
            
   

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๓๑ 

วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร. รับนักศึกษาสาขาฯต่างประเทศ

    
 

จม.ร

ม.ร. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 41 ปี

ม.ร. พร้อมดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลาน

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีประชุมคณาจารย์ ม.ร. การประเมินผลระบบใหม่ A B C D F

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ  

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  

ภาค 1/2556 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ 

พนักงานสายการบิน ชาวไทยท่ีทำงานระหว่าง 

ประเทศ กลุ่มบุคคลที่ทำงานหน่วยงานการ 

เดินเรือ และหน่วยงานประจำกลางทะเล 

(รุ่นท่ี 16) เปิดรับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี-28 กุมภาพันธ์  

2556 สาขาท่ีเปิดสอน 4 หลักสูตร คือหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                     (อ่านต่อหน้า 2)

มษ. อบรมภาษาสเปน
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษา 

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรม 

ภาษาสเปน ครั้งที่ 39 สำหรับนักศึกษาและ 

บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2555-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารท่าชัย 

ค่าอบรม 3,200 บาท (42 ชั่วโมง) ค่าเอกสาร 

100 บาท ดังนี้

SP 1  อบรมวันอาทิตย์ เวลา  08.30-12.30 น.

SP 2  อบรมวันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.30 น.

 อธิการบดีรามคำแหงชี้แจงการเปลี่ยนระบบการวัด 

และประเมินผลระบบใหม่เป็น A B C D F ฝากคณาจารย์ 

รามคำแหงพิจารณาตัดเกรดของนักศึกษาได้ทั้งอิงเกณฑ์และ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะครบรอบการสถาปนา 

ปีที่ 41 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นั้น มหาวิทยาลัยจะจัด 

กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 24-28 พฤศจิกายน  

2555 เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของ 

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสานความสัมพันธ์ของประชาคมรามคำแหง  

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งพิธีทางศาสนาและการวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

กิจกรรมทางวิชาการ การยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ศิษย์เก่า 

และนักศึกษา รวมทั้งการจัดงานคืนสู่เหย้า

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชาวรามคำแหงทุกหมู่เหล่า  

ร่วมกิจกรรม “41 ปีรามคำแหง” ตามกำหนดการ ดังนี้

 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 จัดงานคืนสู่เหย้า “41 ปี ไม่มีรามฯ  

ไม่มีเรา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพ่อขุนฯ โดยมี 

การแสดงวาไรต้ี ประกอบแสง สี เสียง จากเหล่าศิลปินลูกพ่อขุนฯ 

อาทิ ศรราม เทพพิทักษ์ พรชิตา ณ สงขลา ไอซ์ AF9 ไตรภพ 

ลิมปพัทธ์ เพชรี พรหมช่วย สุวิช สุทธิประภา เป็นต้น รวมทั้ง  
การรวมพลังของศิษย์เก่า ม.ร. ในแวดวงวิชาชีพต่างๆ รวมท้ังร้องเพลง 
“ขวัญจิตมิตรรามฯ” ผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ห้อง 

อิงกลุ่ม ในการประชุมคณาจารย์เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

กล่าวว่า จากท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายปรับปรุงระบบการประเมินผลการศึกษา 

จากเดิม G P F เป็น A B C D F ซึ่งเป็นระบบเกรดที่เป็นสากล นั้น เนื่องจาก 

มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  และเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ระบบเกรดของมหาวิทยาลัยแห่งอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

 “ระบบ A B C D F ของรามคำแหงเร่ิมดำเนินการตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555  

เป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่าระบบเกรดนี้จะสร้างความยุติธรรมและตรงกับความสามารถของ 

นักศึกษาอย่างแน่นอน รวมถึงในกรณีทีนั่กศึกษา ม.ร. ต้องการไปศึกษาต่อในสถาบัน 

การศึกษาท่ัวโลกและการโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันก็สามารถดำเนินการได้ง่ายและ 

รวดเร็ว ขณะเดียวกันนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีมาเรียนรามคำแหง  

ก็สะดวกกับการเทียบโอนและทำความเข้าใจง่าย โดยจะเทียบให้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีสอบ 

ได้จากสถาบันเดิมไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน C ให้เป็น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 และผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 

ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. ได้กล่าวขอบคุณผู้สมัครและผู้ปกครองที่มีความเชื่อมั่นและ 

ไว้วางใจมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมาสมัครเป็นนักศึกษาของ ม.ร. ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ

ว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาทุกคนให้เหมือนลูกหลานของเราเอง 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

อธิการบดีประชุมฯ                     (ต่อจากหน้า 1)  สำนักพิมพ์ขยายเวลาการให้บริการ 

จำหน่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษาในช่วง 

เปิดภาค 2/2555  เฉพาะวันท่ี 7 - 20  พฤศจิกายน  

2555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.  

