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ฉบับที่ ๙

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

  

อธิการบดีชี้อาจารย์ควรทำวิจัย
ใส่ใจการสอนและเป็นที่พึ่งของนักศึกษา

สารนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

(อ่านต่อหน้า 2)

    

(อ่านต่อหน้า 11)

    

(อ่านต่อหน้า 11)

รับสมัครนักศึกษา M.B.A.
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

  ใ น น า ม ส ภ า ม ห า วิท ย า ลัย ร า ม ค ำ แ ห ง 

ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ทุกคน  ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

ท่ีดีท่ีสุด ผมเช่ือม่ันว่าจะสามารถให้การศึกษาและอบรม 

ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ 

บัณฑิตรามฯ ที่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยทุกคนภาคภูมิใจ จึงขอให้นักศึกษาได้ม่ันใจ  

ภูมิใจ และต้ังใจศึกษาให้เต็มกำลังความสามารถ เพ่ือจักได้สำเร็จการศึกษา และ 

ออกไปทำงานดูแลรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบไป

 ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  

และมีความเพียรพยายามอย่างยิ่ง  เพื่อจักได้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

    (นายประจวบ ไชยสาส์น)

        นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ด้วยความยินดีเป็นอย่างย่ิง 

 ขอให้ทุกคนต้ังใจศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ให้ 

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ขอให้มีความอดทน ประพฤติตน 

เป็นคนดี ช่วยกันรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

ในนามของมหาวิทยาลัย อาจารย์ในฐานะผู้รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยแห่งน้ี  ต้ังใจจะจัดการเรียนการสอนและ 

ดูแลนักศึกษาให้ดีท่ีสุด  ประดุจเธอเป็นลูกหลานของพวกเรา

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษานับถือ รวมทั้ง 

พระบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอำนวยพรให้ศิษย์ใหม่ทุกคน 

ประสบความสุข ความเจริญ                 มีกำลังกาย กำลังใจที่จะศึกษาจนสำเร็จสมดังที ่

มุ่งหวังไว้ทุกประการ

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยรักและผูกพัน

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร-ร้อยกรอง)

ขอต้อนรับลูกพ่อขุนฯ ประจำปี ๒๕๕๕

   เธอจะเรียนที่ไหนก็เรียนได้

	 แต่เธอใช้ปัญญามาที่นี่

	 พวกเราขอต้อนรับด้วยยินดี

	 หวังเธอมีความสุขทุกเวลา

	 ขอให้เธอตั้งใจมั่นเป็นบัณฑิต

	 พร้อมอุทิศใจกายให้คุณค่า

	 ความรู้คู่คุณธรรมนำจรรยา

	 อีกไม่ช้าจักสำเร็จเสร็จสมจินต์

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเผยแพร่ 

วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2555 เวลา 

08.30-16.30 น.  ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากร 

ชาวรามคำแหง

สภาคณาจารย์ ม.ร.
เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการบริหาร- 

ธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

รุ่นที่ 11 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 

17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-

17.00 น. ท่ี คณะบริหารธุรกิจ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดี  

เป็นประธานในการประชุม

ชี้แจงนโยบายแก่คณาจารย์  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

 อธิการบด ี กล่าวว่าขณะนี้

จำนวนนักศึกษาสมัครใหม่

ในปีการศึกษา 2555 ลดลง 

เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2554 และในภาคการศึกษาที่ 2 อาจจะลดลงได้อีก ถึง 60 % ซึ่ง 

เป็นผลมาจากการที่มีจำนวนสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และแต่ละแห่ง



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

อธิการบดีชี้อาจารย์ฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยต้อง 

มีการปรับตัว ต้องมีทั้งการแสวงหารายได้เพิ่มเติม 

และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น  

 อธิการบดีกล่าวถึงผลงานในรอบปีการศึกษา 

ที่ผ่านมาว่า ได้ให้ความสำคัญกับสำนักงานตรวจสอบ 

ภายใน และการตรวจสอบทางด้านการเงินของหน่วยงาน 

และโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกัน 

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือให้การดำเนินการ 

ของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ถือว่า 

การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อรักษา 

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ไม่ใช่เป็นการจับผิด

 อธิการบดี กล่าวว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มีบทบาท

สำคัญที่จะต้องร่วมมือกันทำงาน เพื่อความอยู่รอด

และความก้าวหน้าขององค์กร

 “ผมตั้งใจที่จะฟื้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่ง 

จะช่วยแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลงได้ระดับหนึ่ง  

คือ ช่วยทำให้นักศึกษายังคงอยู่กับเรา  ไม่หายไปใน 

เทอม 2 โดยมีแนวทางคือจัดอาจารย์รับผิดชอบให้ 

คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นกลุ่มๆ  แยกตามคณะ  จำนวน 

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์แต่ละคณะอาจ 

ไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับยอดรวมของนักศึกษาในคณะน้ันๆ   

การท่ีมีอาจารย์เป็นหลัก เป็นท่ีพ่ึงให้นักศึกษา จะทำให้ 

นักศึกษาเกิดความมั่นใจ อบอุ่น ไม่ว้าเหว่ และอยาก 

มาเรียนมากขึ้น ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจะสร้างความ 

ใกล้ชิด  ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา” 

 “นอกจากนี้ การที่คณาจารย์แต่ละท่านจะได ้

ทำหน้าที่สอนนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 

ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ก็จะช่วยให้นักศึกษายังคง 

อยู่ในระบบ  จึงอยากขอร้องอาจารย์ให้รับผิดชอบ 

การสอนให้ครบถ้วน ไม่ควรขาดสอน เพราะการสอน 

ถือว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ หากอาจารย์ขาดสอน

ถือว่าไม่รักหน้าที่ของตนเอง และมหาวิทยาลัยอาจ

จำเป็นต้องหามาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

ต่อไป”

 อธิการบดี กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนท่ี 

วิทยาเขตบางนาว่ามีนโยบายจะเพิ่มการใช้งานให้ 

มากข้ึน จากเดิมท่ีมีการเรียนการสอนเฉพาะปี 1 เท่าน้ัน  

ต่อไปจะมีวิชาของปี 2 ด้วย  เพื่อให้ใช้งานอาคารเรียน 

ห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆอย่าง 

คุ้มค่า ขณะเดียวกันก็ช่วยลดปัญหาจำนวนห้องเรียน 

ที่รามคำแหง หัวหมาก ไม่เพียงพอต่อจำนวนวิชาที่ 

เปิดสอน การเพิ่มชั้นเรียนที่วิทยาเขตบางนา จะทำให้ 

วิทยาเขตมีชีวิตชีวามากข้ึน สำหรับนโยบายท่ีเคยแถลงไว้ 

ในเรื่องการปรับระบบเกรด เป็น A B C นั้น ได้มี 

การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบเกรดใหม่ และ 

จะเริ่มใช้ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะทำให้เกรด 

มีความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงน่าจะส่งผลให้นักศึกษารามคำแหง 

มีเกรดดีข้ึน และยุติธรรมสำหรับนักศึกษา นอกจากน้ัน  

ยังมีผลดีสำหรับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือ 

การเทียบโอนหน่วยกิตไปยังต่างสถาบัน

 อธิการบดี ได้กล่าวถึงนโยบายที่จะดำเนินการ 

อีกประเด็นหนึ่ง คือได้มีการตรวจสอบการทำสัญญา 

กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคาร ไปรษณีย์  เพื่อให้เกิด 

ความเป็นธรรม และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ 

มหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ได้เร่งรัดการดำเนินการเก่ียวกับ 

อาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นไปอย่าง 

ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้งานอาคารเหล่าน้ัน 

ได้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป เนื่องจากขณะนี้ 

มีอาคารหลายหลังท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถ 

เข้าใช้งานได้ กลายเป็นความสูญเปล่า

 “มหาวิทยาลัยยังมีมาตรการประหยัดพลังงาน  

เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง 

คุ้มค่า ในด้านการประหยัดไฟน้ัน มหาวิทยาลัยจะทำ 

ข้อตกลงร่วมกับกระทรวงพลังงานในการเป็นมหาวิทยาลัย 

นำร่องในด้านการประหยัดพลังงาน  โดยทางกระทรวง 

จะมาปรับเปลี่ยนหลอดไฟในมหาวิทยาลัยให้เป็น 

หลอดประหยัดไฟทั้งหมด คาดว่าน่าจะประหยัดได ้

ไม่ต่ำกว่า 40% ขณะเดียวกันได้เริ่มทยอยติดมิเตอร ์

ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้รู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ 

แต่ละหน่วยงาน เม่ือรู้ปริมาณแล้ว หน่วยงานก็จะสามารถ 

บริหารจัดการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้  ส่วนในเรื่อง 

การใช้น้ำนั้น ก็ได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบระบบ 

ต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอความ 

ร่วมมือจากบุคลากรในการประหยัดพลังงาน ใช้ไฟ ใช้น้ำ 

อย่างประหยัด และใช้ให้คุ้มค่า เพ่ือท่ีจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง” 

 สำหรับนโยบายด้านการประกันคุณภาพนั้น  

ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่างานประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นงานสำคัญ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย ์

ทุกท่าน “หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง มีคะแนน 

ประกันคุณภาพต่ำถึงขั้นตก ก็จะทำให้มหาวิทยาลัย 

ตกไปด้วย จึงต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง 

หลักสูตร การทำแผนการสอน รวมท้ังการวิจัย เพ่ือให้ 

เป็นไปตามเกณฑ์”

 อธิการบดี กล่าวถึงนโยบายในด้านการวิจัยว่า 

ถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดให้มีการทำวิจัย 

เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาอาจารย์ทำวิจัยน้อย อาจเป็นเพราะ 

มีภาระการสอนมาก ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะเพิ่ม 

การลงทุนด้านการวิจัยมากขึ้น และจะพิจารณาให้ผล 

ตอบแทนสำหรับผู้ทำวิจัยให้มากขึ้น เพื่อให้ทัดเทียม 

กับการสอน เนื่องจากการวิจัยเป็นเป้าหมายสำคัญ 

อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย

 “มีการพูดถึงการก้าวไปสู่ความเป็นอาเซียน  

ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าไม่ใช่แค่อบรมภาษาอังกฤษ  

ภาษาประเทศเพื่อนบ้านแล้วจะไปสู่อาเซียนได้   

แต่เราจะต้อง rebranding โดยการสร้างมหาวิทยาลัย 

ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีความเป็นเลิศทาง 

การวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมหาวิทยาลัยก้าวไป 

สู่ความเป็นอาเซียนได้”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า อาจารย์หลายคณะมี 

ศักยภาพในการวิจัย         มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความ 

เป็นอาเซียน ความเป็นสากล เช่น คณะวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งมีนักวิชาการจากต่างประเทศมาศึกษาดูงาน  

มีโครงการวิจัยร่วมกันกับสถาบันในต่างประเทศ   

นอกจากคณะน้ีแล้ว เช่ือม่ันว่าคณะอ่ืนๆ ก็มีศักยภาพ  

และสามารถทำได้เช่นกัน นอกจากนี้ อธิการบดีเน้น 

ว่าในการทำวิจัย ขอให้อาจารย์ทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ 

แก่สังคม ทำในเชิงวิชาการ ไม่ใช่ทำวิจัยเพื่อศึกษา 

เพียงทัศนคติ หรือความพึงพอใจเท่านั้น 

 สำหรับการก้าวไปสู่ความเป็นอาเซียนนั้น  

อธิการบดีกล่าวว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การมี 

อาจารย์ท่ีสามารถสอนและส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้   

ซ่ึงในอนาคตรามคำแหงก็คงต้องส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ 

