2030,	 0-2310-8595-6	 และ	 0-2310-

8593

ม.ร.รับสมัคร M.B.A.ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

 i สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ	

 i สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

 โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี	 20	 กรกฎาคม 

2555	เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์	ณ	คณะเศรษฐศาสตร์	

(อาคารใหม่)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หัวหมาก	กรุงเทพฯ  

โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย/เทียบเท่า	หรืออนุปริญญา	ผู้สนใจสอบถาม

รายละเอียดและสมัครได้ที่	 ชั้น	5	คณะเศรษฐศาสตร์	

(อาคารใหม่)	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	

ทั้งในวันเวลาราชการ	และวันเสาร์	-	วันอาทิตย์	หรือ 

โทร.	 0-2310-8000	 ต่อ	 4540,4502	 หรือ	 081-642-

6161,	084-673-4795

คณะเศรษฐศาสตร์รับ นศ.ฯ          (ต่อจากหน้า 1)

	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดนครพนม	จัดโครง 

การบริการวิชาการแก่สังคม	“โครงการ รามฯประชา 

ร่วมใจ จัดทำแนวกันไฟคืนชีวิตใหม่ให้ธรรมชาติ” 

เม่ือวันท่ี	24	มีนาคม	2555		โดยมี	รองศาสตราจารย์ 

อดุลย์  ตะพัง	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด 

นครพนมเป็นประธานในการจัดโครงการ	และ	อาจารย์ 

พลอย แสงลอย	 ผู้ช่วยอธิการบดีสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดนครพนม	ร่วมอบรม	และมีชาวบ้านนาป่องคลอง 

และส่วนราชการ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท 

	เข้าร่วมจำนวน	70	คน



  
 
 

  
 
 

  
 
 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕๒) วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

	 นางสาวนุสอน	 เนตรัก	 นางสาวธัญญรัตน์		
หมายเทียมกลาง	 	 นางสาววัลล์ิสุดา	 ศิริสกุลสมบัติ	
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 ร่วมกันถ่ายทอด 
ประสบการณ์ฝึกงานที่สภาทนายความว่า	 
ได้รับมอบหมายให้ฝึกงานในฝ่ายช่วยเหลือ 
ประชาชนทางกฎหมาย		ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	
โดยทำหน้าท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน 
และ	 ผู้ยากไร้	 แล้วสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	 กับ 
ประชาชนพร้อมทั้งการจำแนกประเภทคดี  
เพื่อส่งให้ทนายความอาสาดำเนินการ	 ซึ่งเราจะ 
ได้ร่วมสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับทนายความ 
พ่ีเล้ียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรุ่นพ่ีท่ีจบจากรามคำแหง 
มีส่วนร่วมในการเตรียมคดีในการฝึกอาชีพ 
ครั้งนี้	 ทำให้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินคดีที่ไม ่
สามารถเรียนรู้ได้จากตำรารวมถึงการได้มีโอกาส 
เรียนรู้กฎหมายอ่ืนๆ	 ท่ีไม่ได้เรียนในหลักสูตรรวมท้ัง	
การนำหลักกฎหมายมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
ในคดีต่าง	ๆ	สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	ทำให้ 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีการพัฒนาบุคลิกภาพ	 ฝึกฝนความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความเป็น 
ผู้ใหญ่มากขึ้น	 จากการฝึกอาชีพดังกล่าวทำให้ 
ผ่านการประเมินผลและได้เกรด	 G	 ทั้งสามคน		
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมาก	 จึงอยากเชิญชวนให้ 
นักศึกษาที่สนใจ	 เข้าร่วมฝึกอาชีพ	 วิชา	 RAM	
3000	 สหกิจศึกษา	 ซึ่งจะทำให้ได้ประสบการณ ์
เสริมมากกว่าการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีอย่างเดียว

นักศึกษานิติฯ ปลื้มได้เกรด G 

ฝึกงานที่สภาทนายความ

วัลลิ์สุดาธัญญรัตน์		นุสอน

 กองบริการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการการจัดการความรู้	 (กิจกรรมชุมชน 

นักปฏิบัติ)	 เรื่อง	 “การจัดการเรียนการสอนโดย 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”	 เพ่ือให้คณาจารย์ได้แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ประเด็นปัญหาเชิงปฏิบัติในการจัดการเรียน 

การสอน	 และเป็นแนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เป็นลักษณะ 

เฉพาะของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดยมี	ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร	รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	เป็นประธาน	ณ	ห้องประชุม	2	

ชั้น	2	อาคารวิทยบริการและบริหาร	เมื่อวันที่	15	

มีนาคม	ที่ผ่านมา

	 โอกาสน้ี	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เป็นสถาบันการศึกษาบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 

4	 ด้าน	 คือ	 การจัดการเรียนการสอน	 การวิจัย 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ 