(ไม่พักเที่ยง) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 

15.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ณ อาคารสำนักพิมพ์   

ช้ัน 3 โทร. 0-2310-8755 

อบรมบุคลิกภาพและการพูด
 ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง โดยความ 
ร่วมมือของสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย  
เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าฝึก 
อบรมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด 
รุ่นที่ 67 วันที่ 6-10 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย 
หลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมชิงโล่รางวัลการพูด 
ดีเด่นจากนายกสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย 
 ผู้สนใจสมัครได้ ณ ที่ทำการศูนย์พัฒนา 
การพูดรามคำแหง อาคารศิลาบาตร ช้ัน 1 (ฝ่ังห้อง 
น้ำชาย) ต้ังแต่บัดน้ี - 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00- 
17.00 น. รายละเอียด โทร. 080-551-5496

ระบบเดียวกันทั้งหมด”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงประเด็นการปรับเกรด 

ระบบใหม่เป็น A B C D F ว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนด 

เกณฑ์กลางตามช่วงคะแนน คือ เกรด A = 80-100 

(ระดับคะแนน 4) B+ = 75-79 (ระดับคะแนน 3.50)       

B = 70-74 (ระดับคะแนน 3.00) C+ = 65-69 (ระดับ 

คะแนน 2.50) C = 60-64 (ระดับคะแนน 2.00)    

D+ = 55-59  (ระดับคะแนน 1.50)  D=50-54  (ระดับ 

คะแนน 1.00) และ F = 00-49 (ระดับคะแนน 0.00) 

        ส่วนกระบวนการตัดเกรดเป็นกระบวนการที่

อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้นๆว่าจะ 

ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ หรืออิงกลุ่ม แต่มีหลักการ 

อยู่ที่ข้อมูลการประเมินผลจะต้องมีความถูกต้อง 

และเที่ยงตรง ทั้งนี้ ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับคือ 

ทำให้นักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย (GPA) สูงข้ึนกว่าระบบเดิม  

ยกตัวอย่าง นักศึกษาที่มีผลการเรียน เกรด G จะปรับ 

เป็นเกรด A ค่าเฉลี่ย 4.00  และเกรด P จะปรับเป็น 

เกรด C+ ค่าเฉลี่ย 2.50 ซึ่งมากกว่าเกรด P ค่าเฉลี่ย 

2.25 ในระบบเดิม เป็นต้น

 นอกจากน้ี กรณีท่ีนักศึกษามีผลการเรียนบางวิชา 

ท่ีไม่เป็นท่ีพอใจ นักศึกษามีสิทธิปรับเกรดให้มีผลการเรียน 

ดีข้ึนได้ ด้วยการลงทะเบียนเรียนใหม่ (Re-grade)ในภาค 

การศึกษาต่อไป (ไม่รวมภาคซ่อม) เฉพาะกระบวนวิชา 

ที่ได้ผลสอบต่ำกว่าเกรด C (เกรด D หรือ D+ เท่านั้น)  

และให้นับคะแนนคร้ังท่ีสอบได้เกรดสูงสุดเพียงคร้ังเดียว  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที ่

กำหนดให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีระดับ 

คะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 2.00 ส่วนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน 

เกรด F กรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือขาดสอบ นั้น  

ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตามปกติ เพราะระบบใหม่ 

จะไม่นำหน่วยกิตของวิชาท่ีได้เกรด F มาคิดค่าเฉล่ียด้วย 

 ขณะเดียวกันนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

และสำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้อง 

ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและสอบได้วิชาน้ันมากกว่า 

1 ครั้ง (ไม่เคย Re-grade) โดยนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย  