ปริญญาเอกต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนั้น จากการ 

ศึกษาได้พบว่ามีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง 

เปิดกระบวนวิชาให้ศึกษาแบบออนไลน์ แล้วมีการ 

สอบวัดผล เพื่อขอรับปริญญาได้ การสอนในลักษณะ 

ดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาหรือสถานที่ ถือเป็น 

กลยุทธ์เชิงรุกของสถาบันการศึกษา  และเห็นว่ารามคำแหง 

น่าจะได้เปิดกระบวนวิชาในลักษณะดังกล่าวบ้าง เพื่อ 

ให้รามคำแหงได้มีโอกาสรุกไปในวงการการศึกษาใน 

ต่างประเทศ  การเปิดการสอนดังกล่าวยิ่งจำเป็นต้อง 

อาศัยอาจารย์ที่มีศักยภาพในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   

ที่สื่อสารกับลูกศิษย์ชาวต่างชาติได้

 ในด้านนโยบายสำหรับการเรียนการสอน 

ปริญญาตรีภูมิภาคนั้น อธิการบดีเน้นย้ำให้อาจารย์ 

ไปสอนตามตารางสอนที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ที่บรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ ควรจะเป็น 

อาจารย์ท่ีรับผิดชอบการออกข้อสอบ ไม่ควรให้อาจารย์อ่ืน 

ไปสอนแทน การออกข้อสอบควรใช้ข้อสอบลักษณะ 

เดียวกันกับข้อสอบที่ใช้สำหรับนักศึกษาในส่วนกลาง  

เพื่อไม่ให้นักศึกษาสับสน การตรวจข้อสอบควรส่งผล 

สอบก่อนท่ีจะมีการลงทะเบียนสอบซ่อม เพ่ือประโยชน์ 

ของนักศึกษา

 “ในด้านการวัดผลประเมินผล ฝากให้อาจารย์ 

ประเมินอย่างเป็นธรรม อาจารย์ควรให้ความเมตตา 

แก่ลูกศิษย์ หากในวิชาท่ีสอนมีนักศึกษาสอบตกจำนวนมาก  

ก็ขอให้พิจารณาหาสาเหตุว่าเป็นผลมาจากการสอน 

หรือการตรวจข้อสอบของอาจารย์หรือไม่ อาจารย์ควรให้ 

ความเมตตาแก่ลูกศิษย์”

 อธิการบดี กล่าวในตอนท้ายว่านโยบายบางเร่ือง 

อาจทำได้ยาก หรือทำให้อาจารย์ลำบากอยู่บ้าง แต่ก็ 

เป็นส่ิงจำเป็นท่ีควรต้องทำ เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย   

สามารถนำองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง  

มีประสิทธิภาพในการรับใช้สังคมในด้านอุดมศึกษา



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

อดีตนักเรียน Pre-degree สาขาฯนครพนม
พิสูจน์  ‘เรียนรามฯ ...ใกล้บ้าน’ พบความสำเร็จในอาชีพ-ชีวิต

  นายณรงค์ฤทธิ์ เชื้อกุณะ  

อดีตนักเรียน Pre-degree  

คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษา 

ระบบ Pre-degree เมื่อปี 

2548 ขณะนั้นเรียนชั้น ม.4 

ท่ีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  

จังหวัดนครพนม เมื่อจบ 

ชั้น ม.ปลาย สามารถสะสม 

หน่วยกิตได้ 112 หน่วยกิต  และสำเร็จการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี เมื่อปี 2551 หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ 

เข้าอบรมวิชาว่าความ รุ่น 34 และสอบได้ใบอนุญาต 

ให้เป็นทนายความในรุ่นนั้น ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้น 

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการฯ  

จังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

ประกอบวิชาชีพทนายความ โดยมีสำนักงานเป็นของ 

ตนเอง  

 “ผมเลือกเรียนสาขานิติศาสตร์ เพราะเป็นคน 

ที่ชอบเรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ จึงมีความตั้งใจที่จะ 

ศึกษาวิชากฎหมาย เมื่อรามคำแหงเปิดเรียนระบบ  

Pre-degree ขึ้นมา เป็นการเปิดโอกาสที่ดี ผมก็ได้ 

เข้ามาเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 ทำให้ผมได้เพิ่มพูนความรู้ 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเตรียมความ 

พร้อมให้กับตัวเองด้วย ที่สำคัญ รามคำแหงเป็นจุด 

เริ่มต้นที่ทำให้ผมมีความสำเร็จในวันนี้ ทั้งยังได้ม ี

โอกาสเก็บประสบการณ์ในการทำงานก่อนเพื่อน 

คนอื่นในรุ่นเดียวกันด้วย”

  น.ส.สุนิสา แสงเทียน 

อดีตนักศึกษา Pre-degree  

คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษา 

ระบบ Pre-degree ขณะนั้น 

เรียนช้ัน ม.4 ท่ีโรงเรียนคำชะอี- 

พิทยาคม อำเภอคำชะอี จังหวัด 

มุกดาหาร เม่ือจบช้ัน ม.ปลาย 

สามารถสะสมหน่วยกิตได้ 

137 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียนเพียง 1 เทอม ก็สำเร็จ 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี เมื่อปี 2552 ปัจจุบันกำลัง 

ศึกษาชั้นปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  

 “ดิฉันได้รับคำแนะนำจากคุณพ่อท่ีเป็นศิษย์เก่า 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง บวกกับตนเองมีความ 

สนใจที่จะศึกษาด้านนิติศาสตร์ จึงเข้ามาเรียนตั้งแต่ 

อยู่ชั้น ม. 4 เพราะคิดว่าการเรียนระบบ Pre-degree 

เป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และ 

ช่วยเสริมการเรียนชั้นมัธยมฯ เช่น วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ให้ดีขึ้น อีกทั้ง ยังทำให้ 

ดิฉันได้มีโอกาสเรียนจบชั้นปริญญาตรีเร็ว และสามารถ 

เรียนต่อชั้นปริญญาโท ด้วยอายุเพียง 20 ปี ซึ่งเป็น 

การต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  

เพราะปัจจุบันกฎหมายมีความสำคัญ ประชาชนควรรู้ 

และเข้าใจกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบในสังคมและ 

ประเทศชาติของเรา”

  น.ส.หทัยชนก สมบูรณ์ 

อดีตนักเรียน Pre-degree  

คณะมนุษยศาสตร์ เข้าศึกษา 

ระบบ Pre-degree ขณะน้ัน 

เรียนช้ัน ม.4 ท่ีโรงเรียนสกลราช-

วิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร  

เมื่อจบชั้น ม.ปลาย สามารถ 

สะสมหน่วยกิตได้ 117 หน่วยกิต  

ใช้เวลาเรียนเพียง 1 เทอม ก็สำเร็จการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี  เมื่อปี 2552 ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการ 

โรงเรียนเทคนิควิชาชีพสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ 

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท 2 ใบ ในสาขาบริหาร- 

การศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และสาขาอาชีวศึกษา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  น.ส.ศรันยา ศรีโสดา 

อดีตนักเรียน Pre-degree  

คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษาระบบ  

Pre-degree ขณะนั้นเรียนชั้น 

ม.4 ที่โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

จังหวัดนครพนม เมื่อจบชั้น  

ม.ปลาย สามารถสะสมหน่วยกิต 

ได้ 79 หน่วยกิต และสำเร็จ 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี เมื่อปี 2551 ปัจจุบันกำลัง 

ศึกษาชั้นปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

และทำงานเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

สาขาฯนครพนม

 “ข่าวรามคำแหง” ไม่มีวันลืมที่จะรำลึก

ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งคือ

 วันวิสาขบูชา

 อันเป็นวันท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับ

 วันเพ็ญเดือนหก

 สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน  

๒๕๕๕  ซึ่งปีนี้เป็น

 วันวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี 

 พุทธชยันตี         เป็นช่ือเรียกงานเฉลิมฉลอง 

หรือพิธีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 เนื่องในวาระแห่งการตรัสรู้

 คำว่า ชยันตี มาจากคำว่า ชย คือชัยชนะ 

 อันหมายถึงชัยชนะของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง 

อย่างสิ้นเชิง

 ซ่ึงทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิด 

ขึ้นในโลกนี้

 พุทธชยันตีจึงมีความหมายว่า เป็น 

การตรัสรู้และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าด้วย

 ประเทศไทยเราโชคดีที่มีพุทธศาสนา 

เป็นศาสนาประจำชาติ และ

 ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็น 

พุทธศาสนิกชนที่ดี

 พุทธศาสนา มีส่วนสำคัญในการกล่อมเกลา 

วิถีชีวิตของคนไทย

 ให้มีความสุขอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้

มาช้านาน

 “ข่าวรามคำแหง” จึงขอเชิญชวนให ้

พวกเราถือวาระนี้เป็นวาระสำคัญด้วย

 อามิสบูชา  และ

 ปฏิบัติบูชา

 องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม  

ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  

โดยมี นายประจวบ  ไชยสาส์น  นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณบดี

  อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์จรินทร์  

เจริญศรีวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ 

 2. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันฯ

  - อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ส า ธิ น 

สุนทรพันธ์ุ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ

 3. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นิภา 

รุ่งเรืองวุฒิไกร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการ

บัญชี คณะบริหารธุรกิจ

  - อนุมัติแต่งตั้ งรองศาสตราจารย์  

ขนบพันธุ์ เอ่ียมโอภาส ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  คณะบริหารธุรกิจ

  - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทัศนีย์ สิราริยกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

อุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ

  - อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ สุ ร เ ช ษ ฐ์  

โซวเกียรติรุ่ง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

 4. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555)

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  - อนุมัติหลักสูตรวิชาโท ภาษามลายู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

   - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

   - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ส า ข า วิ ช า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว          

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 5. ปรับปรุงหลักสูตร

  - อ นุ มั ติ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ 

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น  

7 หลัก ของกระบวนวิชา RU 300 ฝึกอาชีพ 

(15 หน่วยกิต) เป็น RAM 3001 ฝึกอาชีพ  

(15 หน่วยกิต) 

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 

5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และฉบับปี  

พ.ศ. 2517

   -  อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา  

5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. 2551 และฉบับปี พ.ศ. 2535

 6. ร่างระเบียบ

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ทั้งนี้เพื่อให้จ่ายเงินเพิ่มการ 

ครองชีพชั่วคราวที่จ้างจากผู้เกษียณอายุราชการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

 7. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 5)  ดังนี้

  โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)   

แบบ 2

  นางโสภาพร กล่ำสกุล รหัสประจำตัว 

5219 48024 3   ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ร่วมกับ Together Plus* International จัดกิจกรรม 

การพัฒนานักศึกษาเร่ือง “นักศึกษาบริหารกับความพร้อม 

ก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  

ธาราทิพยกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธาน 

มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ร่วมฟังการเสวนา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ไพบูลย์  

สุวรรณโพธ์ิศรี คณะบริหารธุรกิจ เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม  

ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี อาจารย์ ดร.นารินี แสงสุข รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

ว่า สืบเน่ืองจากปัจจุบันสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีประเทศสมาชิกรวม 

10 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  

สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก  

และธำรงรักษาสันติภาพ ความม่ันคงในภูมิภาค ตลอดท้ัง  

การเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้น  

คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมน้ีเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

คณะบริหารธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียม 

ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เกิดการ 

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ ์

การจัดการความรู้ เกิดความรัก ความสามัคคี และ 

สามารถสร้างวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างบุคคลภายในคณะ  

และนำความรู้ที่ได้ไปกำหนดเป้าหมายในการดำรงชีวิต  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 จากน้ัน รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล  

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเล็งเห็นความสำคัญ 

ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การสร้าง 

ความพร้อมในการเคลื่อนย้ายนักศึกษา และบุคลากร 

ทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากนี้ การเปิดเสรี 

ทางการค้า การบริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิด 

การเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม 

ระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้จะ 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความหมายของอาเซียนให้ 

เข้าใจได้ตรงกัน

 “สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย 

จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม  

มีองค์ความรู้ นวัตกรรม ให้ทันกับสถานการณ์ที่ 

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนในปี 2558” 

ม.ร.จัดกิจกรรมการพัฒนา นศ.
สร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน



 

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 นักเรียน ม.ปลาย แห่เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สมัครเรียนระบบ           Pre-degree  