วิชาการแก่สังคม	 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	มีนักศึกษาจำนวนมาก	

โดยนักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองหรือฟัง 

การบรรยายในชั้นเรียนก็ได้	 ทำให้การเรียนการ

สอนมีความหลากหลาย	 ไปตามปัจจัยต่างๆ	 เช่น	

จำนวนนักศึกษาในห้องเรียนและภูมิหลังของ 

ผู้เรียนท่ีต่างกัน	ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

โดยตรง	 และมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของ 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 เพ่ือให้นักศึกษา 

ได้รับประโยชน์สูงสุด	 จึงได้จัดโครงการประชุม 

และอบรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 

เทคนิค	 และวิธีการในการสอนต่างๆ	 ให้แก่	

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

สอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก

ที่สุด	

	 “การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติการ 

ครั้งนี้	 เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่าน 

การอบรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์  

เทคนิค	 และวิธีการในการสอนต่างๆ	 และนำกลับ 

ไปประยุกต์ใช้กับการสอนในห้องเรียน	ได้มีโอกาส 

มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 รวมท้ังนำเสนอ 

ปัญหา	วิธีแก้ไข	และแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปใช้

เพื่อพัฒนาการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป”

ม.ร. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

 กองบริการการศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการจัดการความรู้	 (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)	

เรื่อง	 “การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ”	 ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย		มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	เป็นประธาน	และมีอาจารย์ ดร.สุมนา 

จรณะสมบูรณ ์	 จากคณะศึกษาศาสตร์	 ม.ร.เป็น 

วิทยากร	เม่ือวันท่ี	22	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุม	802 

ชั้น	8	อาคารท่าชัย	

	 โอกาสน้ี	ผศ.ดร.บุญชาล	กล่าวว่า	โครงการ 

จัดการความรู้ครั้งนี้เป็นโครงการที่จัดมาอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเด็นปัญหาในเชิงปฏิบัติการจัดการเรียน

การสอน	 และเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ 

จัดการความรู้ภายในองค์กร	 (KM)	 ขอขอบคุณ 

ในความร่วมมือและการระดมสมองของคณาจารย์ 

ทุกท่านท่ีได้ช่วยกันทำให้ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ลุล่วง	 โดยจะได้นำผลการประชุมไปดำเนินการ 

ให้ทันการศึกษาภาคฤดูร้อน	 และนำไปพัฒนางาน	

KM	 ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดมความคิดพัฒนาการสอน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัคร 
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	ภาค	1	ปีการศึกษา	
2555	 ทั้งส่วนกลาง	 (หัวหมาก)	 และส่วนภูมิภาค	
22	 จังหวัด	 ระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2555 
โดยเริ่มจำหน่ายใบสมัครแล้ว	 ตั้งแต่บัดนี้	 ที่	 ม.ร.	
(หัวหมาก)	 และสาขาวิทยบริการฯ	 ส่วนภูมิภาค	
22	 จังหวัด	 พร้อมท้ังเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ท่ี	www.iregis.ru.ac.th	ถึงวันท่ี	16	พฤษภาคม	2555
 สำหรับคณะที่ เปิดรับสมัครส่วนกลาง 
11 คณะ	 ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	
มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์	รัฐศาสตร์	
เศรษฐศาสตร์	เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน	พัฒนา- 
ทรัพยากรมนุษย์		วิศวกรรมศาสตร์		และศิลปกรรมศาสตร์
 ส่วนภูมิภาค	 เปิดรับสมัคร	 4	 คณะ	 ได้แก ่
คณะนิติศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 (สาขาวิชาการ 

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ 7-16 พ.ค. นี้ ส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ 22 จังหวัด
บริหารท่ัวไป)	 มนุษยศาสตร์	 (สาขาวิชาส่ือสารมวลชน) 
รัฐศาสตร์	 (สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ)	 ณ	 สาขา 
วิทยบริการฯ	 22	 จังหวัด	 ได้แก่	 นครศรีธรรมราช	
ปราจีนบุรี	แพร่	อุทัยธานี	นครพนม	ตรัง	อำนาจเจริญ	
ขอนแก่น	สุโขทัย	ศรีสะเกษ	ลพบุรี	นครราชสีมา	
หนองบัวลำภู	ชัยภูมิ	เพชรบูรณ์	บุรีรัมย์	เชียงใหม่	
เชียงราย	กาญจนบุรี	สุรินทร์	อุดรธานี	และพังงา
	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให ้
ผู้สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียน 
มหาวิทยาลัยล่วงหน้าด้วยระบบ	Pre-degree	เม่ือจบ 
ช้ัน	ม.6	สามารถนำหน่วยกิตท่ีสะสมมาเทียบโอนได้
	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายรับสมัคร	อาคาร	สวป.	ชั้น	 3	 	มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง	 หรือ	 โทร.	 0-2310-8614-24	 หรือ	
www.ru.ac.th				