3.75 ข้ึนไป จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

เหรียญทอง ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50   

จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และผู้ที่ได้ 

คะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

อันดับสอง ด้านใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา 

ทีส่ำเรจ็การศกึษาแลว้ จะปรากฏอกัษรระดบัคะแนน 

A B + B C + C D+ D และ S เท่านั้น จะไม่ระบุ F  

และ U ลงในใบรับรองผลการศึกษานั้น 

 “ฝากคณาจารย์รามคำแหงทำความเข้าใจเรื่อง 

การวัดและประเมินผลของนักศึกษาระบบใหม่           

A B C D F ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือแนะนำ 

นักศึกษาให้แก่คณาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให ้

คณาจารย์ทุกท่านได้พิจารณาการตัดเกรดให้นักศึกษา 

ด้วยความยุติธรรม ถูกต้อง เที่ยงตรง และตรงกับ 

ความสามารถของนักศึกษาเอง เพ่ือนักศึกษารามคำแหง 

จะได้จบไปเป็นลูกพ่อขุนฯท่ีมีคุณภาพและออกไปรับใช้ 

สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ” อธิการบดี ม.ร. กล่าวในท่ีสุด 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ร่วมแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์ 

พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6 

ปีการศึกษา 2555 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2555 โดยจะจัดแข่งขันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน 

ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ  

โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  

5 ทีม ทีมละ 2 คน  ค่าสมัครทีมละ 100 บาท 

 รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 20,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม 

โล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล :  

รางวัลละ 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

โทร. 0-2310-8577-8 ต่อ 232-234 หรือ 0-2310-

8570-1 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.eng.

ru.ac.th 

¨

คณะวิศวะ ร่วมกับ คณะวิทย์ฯ ม.ร.
จัดแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ท้ังจะอบรมนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ 

สุจริต เพ่ือไปสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมประเทศชาติ 

ต่อไป 

 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคล 

ทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  

พร้อมทั้งเข้ามาค้นหาความต้องการของตนเอง ทำให้ม ี

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมากขึ้น 

ทั้งจากผู้ที่ประกอบอาชีพ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้นที่เข้ามาศึกษาในระบบ  Pre-degree 

 “ปัจจุบันคณะที่ได้รับความนิยมเข้าศึกษาต่อใน 

ระดับชั้นปริญญาตรี คือ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษามี 

ความเชื่อมั่นว่าเมื่อจบการศึกษาจากคณะต่างๆเหล่านี้ 

แล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพใน 

อนาคต  และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  

แต่ขาดผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวน 

ผู้สนใจสมัครเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ 

เศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างบุคลากร 

ให้มีความพร้อมในการขยายตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

เศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้มีการปรับปรุงระบบการวัดผลของนักศึกษา จากเดิม 

G P F มาเป็นเกรดมาตรฐานสากล คือ A B C D  ซึ่งจะ 

ทำให้ผู้ที่จบจากสถาบันอื่นสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

เข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้ และในขณะเดียวกันนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็สามารถท่ีจะเทียบโอนหน่วยกิต 

เข้าสู่สถาบันอ่ืนได้เช่นเดียวกัน อีกท้ังมหาวิทยาลัยได้เตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะจัดอบรม 

ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนฟรีสำหรับ 

นักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

ม.ร. พร้อมดูแลฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 มษ. อบรมภาษาสเปน                   (ต่อจากหน้า 1)

 SP 3  อบรมวันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.30 น.

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 20 พฤศจิกายน  

2555 ที่สาขาวิชาภาษาสเปน ห้อง 2302 หรือ 2305 

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2310- 

8268, 0-2318-0054-5 ต่อ 1093, 084-655-8938, 089-144-1997,  

086-885-2887 หรือสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัคร 

ได้ที่ Email: spanishram@windowslive.com 

 ม.ร. รับนศ.สาขาฯต่างประเทศ    (ต่อจากหน้า 1)

สาขาวิชาการจัดการ (รุ่นท่ี 16) และสาขาวิชาการตลาด  
(รุ่นที่ 16) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(รุ่นท่ี 15) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นท่ี 10) 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้
ที่สำนักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ อาคาร 
วิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 โทร. 0-2310-8664-5  
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ru.ac.th/oasc  
และ oasc_mm@ru.ac.th



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการด้านส่ือมวลชน 

ชื่อดัง ชี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสพัฒนา 

การศึกษาเด็กไทย ไม่ควรวิตกกังวลแต่ควรสอนเด็กไทย 

ให้มีความรู้ในอาเซียนศึกษามากข้ึน ในการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ 

อาจารย์แนะแนว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 8 จัดโดย 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555  

ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร.

 โอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า ประเทศสมาชิก 

อาเซียนรวมตัวกันมานานแล้วประมาณ 45 ปี เมื่อได้ยิน 

คำว่า “อาเซียน” หลายคนต้ังคำถามว่าคืออะไร หลายคน 

ตื่นตัวว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ และจะตั้งรับอย่างไร  

ซ่ึงประชาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย

และคนไทย

 ปัจจุบันความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน 

ของคนไทยยังถือว่าไม่กว้างขวางหรือครอบคลุมนัก 

เพราะหลายคนสงสัยถึงคำว่า “ประชาคมอาเซียน” หรือ 

สื่อมักใช้คำว่า AEC จนคุ้นหูกันนั้น ความจริงต้องเข้าใจ

บริบทของประชาคมอาเซียนก่อนว่า ประชาคมอาเซียน 

ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ซึ่งเปรียบเสมือนสาม 

เสาหลักท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เสาหลักแรก ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 

Community-ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี 

มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อ 

รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิม และ 

รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและ 

มั่นคง

 ...เสาหลักที่สอง คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community-AEC) มุ่งให้เกิด 

การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวก 

ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาค 

มีความเจริญม่ังค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้ 

เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

และเสาหลักท่ีสาม คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 

เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกัน 

 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

กับการประเมินผลการเรียนด้วยระบบ A B C 

D F เมื่อเร็วๆนี้ว่า 

 มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงประโยชน์  

ที่นักศึกษาจะได้รับ

 เนื่องเพราะการประเมินผลการเรียน 

ในระบบน้ีมีความเป็นธรรมในการวัดผลมากข้ึน

 สะดวกที่จะนำไปเทียบโอนเมื่อไป 

ศึกษาต่อในสถาบันอื่นทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ

 และนักศึกษาต่างสถาบันก็สามารถ 

เทียบผลการเรียนได้ในระบบเดียวกัน

 สอดคล้องกันกับที่ระบบการศึกษา 

ไร้พรมแดนที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียนด้วยกัน

 ทั้ งนี้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเมื่อเดือน

เมษายน และเดือนกันยายน ๒๕๕๕ แล้ว คือ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๕

 เป็นอันว่า การประเมินผลการเรียน 

ด้วยระบบเกรด G P F ซึ่งมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงใช้มาตั้งแต่ภาค ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๑๔  ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว

 ต้ังแต่ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะใช้การประเมินผลการ 

เรียนด้วยระบบ A  B  C  D  F 

 “ข่าวรามคำแหง” หวังว่านักศึกษาจะ 

เข้าสู่การประเมินผลการเรียนระบบใหม่  

นี้ด้วยความยินดี และ  

 ประสบผลสำเร็จในการเรียนยิ่งๆขึ้น

ภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคม 

ที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม 

 นักสื่อสารมวลชนอิสระ กล่าวต่อไปว่า เรื่อง 

ประชาคมอาเซียนเป็นเร่ืองไม่ไกลตัว ควรเข้าใจว่า อาเซียน 

ไม่ใช่แค่ประชาคมเศรษฐกิจ แต่มี 3 เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกัน 

ดังที่กล่าวไว้ 

 “ที่สำคัญ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็น 

โอกาส เป็นเรื่องท้าทาย ถ้าเราเก่งเราก็ชนะ และเป็น 

ภาวะการข่มขู่ คนไทยอย่าคิดว่าเป็นแค่เฉพาะเรื่อง 

เศรษฐกิจ จนลืมเรื่องการศึกษาหรือสังคมที่เป็นหัวใจ

สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การจะอยู่ด้วยกันอย่างสันต ิ

หรือมั่นคง หรือถ้าอาเซียนไม่สนใจเรื่องประชาคม 

การเมืองและความม่ันคง ก็อาจจะเกิดความขัดแย้งแย่ง

ชิงดินแดนเกิดขึ้น”  

 “ขณะนี้จุดอ่อนของประเทศไทยเป็นปัญหา 

กับอาเซียน เพราะไม่มีความเห็นต่อประเด็นในการพัฒนา 

ร่วมกับภูมิภาค และประเทศไทยมีความไม่มั่นคงทาง 

การเมือง และมีการเติบโตทางความคิดทางการเมือง 

แบบใหม่ เป้าหมายของอาเซียนต้องรวมให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 

เป็นบ้านเดียวกัน เห็นความแตกต่างเป็นความงดงาม 

อีกทั้ง สังคมวัฒนธรรมในอาเซียน ต้องไม่แก่งแย่ง 

ไม่แตกแยก อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม ต้องเข้าใจ เห็น 

ความแตกต่างหลากหลายในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและมี

สันติ แล้วจะบรรลุเป้าหมาย”

 ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า การเปิดประเทศ 

อาเซียนมีมานานแล้ว เม่ือ 6 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และสิงคโปร์ มีความพร้อม 