ตั้งแต่วัย 15 ปี เผยตั้งใจเรียนวิชาการเพื่อเพิ่มโอกาส 

ทางการศึกษา พร้อมค้นหาวิชาชีวิตที่หลากหลาย 

ในรั้วมหาวิทยาลัยให้ตนเองได้ก่อนใคร

น.ส.สิริญภัทฒ์ กฤษณกาณจน์  

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree 

 คณะเทคโนโลยีการส่ือสาร- 

มวลชน บอกว่าดิฉันเลือก 

เรียนระบบ Pre-degree เพราะ 

ต้องการเพิ่มทางเลือกด้านการศึกษาให้ตัวเอง โดย 

ไม่จำเป็นต้องจบ ม.6 ก่อน พอรุ่นพ่ีท่ีโรงเรียนแนะนำ 

น้องๆก็พากันมาสมัครเรียน แม้ว่าที่โรงเรียนดิฉัน 

จะเรียนแผนวิทย์ แต่ตั้งใจมาเรียนด้านการสื่อสาร- 

มวลชน เพราะต้องการค้นหาตัวเองว่าชอบเรียน 

สาขาอะไร เลยมาลงเรียนให้หลากหลายสาขาวิชา 

ไว้ก่อน ตั้งใจจะมาสมัครเรียนตั้งแต่ยังไม่จบ ม.ต้น  

โดยหวังว่าจะได้รับความรู้ก่อนใคร อยากได้ประสบการณ์ 

ใหม่ๆ และอยากเรียนจบปริญญาตรีเร็วๆด้วย 

น.ส.วรุณกานต์ ลายกลาง 

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดม 

ศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 

เข้าเรียนระบบ Pre-degree 

 คณะมนุษยศาสตร์ บอกว่า  

ดิฉันเลือกมาเรียนปริญญาตรี 

ล่วงหน้า เพราะอยากได้ความรู้นอกห้องเรียน ตั้งใจ 

ไว้ว่าเมื่อเรียนควบคู่กันไปทั้งสองแห่งแล้วจะต้อง 

แบ่งเวลาเรียนให้ลงตัว ดิฉันเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์  

เพราะชอบเรียนภาษาอังกฤษ อยากมาส่ังสมความรู้ 

ให้แน่น เพื่อเป็นแนวทางในการสอบแอดมิชชั่นใน 

อนาคต ส่วนการเรียนแผนวิทย์ที่โรงเรียนก็ตั้งใจจะ 

สอบคณะเภสัชศาสตร์ ตอนนี้ต้องเรียนสองแห่ง 

จะตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบให้ได้หน่วยกิตเยอะๆ 

เพื่อจะได้เรียนจบเร็วขึ้นค่ะ

น.ส.วรัญชลี เชื้อเมืองพาน 

 นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียน 

ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 

 ส มั ค ร เ ข้ า เ รี ย น ร ะ บ บ  

Pre-degree คณะรัฐศาสตร์  

บอกว่า ดิฉันทราบเรื่อง 

การเรียน Pre-degree ตั้งแต่เรียน ม.1 ตั้งใจไว้ว่าจบ  

ม.3 เม่ือไร จะต้องมาเรียนให้ได้ เพราะอยากเรียน 

ให้จบเร็วๆ โดยเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นสาขา 

วิชาท่ีเปิดกว้างและทุกอาชีพต้องมีพ้ืนฐานทางด้าน 

การปกครอง อยากศึกษาให้เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตย 

ของประเทศชาติให้มากขึ้น วันนี้เข้ามาที่รามคำแหง 

ดิฉันเห็นบรรยากาศของการเป็นนักศึกษา คิดว่าจะได้ 

พบโลกทัศน์ใหม่ที่ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องเรียนมัธยมและ 

ได้เพื่อนที่หลากหลายวัย ซึ่งวันนี้คุณพ่อและคุณแม่ก็ 

สนับสนุนให้มาเรียน โดยท่านหวังอยากให้ลูกมีความรู้ 

และสามารถรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วย

นายวีรภัทร สุขผ่อง นักเรียน 

ชั้น ม. 4 โรงเรียนบางกะปิ 

สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree            

คณะบริหารธุรกิจ บอกว่า  

ผมอยากเรียนจบเร็วๆเลย 

มาสมัครเรียนระบบ Pre-degree  

ที่คณะบริหารธุรกิจ ตั้งใจจะ 

เรียนสะสมหน่วยกิตไปเรื่อยๆ ไม่อยากเครียด ได้ใช ้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากได้ประสบการณ ์

ใหม่ๆในชีวิต ถ้ามีเวลาก็จะมาเข้าเรียนและตั้งใจสอบ 

ให้ผ่านให้ได้  ผมอยากเรียนจบเร็วๆเพื่อจะได้หาโอกาส 

ให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อหรือหางานทำได้ 

เร็วกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกัน

นายพิสิษฐ์ ชินางกูรภิวัฒน์ 

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree  

คณะนิติศาสตร์ บอกว่า ผมต้ังใจ 

มาเรียนเผ่ือไว้ในอนาคต คิดไว้ 

ต้ังแต่ข้ึน ม.3 ว่าจบ ม.ต้น แล้ว 

จะมาสมัครเรียนให้ได้ เพราะผมคิดว่า ระบบ Pre-degree  

เป็นการเรียนที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องการมา 

สัมผัสชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ถ้าจบเร็วก็มีโอกาสเรียน 

เพิ่มได้อีกหลายสาขาวิชา ผมเลือกเรียนนิติศาสตร ์

เพราะต้องการมีความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิต

ของทุกคน และยังจะได้พบเพื่อนใหม่ที่หลายวัย โดย 

ตั้งใจจะจัดสรรเวลามาสอบให้ได้มากที่สุด จะได้รู้จัก 

ตนเองว่าชอบในสาขาวิชาที่เรียนอยู่หรือไม่ เพื่อจะได้ 

มีเวลาปรับเปลี่ยนหรือค้นหาความสนใจของตัวเอง 

ตอนที่อายุยังน้อยอยู่

น.ส.สิตานันท์ สายันหะ นักเรียน 

ชั้น ม. 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 

สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree 

คณะวิทยาศาสตร์ บอกว่า 

ดิฉันมาสมัครเรียนระบบ 

Pre-degree คณะวิทยาศาสตร์ 

เพราะต้ังใจจะสอบแอดมิชช่ัน 

วิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ถ้าได้เรียน 

วิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก็จะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้  

อีกทั้ง รามคำแหงมีตำราดี ถ้าเราอ่านตำราที่รามฯ 

เข้าใจก็จะทำให้เข้าใจวิชาในห้องเรียนมากขึ้น  

มาเรียนรามฯวันน้ีรามคำแหงมีหลายส่ิงท่ีเราต้องการ  

ทำให้เด็ก ม.ปลาย ได้เปิดหูเปิดตาสู่โลกกว้าง ได้เห็น 

ความแตกต่างจากชีวิตในห้องเรียน ท้ังความรู้ ประสบการณ์  

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และคิดว่าจะประสบความ 

สำเร็จในสิ่งที่ตนเองอยากได้ ถ้าจบเร็วก็มีโอกาส 

ได้เรียนปริญญาตรีอีก 1 ใบด้วย 

น.ส.สร้อยสุดา นิวร นักเรียน 

ชั้น ม. 4 โรงเรียนนวมิน- 

ทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  

สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree  

คณะรัฐศาสตร์ บอกว่า  

ดิฉันเลือกเรียน Pre-degree 

เพราะอยากเรียนจบปริญญาตรี 

เร็วๆ ไม่ต้องเสียเวลาที่ว่างๆอยู่ให้หายไป พอพี่ชาย 

แนะนำก็รีบมาสมัครเรียนทันทีโดยเลือกเรียนคณะ- 

รัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้ด้านการปกครองและเป็น 

วิชาสังคมที่อยู่รอบตัวเรา ถ้าดิฉันสามารถเรียนจบ 

ได้เร็วด้วยอายุยังน้อย ก็ยังจะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อ 

ต่างประเทศในสาขาที่แตกต่างกันไปด้วย ระบบ 

Pre-degree ทำให้นักเรียน ม.ปลาย เข้ามาสัมผัส 

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมาก ซึ่งดิฉันตั้งใจจะ 

แบ่งเวลาเรียนอย่างจริงจังเพ่ือจะได้เรียนจบปริญญาตรี 

เร็วๆค่ะ

น.ส.เล่ือมประภัสสร จันทน์สุคงธี 

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดม 

ศึกษาน้อมเกล้า สมัครเข้า 

เรียนระบบ Pre-degree  

คณะบริหารธุรกิจ บอกว่า  

ดิฉันต้องการเพ่ิมทางเลือก 

ให้ตัวเอง ในขณะที่เพื่อนอีกหลายคนยังเรียนอยู ่

แต่ในห้องเรียน โดยหวังว่าจะได้รับความรู้ไปประกอบ 

กับการเรียนและการสอบแอดมิชชั่น ที่เลือกเรียน 

คณะบริหารธุรกิจ เพราะตั้งใจจะค้าขายและอยาก

มีความรู้ด้านการจัดการ ซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะมาเรียน 

ให้จบเร็วๆ จะได้มีโอกาสไปทำอาชีพที่เราอยากทำ  

และในอีกทางหนึ่งถ้าเราสอบแอดมิชชั่นไม่ติด  

อย่างน้อยเราก็มีวิชาที่เราเรียนไว้ที่รามคำแหง 

รองรับ และถ้าเรียนจบเร็วก็จะได้มุ่งไปสู่การเรียน

ปริญญาโท หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยไม่ต้อง 

เสียเวลาไปเปล่าๆ

นักเรียน	ม.ปลาย	สมัครเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
หวังระบบ	Pre-degree	ที่รามฯ	ให้วิชาเรียน-วิชาชีวิต

(อ่านต่อหน้า 10)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ได้เร่ิมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ไทยกับต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2538 โครงการดังกล่าว 

เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของการเป็นสมาชิก 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in 

Asia and the Pacific หรือ UMAP) ในแต่ละปี สกอ. 

มอบทุน UMAP ให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาใน 

ต่างประเทศ และในปี 2554 นักศึกษารามคำแหงที่ได้ 

ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ได้แก่ น.ส.วรุณศิริ  

พรพจน์ธนมาศ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอก 

ภาษาอังกฤษ วรุณศิริได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

พร้อมความภูมิใจและประสบการณ์ที่มีค่า เรามาฟัง 

ประสบการณ์ของการไปศึกษาท่ีต่างประเทศของเธอกันค่ะ

eรู้ข่าวทุนโครงการ UMAP จากที่ไหน 

c	ดิฉันรู้ข่าวการรับสมัครทุนน้ีจาก อาจารย์พัชรี ศรีสังข์  

ที่นำข่าวทุนมาประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียน และในงาน 

แข่งขันสุภาษิตอังกฤษ-ไทย ที่มหาวิทยาลัยค่ะ ดิฉันจึง 

โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดต่างๆของโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษานี้จาก สกอ. จากนั้นจึงได้ดำเนินการ 

สมัครตามขั้นตอนต่างๆ โดยได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือ 

และประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของ 

มหาวิทยาลัย รวมถึงยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 

จากอาจารย์เอมอร ดิสปัญญา และอาจารย์ท่านอื่นๆ 

ในคณะมนุษยศาสตร์  

eมีการเตรียมตัวก่อนไปเรียนอย่างไร

c	หลังจากท่ีทราบว่าดิฉันได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม 

โครงการนี้ ต้องยอมรับว่าดิฉันค่อนข้างตื่นเต้น เพราะ 

เป็นครั้งแรกที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะ ดิฉันจึง 

หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยที่ 

จะไปเรียน เตรียมเอกสารต่างๆท่ีสำคัญให้พร้อม และ 

พยายามฝึกใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน พยายามฝึกพูดภาษา

อังกฤษกับเพื่อนๆค่ะ 

eไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไร และได้เรียนอะไรบ้าง 

c	ดิฉันได้ไปเรียนที่ The University of Waikato 

ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 3 วิชา 

คือ วิชา Introduction to Linguistic Communication, 

General Linguistics และ วิชา Introduction to Applied 

Linguistics 

ฐิติรัตน์   ภู่กาญจน์                  คณะมนุษยศาสตร์ 

eไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์นานแค่ไหน

c	ไปเรียนอยู่หนึ่งเทอม ประมาณสี่เดือนค่ะ

eบรรยากาศการเรียนของนักศึกษาท่ีประเทศนิวซีแลนด์ 

แตกต่างจากการเรียนของนักศึกษาที่นี่อย่างไร

c	ค่อนข้างแตกต่างค่ะ ทั้งระบบการเรียนการสอน และ 

บรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนก็แตกต่างค่ะ เพราะที่นั่น 

นอกจากจะมีชั่วโมงบรรยายในชั้นเรียนปกติแล้ว เขายัง 

มีชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมให้อีก 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย TA  

(teaching assistant) จะสรุปเนื้อหาที่เรียนในแต่ละอาทิตย์  

และมีแบบฝึกหัด คำถามต่างๆให้ลองทำ นอกจากน้ีนักศึกษา 

สามารถถามคำถามต่างๆ กับ TA ได้ ถ้าหากมีข้อสงสัย 

ท่ีเรายังไม่เข้าใจจากการเข้าฟังบรรยาย หรือถ้าหากมีคำถาม 

หรือไม่เข้าใจการบ้าน เราก็สามารถถาม TA ได้ การเรียน 

ท่ีนิวซีแลนด์ค่อนข้างจะต่างจากท่ีน่ีตรงท่ีว่า ในช่ัวโมงบรรยาย 

สำหรับวิชาที่มีชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมนั้น ส่วนใหญ่จะเน้น 

ท่ีการฟังคำบรรยายอย่างเดียว ถ้าหากเรามีคำถามอะไรสงสัย  

อาจารย์จะให้ไปถามในชั่วโมงเรียนเพิ่มเติม หรือใน study  

section ที่จัดขึ้น 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น แต่วิชาที่ไม่มี 

ชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมเราจะสามารถถามคำถามอาจารย์ใน 

ช้ันเรียนได้ในระหว่างท่ีอาจารย์กำลังบรรยายอยู่ หรือเราอาจ 

ส่งอีเมลไปถามอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะ อีกช่องทางหน่ึง 

ที่นักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้คือ Moodle ผ่าน 

ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยคำถามที่เราถามอาจารย์ 

นักศึกษาคนอื่นๆที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกัน 

จะสามารถเข้ามาอ่านได้ นักศึกษาแต่ละคนจะสามารถเข้าถึง 

ข้อมูล เอกสารประกอบรายวิชา ประกาศต่างๆ ผ่านทาง  

Moodle และส่งการบ้านผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยค่ะ ลักษณะ 

การเรียนของที่นั่นเน้นการฟังบรรยายในชั้นเรียน หนังสือ 

และเอกสารท่ีใช้เรียนจะไม่ใช่แค่เล่มเดียว แต่จะมาจากตำรา 

หลายเล่ม มีท้ังเอกสารประกอบการสอนและหนังสือเรียน 

อ่ืนๆท่ีจะต้องยืมจากห้องสมุดค่ะ ในแต่ละวิชาจะมีการบ้าน 

ค่อนข้างเยอะ บางครั้งกำหนดส่งพร้อมๆกัน บางวิชาจะมี 

test เก็บคะแนน ในเวลาใกล้เคียงกับช่วงส่งงาน ฉะนั้น 

การแบ่งเวลาและความรับผิดชอบจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะต้อง 

มีด้วยค่ะ 

eปรับตัวอย่างไรกับบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนที่

แตกต่างจากบรรยากาศการเรียนของเรา

c	ช่วง 2-3 อาทิตย์แรก ดิฉันยอมรับว่าค่อนข้างมีปัญหา 

เรื่องการฟังค่ะ อาจารย์พูดค่อนข้างเร็ว เพราะนักศึกษา 

ส่วนใหญ่ในห้องเรียนจะเป็นเจ้าของภาษาท้ังหมด มีนักศึกษา 

ท่ีมาจากประเทศในเอเชียแค่ 3 คน ดิฉันจดโน้ตไม่ค่อยทันค่ะ  

ช่วงอาทิตย์แรกๆ จำได้ว่ามีอยู่วิชาหนึ่ง อาจารย์พูดเร็วมาก  

จนจับใจความบางหัวข้อไม่ได้เลย ตอนแรกก็เครียดเหมือนกันค่ะ  

สุดท้ายตัดสินใจส่งอีเมลไปหาอาจารย์และถามคำถามใน

ประเด็นที่เราไม่เข้าใจ และเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนเพิ่มเติม 

ทุกคร้ัง เวลาดิฉันไม่เข้าใจหรือสงสัยเก่ียวกับการบ้าน ดิฉัน 

ก็จะไปเข้าเรียนใน study section ที่เปิดให้นักศึกษาเข้าไป

นั่งอ่านหนังสือ ถามคำถามต่างๆได้ ดิฉันเลยใช้วิธีนี้เป็น 

อีกวิธีหน่ึงแก้ปัญหาเร่ืองการจดโน้ตไม่ทันค่ะ สำหรับเร่ือง 

การบ้านในแต่ละวิชาค่อนข้างเยอะค่ะ บางครั้ง 3 วิชา 

กำหนดส่งติดๆ กันก็มีค่ะ ดิฉันจึงทำตารางว่าวันไหน 

ควรทำอะไรบ้าง อ่านหนังสือเล่มไหนบ้างเพื่อทำการบ้าน 

วิชาไหน    

eได้นำความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมา

ไปใช้อย่างไรบ้าง

c	ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ที่นี่ดิฉัน 

สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนที่นั่นได้ค่ะ ทุกวิชาที่ 

ดิฉันได้เรียนท่ีน่ีท้ังวิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาภาษาศาสตร์  

ทั้งเล่มพื้นฐานตั้งแต่ EN 101 จนถึงวิชารหัสสูง ทุกวิชา 

เกี่ยวข้องกันหมดค่ะ ความรู้จากที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ได้นำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาเราทำการบ้านส่ง เพราะ 

นอกจากอาจารย์จะตรวจเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ในหัวข้อ 

ต่างๆท่ีมอบหมายมาแล้ว อาจารย์ยังตรวจเร่ืองไวยากรณ์ 

ด้วยค่ะ อีกวิชาหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ วิชา EN 305 ค่ะ  

เพราะว่าเวลาเราทำการบ้านส่ง เราจะต้องทำในรูปของ 

ความเรียง (essay) เท่านั้น และต้องมีการเขียนอ้างอิง 

แหล่งข้อมูลต่างๆที่เรานำมาใช้ เพื่อสนับสนุนความคิด 

ของเราค่ะ ดิฉันคิดว่าดิฉันโชคดีมากที่ได้เรียนวิชานี้ก่อน 

เดินทางไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะ เพราะช่วยให้ดิฉันทราบ 

วิธีการเขียนความเรียง และองค์ประกอบต่างๆของความเรียง  

นอกจากความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษที่ได้รับจาก 

การเรียนที่นี่แล้ว ดิฉันเคยเรียนวิชา LI 200, LI 212 

และวิชา LI 312 ที่รามคำแหง ทำให้ดิฉันได้ใช้ความรู ้

ด้านภาษาศาสตร์ที่ เรียนมาแล้วนำไปต่อยอดได้ค่ะ 

เพราะว่าทั้ง 3 วิชาที่ดิฉันลงทะเบียนเป็นวิชาทางด้าน 

ภาษาศาสตร์ทั้งหมด เวลาอาจารย์ที่นั่นสอนเขาก็จะใช ้

ศัพท์ภาษาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งทำให้ดิฉันเข้าใจเนื้อหารายวิชา 

ได้ง่ายขึ้นค่ะ  

eคิดอย่างไรกับประสบการณ์ที่ได้จากการไปเรียนที่ 

ประเทศนิวซีแลนด์

c	ดิฉันคิดว่าการได้เดินทางไปเรียนในครั้งนี้ช่วยให้ 

ดิฉันได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ ทั้งในแง่ของ 

ความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

ที่ได้จากชั้นเรียน รวมถึงทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  

ที่ดีขึ้น สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ ทักษะการอ่านของ 

ดิฉัน ดิฉันจำได้ว่าช่วงท่ีไปแรกๆ ดิฉันอ่านหนังสือช้ามากค่ะ  

ใช้เวลาหลายชั่วโมงมากแต่อ่านได้แค่ 4 หน้าเอง พอเรียน 

ไปเรื่อยๆ ดิฉันก็อ่านได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ นอกจาก 

ประสบการณ์ที่ได้รับจากชั้นเรียนแล้ว ดิฉันยังได้รับ 

ประสบการณ์อ่ืนๆ จากนอกห้องเรียนด้วยค่ะ ได้แลกเปล่ียน 

ความรู้ต่างๆ กับเพ่ือนชาวต่างชาติ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ 

คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม รวมถึงยังได้ศึกษา 

วัฒนธรรมของคนที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ  

UMAP Scholarship

น.ส.วรุณศิริ  พรพจน์ธนมาศ

(อ่านต่อหน้า 10)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 เมื่อ 2-3 วันก่อน นักศึกษามาเล่าว่า เขาดูการแข่งขันเทนนิสที่จัดขึ้นใน 

มาดริด ประเทศสเปน และเห็นว่าคอร์ททั้งหมดเป็นสีฟ้า แต่ผู้ประกาศบอกว่า 

เป็นคอร์ทดิน จึงสงสัยและอยากทราบเกี่ยวกับกีฬาเทนนิสในสเปน ประกอบ 

กับเห็นว่ากีฬาชนิดนี้น่าจะเป็นที่นิยมกันมากในประเทศสเปน ดังเห็นได้จากผู้เล่น 

หลายคนเป็นชาวสเปน ไม่ว่าจะเป็น Rafael Nadal, Fernando Velasco หรือ  

David Ferrer ซึ่งเป็นเช่นนั้นจริง นักเทนนิสระดับ 1-10 ของโลก มีชาวสเปน 

อยู่หลายคน และมักได้รับชัยชนะบนคอร์ทดิน ตัวอย่าง คือ Rafael Nadal 

เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีว่า เขาคือ ราชาคอร์ทดิน     ผู้ครองแชมป์มอนติคาร์โล 

ถึง 8 สมัย และรอชิงรางวัล Roland Garros เป็นสมัยที่ 7 อีกด้วย สำหรับ  

Fernando Velasco, David Ferrer, Nicolas Almagro ฯ ก็ตามล้วนแต่เล่นได้ดีใน 

สนามชนิดน้ีท้ังส้ิน สำหรับเหตุใดสนามจึงเป็นสีฟ้าน้ัน ครูไม่ทราบเหตุผลท่ีแน่ชัด  

เท่าที่พอหาอ่านได้จากหนังสือพิมพ์ คิดกันว่าน่าจะช่วยให้เห็นลูกบอลชัดขึ้น  

มีบางคนบอกว่าสีสวยกว่าสีอิฐทั่วไป ก็คงเป็นเรื่องนานาจิตตังกระมัง

 ในฉบับนี้จะขอนำคำศัพท์ สำนวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ มาเล่า 

สู่กันฟัง คงต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมิใช่น้อย เพราะเป็นภาษาที่นักพากย์ 

กีฬาเทนนิสในประเทศไทยใช้กัน  

 1. อุปกรณ์ 

  อุปกรณ์สำคัญของกีฬาประเภทนี้ มีเพียง

  - “la raqueta”   ไม้เทนนิส

  - “la bola”  หรือ  “la pelota”   ลูกเทนนิส

  - “la red”   ตาข่าย

 2. สนาม 

  โดยทั่วไปเราเรียกว่า “la pista de tenis” เราไม่ใช้คำว่า “campo” 