ที่จะเปิดประเทศและการค้า แต่ต้องรออีก 4  ประเทศ 

คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า เม่ือพร้อมท้ัง 10 ก็

จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดย 

ประเด็นเรื่องการศึกษา อาเซียนเคยพูดไว้ว่า เป็นความ 

ร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย ปรึกษาด้านวิชาชีพ เทคนิค 

อาชีวะและการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

อย่างเท่าเทียม  คือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส่ิงท่ีการศึกษาไทยต้องดำเนินการ คือ การส่งเสริม 

การลงทุนด้านการศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมการใช ้

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี และ 

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ทบทวนเรื่องทุนการศึกษา 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

อย่างเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาหลักสูตร

การเรียนให้มีเร่ืองอาเซียนศึกษาเพ่ิมเข้าไปในช้ันประถม

และมัธยมศึกษา รวมถึง การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา

ที่สามในอาเซียน เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจระหว่างกัน 

รวมท้ังต้องส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับ 

การศึกษาด้วย 

ดร.สมเกียรติ มองอาเซียนเป็นโอกาส
เด็กไทยต้องเรียนอาเซียนศึกษา-ฝึกภาษาเพื่อนบ้านมากขึ้น

(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 ผู้ประกอบการหอพักย่านหัวหมาก-วิทยาเขต 

บางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีกับรางวัลมาตรฐาน 

คุณภาพหอพักของตนเองที่ผ่านการประเมินคุณภาพ 

ในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)  

และระดับ 3 ดาว (ดี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ตามโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่  

14 กันยายน ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช พร้อมนักศึกษา ม.ร. เผยโครงการ 

หอพักติดดาว สร้างประโยชน์ต่อนักศึกษาในทุกๆด้าน 

   นางสาวปรกชล  ศรีอมร 

หอพักสตรีประกายดาว 

ได้รับรางวัลหอพักติดดาว 

ระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) 

ครั้งแรก กล่าวว่า ตนได้

เข้ าร่วมโครงการหอพัก

ติดดาวมาตั้ งแต่ เริ่มแรก 

คร้ังน้ีได้รับรางวัล  5 ดาว 

เป็นคร้ังแรก รู้สึกภูมิใจท่ีได้ดูแลเด็กต่างจังหวัดเพ่ือเข้า 

มาศึกษาเล่าเรียน ภูมิใจท่ีดูแลหอพักได้ดีจนเป็นท่ียอมรับ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและหน่วยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง หอพักของตนได้รับคำแนะนำจากคณะ 

กรรมการครั้งที่ผ่านมาให้ปรับปรุงป้ายทางหนีไฟให้ 

ชัดเจน รวมถึงมีการจัดยารักษาโรค และการรักษาความ 

สะอาดให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมถึงความปลอดภัย 

ของนักศึกษาด้วย ซึ่งตนได้ปรับปรุงตามนั้น

 “โครงการหอพักติดดาว เป็นโครงการที่กระตุ้น 

ให้ผู้ประกอบการหอพักต้องการพัฒนาหอพักตนเอง 

ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นเครื่องยืนยันในการทำงาน รวมถึง 

เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและผู้ที่เข้า 

มาพักอาศัยในเร่ืองของความสะอาดและความปลอดภัย

ด้วย”
นางสาววารุณี   แซ่โล้ว 

ผู้ประกอบการหอพักชาย 

สวรรยา ได้รับรางวัลหอพัก 

ติดดาว ระดับ 5 ดาว (ดีเย่ียม) 

ครั้งแรก กล่าวว่า เดิมที่ 

ด้านข้างหอพักจะเป็นพ้ืน 

ท่ีว่างจึงมีขยะกองสุมอยู่  

เป็นจำนวนมาก จากนั้น 

ได้มีการนำรถไถเข้ามาไถกลบขยะเพื่อปรับพื้นดิน 

จึงทำให้มีพื้นที่ว่างจึงได้นำต้นไม้พันธ์ุต่างๆมาปลูก 

บริเวณพื้นที่โล่งดังกล่าว จึงทำให้บริเวณรอบหอพัก 

มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

 “บริเวณโดยรอบหอพักได้มีการจัดสวนใหม่ 

อยู่ตลอดเวลา และมีการจัดม้าน่ังหินอ่อนเพ่ิมให้แก่ผู้พัก 

อาศัยได้ใช้สอย สำหรับตัวหอพักมีการปรับปรุงเพื่อ 

ไม่ให้ทรุดโทรม และจะเห็นได้ว่าการจัดโครงการหอพัก 

ติดดาวของมหาวิทยาลัยนั้นทำให้หอพักมีการจัด 

ระเบียบภายในให้มีความเป็นสัดส่วนมากขึ้น พร้อม 

แบ่งแยกชายหญิงเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยย่ิงข้ึน”