ซึ่งใช้เรียกสนามฟุตบอล  สำหรับสนามเทนนิส แยกเป็นประเภทใหญ่ 3 ประเภท 

คือ

  - “la pista de hierba”  สนามหญ้า 

  - “la pista dura”  ฮาร์ดคอร์ท 

  - “la tierra batida”  สนามดิน เหตุที่เรียกว่า “ดินป่น” เพราะว่า 

   สนามชนิดนี้ทำจากก้อนอิฐป่นเป็นผง

 3. การให้คะแนน

      การเล่นแบ่งเป็น “set” ในแต่ละ “set” แบ่งเป็น “juego หรือ เกม  

โดยจะขานคะแนนเป็นภาษาสเปนว่า 0 “cero”, 15 “quince”, 30 “treinta”,  

40 “cuarenta” หากได้คะแนนเท่ากัน ก็เรียกว่า “iguales” เช่น “quince iguales” 

หมายถึง 15 เท่า  หากผู้เล่นเสมอกันที่ 40 เท่า ก็ต้อง duece คำนี้เราทับศัพท์และ 

ออกเสียงแบบภาษาอังกฤษว่าดิวซ์ เมื่อชนะในแต่ละเกมถึง 6-6 แล้ว ต้องสู้กัน 

ด้วย Tie-break ซึ่งในภาษาสเปนเรียกว่า “la muerte subita” 

 4. การแข่งขันและรางวัล

      การแข่งขัน เราเรียกว่า “el torneo” ซึ่งมาจากการดวลกันของอัศวิน 

ในสมัยก่อน  หรือจะใช้คำว่า “el partido”  ก็ได้

  การแข่ง 4 คร้ังสำคัญ เรียกว่า “Grand Slam” เช่นเดียวกับในภาษาอังกฤษ  

จัดในประเทศต่างๆ ดังนี้

  - ในประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า  “Abierto de Australia”

  -  ในประเทศฝรั่งเศส รู้จักกันในชื่อว่า  “Roland Garros”

  -  ในประเทศอังกฤษ เรียกทับศัพท์ว่า  “Wimbledon”  หรือ 

   “Campeonato de Wimbledon”

  -  ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า  “Abierto de Estados Unidos”

  ในการแข่งขันของ 4 รางวัลสำคัญนี้ ผู้เล่นจะต้องชนะ 3 ใน 5 เซ็ต 

หรือที่เราเรียกว่า “disputarse al mejor de 5 sets” หากเป็นการแข่งขันรายการอื่น 

เช่น Master ทั้งหลาย จะต้องชนะ 2 ใน 3 เซ็ต  “disputarse al mejor de 3 sets” 

  หากผู้เล่นชนะ Grand Slam ทั้ง 4 ประเภท และได้รับเหรียญทอง 

ในแข่งขันโอลิมปิกอีกด้วยจะได้รับ “Golden Grand Slam” เชื่อไหมว่าใน 

ประวัติศาสตร์มีผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรติเป็นผู้ชนะ Golden Grand Slam  

ภายในปีเดียวกัน คือ ปี 1988 ผู้เล่นผู้นั้นเป็นผู้หญิง เธอคือ Staffi Graf สำหรับ 

ฝ่ายชายผู้ที่รวบรวมรางวัลได้ครบ แต่เป็นการรวบรวมรางวัลหลายปี คือ Andre 

Agassi และ Rafael Nadal และได้รับ Golden Grand Slam เช่นกัน 

 5. คำศัพท์อื่นๆ ที่ใช้ในวงการเทนนิส

  - “el saque”  การเสิร์ฟ

  - “el saque directo”  หรือ  “el saque ganador”  การเสิร์ฟเอซ 

  - “restar”  หรือ  “contrarrestar”  การรับลูกเสิร์ฟ

  - “derecha”  โฟร์แฮนด์

  - “reves”   แบ๊คแฮนด์

  - “volea” วอลเลย์  (การตีลูกก่อนตกถึงพื้น)

  - “dejada” ลูกหยอด

  - “remate” ลูกตบ

  - “doble falta”   การเสิร์ฟเสีย 2 ครั้งและทำให้ถูกตัดแต้ม

  - “error no forzado”  การพลาดของผู้เล่น

  - “linea” ลูกตกที่เส้นพอดี

  - “Se va la bola”   ลูกออก

  - “cana” ลูกติดแป๊กขอบไม้ ทำให้ลูกออก

  - “red” ลูกสะกิดโดนตาข่ายในการเสิร์ฟ ต้องเสิร์ฟใหม่

  - “ojo de halcon”  หรือ  hawk eye  เป็นอุปกรณ์ใช้ดูการวิ่งของ 

   ลูกเทนนิส ช่วยกรรมการตัดสินเมื่อเกิดข้อสงสัย อย่างไรก็ตาม 

    ผู้เล่นต้องเป็นผู้ขอดู  ojo de halcon  หากสงสัยว่าลูกออกหรือไม่

  - “ Que puntazo!” “Gran punto” “ Impecable!” “ Espectacular!” 

    ใช้กล่าวชมเชย  การทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม

  - “Buen saque”   เสิร์ฟดี

  - “Buena derecha” โฟร์แฮนด์ยอดเยี่ยม

  - “Buen reves”  แบ๊คแฮนด์ยอดเยี่ยม

  - “hacer correr a...”  (โยกซ้ายขวา) ทำให้คู่ต่อสู้วิ่ง

  - “el intercambio” การ rally คือการที่คู่ต่อสู้ตีลูกกันไปมาจนกว่า 

      จะได้คะแนน

สำนวนน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสเปน

  - Corta la bola como una fina loncha de jamon.

   การตัดลูกนิ่มๆ ประดุจการเฉือนขาหมูสเปนเป็นแผ่นบางเฉียบ  

เป็นสำนวนเฉพาะของสเปนเท่านั้น เนื่องจากคนสเปนนิยมกินขาหมูซึ่งจะต้อง

ใช้มีดพิเศษ เฉือนให้เป็นแผ่นบางๆ กว่ากระดาษ

   สำหรับครูแล้ว กีฬาเทนนิสน่าสนใจ เพราะผู้เล่นแต่ละฝ่ายต่างใช ้

สติปัญญา ฝีมือ การฝึกซ้อมมาประลองกันในสนาม หลายๆครั้งผู้เล่นฝีมือ 

ใกล้เคียงกันมาก ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกุมสติให้มั่น และเล่นทีละแต้มๆอย่างใจเย็น 

โดยไม่คำนึงถึงผลคะแนนเกินไป

   นักศึกษาที่สนใจอยากรู้จักวัฒนธรรม คำศัพท์ กีฬา ของประเทศ 

สเปนสามารถติดตามคอลัมน ์ “ภาษาสเปน...สักกะนิด” หรือสนใจลงทะเบียน 

เรียนวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาเอก วิชาโทหรือเลือกเสรีซึ่งเปิดสอนโดยสาขาวิชา

ภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หากยังตัดสินใจไม่ถูก 

ว่าจะเลือกภาษาใดดี อาจมาลงทะเบียนเรียนโครงการบุคคลภายนอกของสาขา 

วิชาฯ ก่อนก็ได้ค่ะ คอร์สหนึ่งๆ ราคาไม่แพงเลยค่ะ                    

   สนใจติดต่อสาขาวิชาภาษาสเปนได้ที่ โทร. 0-2310-8268 หรือ  

email: spanishram@windowslive.com และโปรดจำไว้ว่า การศึกษาใดๆนั้น 

ต้องใส่ใจและมีความขยันหมั่นเพียร มาเรียนสม่ำเสมอ  ขอมอบคติสำหรับการ 

เรียนว่า 

“เรียนครบ   จบแน่”

ภาษาสเปน...สักกะนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน   ไตรเจริญวิวัฒน์

 ~
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 กระแสตอบรับจากการท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัด RU Road Show 2012 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-25 

เมษายน 2555 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล 

พลาซา ลาดพร้าว ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียน 

นักศึกษา และผู้ปกครองอย่างคึกคัก โดยมีการสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงได้ร่วม 

ทดลองทำข้อสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)  

และการทดลองฟังบรรยายผ่านระบบ Server โดย 

ทีมงานศูนย์ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

น.ส.บุศญาวรรณ หนูชนะภัย  

กล่าวว่า ทราบข่าวการจัด 

RU Road Show 2012 จากญาติ 

ท่ีกำลังศึกษาอยู่ท่ี ม.ร. รวมถึง 

มีพ่ีชายท่ีกำลังศึกษาท่ีรามคำแหง 

 ทำให้ทราบระบบการเรียน 

การสอนมาบ้าง สำหรับการ 

สมัครเรียน ตนไม่ได้สอบ 

เอ็นทรานซ์ เพราะต้ังใจจะเรียนท่ีรามคำแหงเพียงท่ีเดียว  

เพราะเช่ือว่าหากมีความต้ังใจก็สามารถเรียนจบได้อย่าง 

แน่นอน  โดยสมัครคร้ังน้ีเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์ และตั้งใจว่าจะใช้เวลาเรียนที ่

รามคำแหงให้จบภายใน 3-4 ปี รู้สึกชอบระบบการสมัคร 

ในรูปแบบน้ี เพราะง่าย สะดวก ใช้เวลาไม่นาน และ 

ที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไปที่รามคำแหงหัวหมาก 

นายพรชัย เวศย์วิบูล ศิษย์เก่า 

รามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์  

กล่าวว่า  ต้ังใจมาสมัครเรียน 

คณะนิติศาสตร์ โดยทราบ 

ข่าวการรับสมัครของราม- 

คำแหงจากสื่อตัววิ่งทาง 

โทรทัศน์ ท้ังน้ี ส่วนตัวอยาก 

ให้ลูกได้เรียนกฎหมายที่ 

รามคำแหง เพราะเป็น 1 ในหลายคณะที่ได้รับการ 

ยอมรับในด้านคุณภาพวิชาการ และวันน้ีตนมาสมัคร 

พร้อมกับลูกด้วย รูปแบบการรับสมัครในคร้ังน้ีเข้าถึง 

ชุมชน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร บางคน 

อาจจะไม่สามารถเดินทางไปสมัครที่หัวหมาก 

 “ผมประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ จึงตั้งใจ 

หาเวลาเรียนเพ่ิมเติม ท้ังน้ี เห็นความสำคัญของกฎหมาย 

ที่เข้าไปสู่ทุกวงการ ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

และในอนาคตนิติศาสตร์จะช่วยได้มากในปี 2558  

ที่จะเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมีแรงงานหลั่งไหล 

เข้ามา เป็นการเตรียมตัวให้

พร้อมอย่างหนึ่ง” 

นางศิริพร แสงคร้าม กล่าวว่า  

ตัดสินใจเรียนรามคำแหง 

ทั้งครอบครัว จะได้ช่วยกัน 

อ่านหนังสือ โดยลูกชายเลือก 

เรียนนิติศาสตร์ ในระบบ 

Pre-degree ส่วนตนและสามีต้ังใจจะเรียนด้านบริหาร 

การจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เพราะปัจจุบันประกอบ 

ธุรกิจส่วนตัว 

 “แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แล้ว แต่เมื่อไหร่ที่หยุดเรียนรู้ หยุดค้นคว้า ความรู้ 

วิชาท่ีมีก็จะหดหายไป ดังน้ัน การกลับมาเรียนเพ่ิมเติม 

ในครั้งนี้ จะเป็นการทบทวน และเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ 

เพ่ือนำมาใช้กับการทำงานในสภาพแวดล้อมปัจจุบันน้ี 

 ...ระบบการรับสมัครในวันนี้ดีมาก ใกล้บ้าน 

และมาได้ง่าย ไม่ต้องรวมอยู่ท่ีรามคำแหงเพียงแห่งเดียว  

เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือได้ทันทีเม่ือมีข้อสงสัย เป็นระบบ 

ท่ีเหมาะสำหรับคนทำงาน เพราะใช้เวลาในการสมัคร 

ไม่นาน นับเป็นความก้าวหน้าของรามคำแหงท่ีมีส่ิงใหม่ 

ออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง”

น.ส.ธนิกา ศิริสานต์ กล่าวว่า 

สมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์  

สาขาประถมวัย โดยทราบ 

ข่าวการเปิดรับสมัครจาก 

เพื่อนที่กำลังเรียนอยู่ที่  

ม.ร. สำหรับเรื่องการเรียน 

ตั้งใจว่าจะเรียนให้สำเร็จ 

การศึกษาภายในเวลา 

ประมาณ 3-4 ปี เพราะได้เห็นตัวอย่างจากนักศึกษา 

รุ่นพ่ี ซ่ึงสามารถทำได้ หากมีการแบ่งเวลา มีความ 

มุ่งม่ัน และต้ังใจในการเรียน เพราะตนต้ังใจจะทำงาน 

ไปด้วยเรียนไปด้วย จึงต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือ  

สำหรับคร้ังน้ีตอนแรกต้ังใจจะสมัครทางอินเทอร์เน็ต  

แต่เมื่อได้ทราบข่าวกิจกรรมนี้ จึงมาสมัครที่นี่เลย   

รู้สึกประทับใจระบบการสมัครมาก 

น.ส.ศศิกานต์ ศิรินาวิน  

กล่าวว่า สมัครเรียนคณะ 

นิติศาสตร์ ชอบกิจกรรม 

ในคร้ังน้ีมาก เพราะสามารถ 

สมัครเป็นนักศึกษาได้ที่นี่ 

ในขั้นตอนเดียว เมื่อทราบ 

ข่าวการรับสมัครจากตัวว่ิง 

ทางโทรทัศน์ จึงมาสมัคร 

ทันที เพราะสะดวก ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปสมัคร 

ถึงที่รามคำแหง ส่วนระบบการสมัครทำได้ดีมาก  

ตนตั้งใจจะพยายามเรียนให้สำเร็จการศึกษาภายใน  

4 ปี แม้จะได้ทราบมาว่า คณะนิติศาสตร์ รามคำแหง 

ไม่ง่ายอย่างที่คิด

นายวินัย พันธุรักษ์ กล่าวว่า  

รูปแบบการจัดงานของ 

รามคำแหงในวันนี้น่าจะ 

ตรงกับความต้องการของ 

สังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลา 

ของโลกออนไลน์ หรือ  

Social Network ทุกคน 

พยายามลดขั้นตอนต่างๆให้น้อยลง แต่ได้รับความ

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เร็วขึ้น 

 “รามคำแหงไม่เป็นรองใครในทุกเรื่อง พิสูจน์ 

ได้จากศิษย์เก่าซึ่งไปสร้างชื่อเสียงในวงการต่างๆ  

ผมเองมีความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่ารามคำแหง  

รุ่นเดียวกับ คุณเศรษฐา ศิระฉายา รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง 

ของมหาวิทยาลัย ได้ซึมซับความเป็นรามคำแหง 

มาโดยตลอด ดังเช่น ศิษย์เก่าท่ีปัจจุบันได้รับใช้สังคม 

อยู่ในทุกวงการของสังคม 

        การจัดงาน RU Road Show 2012 ในวันนี้  

เป็นสิ่งจำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของ 

คนในสังคมยุคใหม่ เพราะปัจจุบันประชากรมีจำนวน 

เพ่ิมมากข้ึน องค์กรต้องกระจายข่าวให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ในเวลาอันรวดเร็ว  ลดขั้นตอนการดำเนินการ ระบบ 

การจัดการ การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทาง 

อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ลดปัญหาการเดินทาง 

และขั้นตอนที่ซับซ้อนออกไป”

น.ส.นลินรัตน์ ศังกรถิรพุทธ์ิ

กล่าวว่าขณะน้ีกำลังศึกษา 

ชั้น ม. 4 โรงเรียนหอวัง  

ทราบข่าวจากอินเทอร์เน็ต 

และได้รับคำแนะนำจากรุ่นพ่ี 

ที่เป็นนักศึกษา Pre-degree  

จึงมาสมัครเรียนเป็นนักศึกษา 

ระบบ Pre-degree คณะบริหารธุรกิจ 

 “อยากทำงานธนาคาร หรือด้านบัญชี ตั้งใจ 

จะแบ่งเวลาเรียน โดยทบทวนบทเรียนช่วงเสาร์-อาทิตย์  

สำหรับรูปแบบของการเรียน หากเราแบ่งเวลาเป็น  

สามารถเรียนได้ ไม่มีปัญหา ทั้งที่โรงเรียนและที่ 

รามคำแหง และการสมัครในวันน้ีสะดวกมาก เพราะ 

ใกล้บ้าน”

เสียงตอบรับ		RU Road Show 2012 ‘สะดวก-เข้าถึงชุมชน’
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กองบรรณาธิการ

ถาม ผมเป็นนักศึกษา 8 ปี ยังไม่สำเร็จการศึกษา 
มีปัญหาสอบถาม ดังนี้
 1. ถ้าจะสมัครใหม่ต้องทำเรื่องลาออกก่อน 
การสมัครใหม่ และต้องไปติดต่อที่คณะก่อนหรือไม่ 
 2. การเทียบโอน และการชำระเงินค่าเทียบ 
โอนจะต้องทำในวันสมัคร หรือทำเรื่องภายหลังได้ 
หรือไม่
 3.  สอบถามเรื่องอบรมคอมพิวเตอร์กับ 
สถาบันคอมพิวเตอร์ ถ้า 8 ปีสมัครใหม่ผลการอบรม 
ที่บันทึกใน  Transcript จะยังอยู่หรือไม่
ตอบ 1. นักศึกษา 8 ปี ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา 
สมัครเรียนใหม่ ไม่ต้องทำเรื่องลาออก และไม่ต้อง 
ติดต่อคณะก่อน ดำเนินการสมัครใหม่ได้เลย ให้นักศึกษา 
เตรียมหลักฐานการสมัครใหม่ ดังนี้ Transcript ไม่จบ 
รหัสเดิม ชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
ชั้น 1 จำนวน 40 บาท และยื่นเรื่องขอที่ อาคาร สวป. 
ช้ัน 1 ช่อง 1, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ 
และรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป สมัครเป็นนักศึกษาใหม่  
พร้อมใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในขั้นตอนการ 
สมัครใหม่ ค่าเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 50 บาท 
 2. นักศึกษา 8 ปี ยังไม่สำเร็จการศึกษา เมื่อ 
ทำการสมัครใหม่จะต้องแจ้งใช้สิทธิเทียบโอนใน 
ใบสมัคร และขั้นตอนการสมัครเลย สำหรับการชำระ 
เงินค่าเทียบโอนชำระในวันสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน  
หรือชำระค่าเทียบโอนภายหลัง ก็ให้นักศึกษาขอใช้ 
สิทธิเทียบโอนไว้ก่อน 100 บาท ภายใน 1 ปีนับจาก 
วันสมัคร ดำเนินการเทียบโอนให้เสร็จส้ินท่ีฝ่ายทะเบียน 
คณะที่สังกัด
 3. ผลการอบรมจะมีการบันทึกใน Transcript  
เหมือนเดิม
ถาม ดิฉันต้องการขอ Transcript กรณียังไม่จบการ 
ศึกษาทางไปรษณีย์ ต้องทำอย่างไรบ้าง และต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ช่วยบอกขั้นตอนดำเนินการ 
ให้ด้วยค่ะ
ตอบ นักศึกษาขอ Transcript กรณียังไม่สำเร็จการ
ศึกษาทางไปรษณีย์ ดำเนินการ และแจ้งข้อมูล ดังนี้
 1. ส่งจดหมายแจ้งช่ือ-นามสกุล, รหัสประจำตัว 
นักศึกษา, คณะที่ศึกษา, สาขาวิชาเอก, วัน เดือน  
ปีเกิด, ระบุประเภท Transcript ที่ต้องการ และ 
สาเหตุที่ขอ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่ไปรษณีย์ 
สามารถส่งเอกสารไปถึง
 2. ส่งเงินเป็นธนาณัติ 40 บาท (กรณี Transcript  
ยังไม่สำเร็จการศึกษา) โดยสั่งจ่ายถึง “หัวหน้าฝ่าย 
ประมวลผลการศึกษา” ปณ. รามคำแหง จ่าหน้าซอง 
ถึงหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา สำนักบริการ
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-310-8603

FRE 2502 (234)

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

บทอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย

วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร.30) พฤหัสบดี  
11.30-13.20 น. อาคาร SBB ห้อง 307 (อาจมี 
การเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ให้ดูประกาศ 
หน้าห้องเรียนด้วย))
ตำราเรียน ติดต่อผู้สอน (ใช้เอกสารประกอบการสอน) 
ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาจากบทอ่านวรรณกรรม 
ฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่ 20  เพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐาน 
ต่อเนื่องจากกระบวนวิชาประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 
เบ้ืองต้น (FRE 2501) จึงครอบคลุมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนปัจจุบัน   
นักเขียนและผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่มากหลาย 
ที่มีชื่อเสียงมักคุ้นในความสนใจของคนไทยเช่น   
ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ อัลแมร์ กามูส์ อีโอเนสโก ซามูเอล  
เบคเคท และอื่น ๆ
ข้อแนะนำ ควรมีพื้นความรู้ด้านประวัติวรรณคด ี
ฝรั่งเศสเบื้องต้น  สามารถอ่านตัวงานวรรณกรรม 
ภาษาฝรั่งเศสได้ออกรู้เรื่องและเข้าใจพอสมควร 
ควรมาเข้าชั้นเรียน  หรือติดต่อผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นหรือรับคำแนะนำ  
การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย  5 ข้อ  เวลาสอบ  2 ช่ัวโมงคร่ึง 
วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร.30  คะแนนสอบผ่าน 60 % 
             รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร.30) พฤหัสบดี  
15.30-17.20 น. อาคาร SBB ห้อง 307 (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและความเหมาะสม  
ให้ดูประกาศหน้าห้องด้วย)
ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาความเป็นมาโดยสังเขป 
ของศาสตร์การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศฝรั่งเศส    
ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนวิจารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศส 
เบื้องต้น  โดยเลือกศึกษาจากบทอ่านวรรณกรรมที ่
ตัดตอนมาทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
ตำราเรียน  มีเอกสารประกอบการสอน  ให้ติดต่อผู้สอน 
ข้อแนะนำ  ควรมีพ้ืนฐานความรู้ด้านประวัติวรรณคดี- 
ฝร่ังเศส และควรอ่านภาษาฝร่ังเศสออก เข้าใจ รู้เร่ือง 
พอสมควร   เนื่องจากผู้สอนอยู่ในระหว่างเขียนตำรา 
วิชานี้ ผู้สนใจเรียนจึงควรต้องมาเข้าชั้นเรียนหรือ 
พบผู้สอนด้วย
การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
คะแนนสอบผ่าน 60%  เวลาสอบ  2 ชั่วโมงครึ่ง   
วันเวลาสอบตามใน ม.ร.30

FRE 3505 (331)
การวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น

FRE 4002 (402)
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2

วัน-เวลา-สถานที่เรียน  (ตาม ม.ร.30) ชั้นเรียนหลัก  

- อังคาร 13.30-15.20 น. อาคาร TB ห้อง 1106  (อาจมี 

การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ให้ดูประกาศ 

หน้าห้องเรียนด้วย)  ผู้สอนรศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

 ชั้นเรียนเสริม-Lab ecrit-oral :    อังคาร 15.30 - 

16.30 น.  อาคาร TB  ห้อง 1106     

 ผู้สอน-อาจารย์ Olivier  GUITTON      

ตำราเรียน ภาษาฝร่ังเศสระดับสูง 2 - ช่ือผู้จัดทำตำรา 

ตามหน้าปก-ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 

ม.รามคำแหง  ซื้อได้ที่ศูนย์ตำรา

ขอบเขตเนือ้หาวชิา                  ศกึษาภาษาฝรัง่เศสในระดบัสงู  

ต่อจากสามระดับแรก  โดยศึกษาจากเอกสารจริงเป็น 

ส่วนใหญ่  เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากข้ึน  

และศัพท์  สำนวนในหลากหลายเนื้อหา 

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย  5  ข้อ  เวลาสอบ 2 ช่ัวโมงคร่ึง   

วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร.30 มีสอบฟัง-พูด  กับเจ้าของ 

ภาษาตามวัน-เวลาท่ีกำหนด  ซ่ึงจะเขียนไว้ในข้อสอบ 

อัตนัย  คะแนนสอบผ่าน  60%

                                รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

วัน-เวลา-สถานท่ีเรียน  (ตาม ม.ร.30)  อังคาร  07.30- 
09.20 น. อาคาร SBB ห้อง 301 (อาจมีการเปล่ียนแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม   ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)
ตำราเรียน - วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัยระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ 1- 2 (ค.ศ. 1919-1939)  ผู้เขียน  
รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์
 - วรรณคดีฝร่ังเศสร่วมสมัย 2 และการวิจารณ์ 
วรรณคดี (FR 435-S)   ผู้เขียน ดร. สิทธา  พินิจภูวดล  
ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ
ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาสภาพสังคม พัฒนาการ 
แนวคิดของนักเขียนฝร่ังเศสในการสร้างงานวรรณกรรม 
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 - สงครามโลกครั้งที่ 2  
(ค.ศ.1919-1939) และศึกษาตัวอย่างผลงานของนักเขียน 
ที่มีชื่อเสียงหลายคนในช่วงเวลาดังกล่าว  เช่น  Marcel  
Proust, Georges Duhamel, Francois Mauriac, 
Marcel Pagnol,  Saint-Exupery, Andre Malraux  
เป็นต้น  เพื่อความรู้ที่กว้างและลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับ 
แนวคิดต่อมนุษย์และสังคมจากวรรณกรรมท่ีถ่ายทอด 
โดยนักเขียนเหล่านั้น
การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย  5  ข้อ  เวลาสอบ  2 ช่ัวโมงคร่ึง   
วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร.30  คะแนนสอบผ่าน  60 %
ข้อแนะนำ   ควรมีพ้ืนฐานความรู้ด้านวรรณคดีฝร่ังเศส    
และควรอ่านตัวงานวรรณกรรมฝรั่งเศสรู้เรื่อง  เข้าใจ 
พอควร  ถ้าไม่มาเข้าชั้นเรียน ควรติดต่อผู้สอนเพื่อ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  รับรู้แนวการเรียนการสอน 
การสอบด้วย
                               รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

FRE 4517 (435)
วรรณคดีฝร่ังเศสร่วมสมัยระหว่างสงครามโลก

ครั้งที่ 1-2 (ค.ศ. 1919-1939)

                     รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

~



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นักเรียน ม.ปลายฯ                        (ต่อจากหน้า 5)

น.ส.เจนจิรา โฮมแพน นักเรียน 

ชั้น ม. 4 โรงเรียนธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สมัครเข้า 

เรียนระบบ Pre-degree 

คณะวิทยาศาสตร์ บอกว่า  

ในอนาคตดิฉันอยากเรียน

คณะแพทยศาสตร์ เลยคิด 

ว่าถ้าเรามาศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา  

ไว้ล่วงหน้าทำให้เราได้อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ 

พร้อมไปกับการวางพื้นฐานของตัวเองให้มีความรู้ 

ในการสอบแพทย์ และเอื้อประโยชน์ต่อการสอบ 

แอดมิชช่ันด้วย ดิฉันมาเรียน Pre-degree ต้ังใจจะเรียน 

จบปริญญาตรีให้เร็วข้ึน ได้เรียนรู้โลกกว้าง โลกภายนอก 

ที่เราไม่เคยสัมผัส และตั้งใจจะสะสมหน่วยกิตให้ได้

มากที่สุดด้วย

UMAPฯ                                       (ต่อจากหน้า 6)

eอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ UMAP

c	โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ เหมาะสำหรับคน 

ที่มีแผนจะไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้ว เพราะว่า สกอ.  

จะออกค่าเดินทางไป-กลับ และให้ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน  

4 เดือน ซึ่งก็ช่วยประหยัดเงินได้พอสมควรค่ะ ถึงแม้ว่า 

เราจะต้องออกค่าเรียนเอง แต่ถือว่าคุ้มค่ากับประสบการณ์ 

และความรู้ที่เราจะได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนกลับมาค่ะ  

แม้ว่าตัวเองไม่ได้มีแผนไปเรียนต่างประเทศก็ตาม ก็คิดว่า 

คุ้มค่าค่ะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ ท่ีสนใจเข้าร่วม 

โครงการน้ีคือ เพ่ือนๆควรไปทดสอบความรู้ทางด้านภาษา 

อังกฤษไว้ก่อน เพราะนอกจากเราจะต้องใช้คะแนนทดสอบ 

ภาษาองักฤษในการสมคัรขอรบัทนุจาก สกอ. แลว้                        เราจะ 

ต้องส่งผลคะแนนไปสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

ด้วยค่ะ สุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ คือความกล้า  

กล้าในที่นี้คือ กล้าที่จะเอาชนะใจตัวเอง มั่นใจในศักยภาพ 

ของตนเอง อย่ากลัวหรือกังวลว่าจะได้ หรือไม่ได้รับทุนน้ี  

อยากให้เพ่ือนๆ ลองสมัครดูค่ะ เพราะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร 

ก็ถือว่าเราได้พยายามแล้ว ดิฉันเช่ือว่าหลายคนคิดว่า การจะ 

ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการน้ีเป็นเร่ืองท่ียากมาก ทำให้หลายคน 

ไม่สนใจทุนน้ีเพราะคิดว่า สมัครไปยังไงก็ไม่ได้ เลยปล่อย 

ให้โอกาสดีๆผ่านไป ดิฉันเช่ือว่าหากเรามีความต้ังใจ มุ่งม่ัน  

และอดทน  เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ในท่ีสุด    

  ประสบการณ์ท่ีวรุณศิริเล่าให้ฟัง ทำให้เราได้เห็นว่า 

ความสำเร็จของเธอเกิดจากความพากเพียร ความมีวินัย 

ในตนเอง และความตั้งใจจริงที่จะเอาชนะปัญหาและ 

อุปสรรคต่างๆ วรุณศิริ เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

วิชาเอกภาษาอังกฤษคนแรกที่ได้รับทุน UMAP ครูเชื่อว่า 

ในปีต่อไปคงมีนักศึกษาของเราท่ีได้รับทุนน้ีอีก ถ้านักศึกษา 

สนใจจะสมัครขอรับทุน UMAP ก็ควรไปทดสอบความรู้ 

ภาษาอังกฤษไว้ก่อน  สกอ.กำหนดคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า  

550 คะแนน สำหรับ paper-based หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า  

6.0 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติและการสมัคร 

ขอรับทุน ดูได้ท่ี www.inter.mua.go.th เว็บไซต์สกอ.ค่ะ

อ.  12 มิ.ย. 2555  -  พฤ. 27 ก.ย. 2555 บรรยายในชั้นเรียน

อ.  12 มิ.ย. 2555  -  ส.   16  มิ.ย. 2555 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2555 ที่ ม.ร.

อ.  26 มิ.ย. 2555  -  ศ.  20 ก.ค. 2555 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2555

      ทางโทรศัพท์ ทาง INTERNET และ SMS

อ.  12 มิ.ย. 2555  -  ศ.  21 ก.ย. 2555 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

อ.  19 มิ.ย. 2555  -  ศ.    3 ส.ค. 2555

อา. 19 ส.ค. 2555 -   จ.  24 ก.ย. 2555

พฤ.  5 ก.ค. 2555  -  จ.   9 ก.ค. 2555 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2554

จ.  16 ก.ค. 2555 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  

 ภาค 1/2555  ของนักศึกษาเก่า

อ.   7 ส.ค. 2555   เตรียมสอบซ่อม

พ.   8 ส.ค. 2555  -  ส.  18 ส.ค. 2555 สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2554

 (เว้นวันที่ 12 ส.ค. 2555)

ศ.  28 ก.ย. 2555   เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)

จ.    1 ต.ค. 2555  -  ส.  27 ต.ค. 2555 สอบไล่ ภาค 1/2555 

     (เว้นวันที่ 7,14 และ 23 ต.ค.2555)

อา. 28 ต.ค. 2555 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง ภาค 1/2555

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1/2555

ส.   9 มิ.ย. 2555  -  จ.   11 มิ.ย. 2555 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

    ที่สาขาวิทยบริการฯ

อ.  12 มิ.ย. 2555  -  จ.   10 ก.ย. 2555 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.  16 มิ.ย. 2555  -  อา.  30 ก.ย. 2555 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

    (เว้นวันที่ 25-26 ส.ค. , 1-2  ก.ย. 2555)

อ.  12 มิ.ย. 2555  -  จ.   25 มิ.ย. 2555 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าทาง INTERNET 

    และ SMS 

ศ.  20 ก.ค. 2555 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า

         ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

ส.  21 ก.ค. 2555  -  อา. 22 ก.ค. 2555 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2  และ

    ภาคฤดูร้อน/2554 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.  25 ส.ค. 2555  -   อา. 26 ส.ค. 2555

ส.    1 ก.ย. 2555  -   อา.   2 ก.ย. 2555

ส.    3 พ.ย. 2555  -   อา.   4 พ.ย. 2555

ส.. 10 พ.ย. 2555  -   อา. 11 พ.ย. 2555

จ. 12  พ.ย. 2555 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

สอบ e-Testing}

วันสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2554}
วันสอบไล่ของภาค 1/2555}



 
 
 

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 ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

 สภาคณาจารย์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 ด้วยรักและผูกพัน                      (ต่อจากหน้า 12)

ได้รู้จัก และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของ 

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน 

3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง- 

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม- 

และวัฒนธรรม ภายในงานมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย  

เช่น การออกบูธของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  

การแสดงระบำอาเซียนและการร้องเพลงประสานเสียง  

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค  

ของชาติต่างๆในอาเซียน ให้ชาวรามคำแหงและผู้สนใจ 

ได้รับชมและชิมตลอดงาน

ชั้น 6 ม.ร. (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงานในประเทศ 145,000 บาท หรือดูงาน 

ต่างประเทศ 165,000 บาท (แบ่งชำระ 6 งวด)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้-30 มิถุนายน 2555 ที่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 

ม.ร. หัวหมาก เวลา 09.00-17.30 น. โทร. 0-2310-

8222, 0-2310-8220, 087-903-4293 และ 089-656-

3783 และบัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 เวลา 

09.00-16.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ โทร. 0-2310-

8560, 0-2310-8563 กด 8 ดาวน์โหลดทาง Internet 

ได้ท่ี www.bl-mba.ru.ac.th สมัครเรียนออนไลน์: www. 

iregis.ru.ac.th/Scenter.jsp

 รับสมัคร นศ.ฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะอ่ืนๆด้วย เรียนกฎหมาย 

ก็จะต้องเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  เรียนการเมือง 

การปกครอง  เรียนสังคมศาสตร์  เรียนวิทยาศาสตร์- 

ท่ัวไป  เรียนวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรอบรู้ 

ในสาขาวิชาอื่น  

 ดังน้ันในปีแรกๆน้ีจึงเป็นวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ในวิชาอื่นๆอยู่บ้าง  มิใช่ว่าลงเฉพาะวิชาที่สังกัดใน

คณะเท่านั้น ตรงนี้เองที่ต่อไปในกาลภายหน้าเมื่อ 

นักศึกษาจบการศึกษาไป  นักศึกษาจะมองย้อนกลับ 

มาเห็นประโยชน์ได้เลยว่า  การศึกษาศาสตร์ต่างๆน้ัน   

หากเราได้รู้ศาสตร์อื่นๆ บ้างในเบื้องต้นของศาสตร ์

ที่เราไม่ได้ศึกษาโดยตรง  ก็จะทำให้เราสามารถนำ 

เอาความรู้เบื้องต้น  ไปใช้ในการค้นคว้าให้กว้างขวาง 

ต่อไปได้  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้  มิเช่นน้ัน 

แล้วความเป็นมนุษย์น่าจะไม่สมบูรณ์  เพราะว่ารู้แต่ 

เรื่องที่ตนสอบไล่ได้ปริญญามาเท่านั้น  ไม่มีความรู ้

ในเรื่องอื่นเลย  

 หากมองไปในสังคมจะเห็นได้ว่าการศึกษามี

พลวัต  เคลื่อนที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว  วิธีการ 

ศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นถ้าหาก 

ว่าผู้เรียนมองกระแส  มองความเป็นไปของการศึกษา 

ท่ีตนเองจะต้องเข้าไปศึกษาโดยไม่รู้เท่าเอาทันเสียแล้ว   

ก็จะทำให้เราสักแต่ว่าเรียนแล้วสอบไล่ได้เท่านั้น   

ความจริงแล้วการที่เราเรียน  หากจะดูจากที่ปรากฏ 

ในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ 

ศึกษา  ตำรับตำราที่เกี่ยวกับการศึกษาหลายเล่ม  ไม่ว่า 

จะเป็นเรื่องที่รามคำแหงคิดขึ้นเองก็บ่งบอกได้ว่า 

การศึกษานั้นย่อมเป็นไปเพื่อได้ความรู้  ขวนขวาย 

ตัวความรู้แล้วเอามาประกอบสัมมาชีพ  ดำรงชีพชอบ   

ช่วยประเทศชาติ  เป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์แบบ  เป็นคน 

ท่ีอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างสันติสุข  ไม่ว่าจะเป็นคนไทย 

ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นประชาคมอาเซียน  ไม่ว่าจะเป็น 

ประชากรโลก  สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนมาจากที่เราได้เรียนรู้ 

มาก่อนทั้งสิ้นทั้งปวง  และความรู้ทั้งหลายที่เราสั่งสม 

มาจากแผนการเรียนรู้ของเราน่ันเอง  ก็จะทำให้ความรู้ 

ที่เราขวนขวายได้มานั้นเป็นฐานสำคัญที่ให้เราได้ใช้ 

ในการค้นคว้าที่เขาบอกว่า “การเรียนไม่มีวันจบ  ไม่มี 

วันสิ้น  เพราะว่าความรู้จะมีมากขึ้นๆ ทุกหนทุกแห่ง 

นับปี นับวัน นับเพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ ความรู ้

ของเราจะต้องเพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะเราจะต้องศึกษา 

ไม่ได้หยุด หากผู้ใดหยุดศึกษา ผู้ใดหยุดอ่าน ผู้ใด 

หยุดคิด  ผู้ใดไม่ขวนขวายหาความรู้ใส่ตนตลอดเวลาแล้ว   

ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้เท่าเอาทันการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมอย่างรวดเร็วได้”

 ลูกศิษย์ครับ ลูกศิษย์จะต้องเปิดคู่มือในการเรียน   

ดูระเบียบต่างๆ อ่านให้เข้าใจ แต่หากตรงส่วนไหน 

ไม่เข้าใจก็ให้ไปถามผู้ท่ีรับผิดชอบ ไปปรึกษาครูบาอาจารย์ 

ที่เขามีภาระงานที่จะปรึกษาเราได้  เราก็จะทราบว่า 

ควรจะลงวิชาใดเมื่อใด  และเมื่อใดควรจะเลือกเรียน  

เมื่อใดควรจะเลือกลงกระบวนวิชาใด  เพราะบางวิชา 

นั้นจะต้องเรียนผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งเสียก่อนจึงจะ 

ลงทะเบียนวิชาที่เราอยากจะเรียนได้  อย่างนี้เป็นต้น 

 รวมความแล้วนักศึกษาจะต้องดูกฎดูระเบียบ 

ท่ีเก่ียวข้องท้ังส้ินท้ังปวง  พยายามตรวจสอบตรวจทาน 

ว่าสอบไปได้เท่าไรแล้ว  และต้องจดบันทึกไว้ให้ชัดเจน 

ต้องทวนแล้วทวนอีก  เพราะบางคนน้ันเข้าใจว่าตนเองจบ   

แต่พอไปแจ้งจบปรากฏว่าลืมสอบไปบางวิชาซึ่งคิดว่า 

ตนเองสอบผ่านแล้ว หรือดูผลผิด ซึ่งจะทำให้เราเสีย 

เวลาย้อนกลับไปลงวิชาน้ันใหม่  ดังน้ันการเตรียมพร้อม 

ในเรื่องนี้คือ  ต้องดูที่คู่มือในการสมัครเป็นนักศึกษา   

และถ้าหากว่าอยากจะหาตนเองให้พบคือ  เข้ามาสมัคร 

คณะหนึ่งแต่เปลี่ยนใจอยากไปเรียนอีกคณะหนึ่ง   

นักศึกษาก็สามารถทำได้ เราก็ต้องตรวจสอบดูว่า 

สามารถย้ายคณะได้เมื่อไหร่ และวิชาที่เปลี่ยนได้ม ี

วิชาอะไรบ้าง  เราต้องลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าถ้าหากว่า 

ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนคณะ  อย่างนี้เป็นต้น  ครูใช้ 

เวลาพอสมควรเอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ 

 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการ “ลีลาศเพ่ือสุขภาพ” เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย 

ความเครียด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ 

พลานามัยท่ีแข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ และสามารถ 

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

(สภาคณาจารย์ชั้น 1) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

ที่ผ่านมา 

สภาคณาจารย์	ม.ร.	จัด	“ลีลาศเพื่อสุขภาพ”
 
 
 
น

 ทีมสโมสรวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชน ข. ชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 จัดโดยสมาคม 

วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันท่ี 16-24 พฤษภาคม  

2555 ซ่ึงมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมด 25 ทีม โดย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของทีมมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ ส่วนทีม เอส-ดับเบิลยู เชียงใหม่ ได้รองชนะเลิศ 

อันดับ 2

วอลเลย์บอลลูกพ่อขุนฯ คว้าแชมป์



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๙) วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ ์  

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาโครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดอะมอลล์ 

กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด  

โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมดูงาน 

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

 จากนั้น คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ เดินทางสู่ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัด 

นครนายก และในช่วงเย็นวันเดียวกันน้ัน ทางโครงการฯ 

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีต 

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการปฐมนิเทศ  

และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่และเป็นประธานในพิธี 

ไหว้ครู 

นักศึกษา	ป.โท	ทรัพยากรมนุษย์ฯ	ไหว้ครู

 บรรยายพิเศษ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง 

และอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ 

ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอาชีว- 

ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ด้าน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา : Curriculum development  

in Science, Technology, Engineering, and Math-

ematics (STEM)” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555   

ณ อาคารนครชุม ห้อง 103 โดยได้รับเกียรติจาก  

Dr. Edward Reeve แห่ง School of Applied  

Sciences, Technology and Education, Department  

of Engineering and Technology Education (ETE),  

Utah State University, USA เป็นผู้บรรยายให้ 

ความรู้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และ

นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะศึกษาศาสตร์ 

เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ โครงการ 

จัดการความรู้ เรื่อง  “แนวทางการเสนอโครงการ 

วิจัยเพ่ือรับเงินสนับสนุน” โดยมีอาจารย์ ดร.สุมนา  

จรณะสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบด ี

ฝา่ยวชิาการและวจิยั                 คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 

พวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 21 

พฤษภาคม 2555

อบรม	“แนวทางการเสนอโครงการวิจัยฯ”

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลายครับ  เวลาเราจะทำอะไร   

จะทำกิจกรรมอะไร เราควรจะมีการคิด การคาดการณ์   

หรือการสำรวจตรวจสอบไว้เป็นการล่วงหน้าก็จะดี   

อย่างที่เขาใช้คำว่า “มีแผนการ” การมีแผนไว้ไม่ว่า 

จะทำอะไรก็จะทำให้เราถึงวัตถุที่ประสงค์  วัตถุ 

ที่ประสงค์นี้คือประโยชน์สุดท้ายที่จะได้รับ  

 ถ้าหากว่าเราวางแผนไว้  วางแนวทางไว้ว่า 

จะเริ่มอย่างไร  มีค่าใช้จ่ายหรือไม่  หรือถ้าหาก 

ผิดพลาดเราจะแก้ไขอย่างไร  มีใครที่จะปรึกษาได้  

มีใครที่จะช่วยเหลือได้  ความรู้ที่จะทำไปตามแผน 

นั้นจะหาได้จากที่ใด  จะสอบถามจากผู้ใด  เพราะ 

คนเราน้ันแม้จะมีความรู้มากมาย หรือผ่านประสบการณ์ 

มากมาย  แต่ก็มิได้หมายความว่าทราบไปเสียทุกเร่ือง   

หรือรู้เรื่องไปเสียทั้งหมด  

 ตอนนี้เป็นระยะเวลาที่นักศึกษาเก่าก็ใกล้ 

จะเร่ิมปีการศึกษาใหม่  ส่วนนักศึกษาใหม่ก็แน่นอน 

ว่าจะต้องเริ่มเรียนเริ่มเปลี่ยนชีวิตจากนักเรียน 

กลายเป็นนักศึกษา  กล่าวได้ว่าเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ 

เลยทีเดียว เพราะอายุ 18 ปีก็เลือกต้ังได้แล้ว คิดเองได้   

มีเหตุมีผลของตนเองได้  

 ลูกศิษย์ครับ  การเป็นนักศึกษารามคำแหงน้ัน  

เราจะเรียน  เราจะศึกษาให้สำเร็จลุล่วงได้ดี  ซึ่งครู 

เห็นมามากมายที่ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จใน

การเรียน  และบ้างก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียน 

ยาวนาน  คือหลายปีจบก็มี  สองปีเศษจบก็มี  หรือ 

ถ้าหากว่าเป็นนักศึกษา Pre-degree ก็เพียงเทอมเดียว 

จบก็มี ซ่ึงก็แล้วแต่สภาพของการใช้เวลาในการศึกษา 

และประเภทของการเรียน

 การท่ีนักศึกษาใหม่จะวางแผนในการเรียนน้ัน   

ครูคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  ไม่ว่านักศึกษาจะ 

ผ่านชีวิตการเป็นนักศึกษามาจากท่ีอ่ืน หรือว่าอายุ 

เท่าใดก็ตาม  ส่ิงสำคัญท่ีสุดในระบบของรามคำแหงน้ัน   

เป็นเรื่องที่จะต้องภาคภูมิใจว่า  ในชั้นปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ชื่อว่ามีการเรียนการ 

สอนเป็นสหวิทยาการ การเรียนรัฐศาสตร์ เรียน 

กฎหมาย  เรียนบริหารธุรกิจ  เรียนวิทยาศาสตร์  

เรียนคณะใดก็ตาม  ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจมดิ่ง 

ลงไปอยู่แต่ในความต้ืนลึกหนาบางของวิชาท่ีเป็น 

คณะที่นักศึกษาเลือกเรียนเท่านั้น นักศึกษาต้อง 

แผนการศึกษา
 Mr. Mark Bloodworth และ Mr. Giles Jacob  

ผู้แทนฝ่ายต่างประเทศจาก Hartpury College, University  

of the west of England เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และ University of the west of England ซ่ึงได้ให้ความ 

สนใจโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหาร 

จัดการกอล์ฟของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้ง 

เย่ียมชมสนามไดร์ฟกอล์ฟในร่ม ช้ัน 6 อาคารกงไกรลาศ  

(KLB) สำนักงานโครงการกอล์ฟ ช้ัน 15 อาคารสุโขทัย  

และรับชม VCD แนะนำโครงการฯ และช่ืนชมมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ทันสมัยด้านน้ี โดยมี รองศาสตราจารย์รำไพ สิริมนกุล  

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ ทองศิริ ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ และงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การ 

ต้อนรับ เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม  

ชั้น 2  อาคารวิทยบริการและบริหาร