ผู้ประกอบการหอพัก-นักศึกษา

พอใจหอพักปลอดภัย ได้รับการติดดาว

นางสาวพลชัย   จำปี  

ผู้ประกอบการหอพักสตรี 

รามเสรี ได้รับรางวัลหอพัก 

ติดดาว ระดับ 5 ดาว (ดีเย่ียม) 

ครั้งแรก กล่าวว่า หอพัก 

ได้มีการรักษาความสะอาด 

รอบตัวตึกและจัดตั้งกล้อง 

วงจรปิด พร้อมท้ังมีการรักษา 

มาตรฐานหอพักอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หอพักมีความ 

ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้พักอาศัย ซึ่งเกิดจาก 

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและภาคส่วน

ต่างๆ เมื่อหอพักได้รับการรับรองมาตรฐานก็จะทำให ้

นักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดมีความไว้วางใจหอพัก 

ที่ตนเองเข้ามาพักอาศัย ได้เลือกเข้ามาอยู่ในหอพักที่ดี 

และปลอดภัยต่อตนเองอีกด้วย

นายปรีชา  ปรัชญาธรรมกร 

ผู้ประกอบการหอพักสตรี 

กิจชัย ได้รับรางวัลหอพัก 

ติดดาว ระดับ 4 ดาว (ดีมาก) 

ครั้งแรก กล่าวว่า ตนเองได้ม ี

การพัฒนาปรับปรุงหอพัก 

โดยการติดป้ายประกาศต่างๆ 

ให้มีความชัดเจน และมีการ 

พัฒนาให้หอพักมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และการท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้มีการจัดโครงการหอพักติดดาวขึ้น ทำให้ 

หอพักต่างๆมีการปรับปรุงหอพักของตนให้น่าอยู่อาศัย  

และมีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยและทรัพย์สินมาก 

ยิ่งขึ้น เมื่อหอพักได้มีการจัดระบบที่มีความปลอดภัย 

สภาพแวดล้อมดี ปัญหาต่างๆก็จะเกิดข้ึนน้อยมาก ทำให้ 

ผู้พักอาศัยอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากอันตราย 

ต่างๆ  การได้รับรางวัลในคร้ังน้ี เป็นเคร่ืองยืนยันว่าหอพัก 

ของตนให้การดูแลเอาใจใส่ลูกหลานเยาวชนที่เข้ามาพัก 

อาศัยได้รับความปลอดภัยโดยทั่วกัน 

นางอุทัยวรรณ   เพ็งมีศร ี 

ผู้ประกอบการหอพักชายริมน้ำ  

ได้รับรางวัลหอพักติดดาว 

ระดับ 3 ดาว (ดี) ครั้งแรก 

กล่าวว่า การจัดโครงการหอพัก

ติดดาวของมหาวิทยาลัยใน

คร้ังน้ี เป็นส่ิงท่ีดีต่อผู้ประกอบการ 

และสร้างประโยชน์แก่ผู้พัก 

อาศัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการ 

พัฒนาปรับปรุงหอพักในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ 

จัดห้องใหม่ รวมทั้งติดป้ายประกาศชัดเจน และการจัด 

โครงการครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้หอพักตื่นตัว 

ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบหอพักอีกด้วย 

 “เมื่อหอพักได้รับรางวัลหอพักติดดาวแล้ว  

ยิ่งทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลหอพักและเป็นกำลังใจ

ที่จะดูแล และพัฒนาหอพักให้ได้การรับรองมาตรฐาน

ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

 ด้านนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยู่ในหอพัก ได้ร่วมแสดง 

ความเห็นเก่ียวกับโครงการหอพักติดดาว ว่าเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก

นางสาวอังคณา  ซ้ายหั่น 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดโครงการหอพัก 

ติดดาว ทำให้ผู้ประกอบการ 

หอพักหันมาใส่ใจนักศึกษา 

ที่พักอาศัยในหอพัก และยังมี

การพัฒนาหอพักให้มีมาตรฐาน 

มากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ 

หอพักให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพ

ยิ่งๆขึ้นไป 

นายณัฐวุฒิ  สินเจริญ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวว่า โครงการหอพักติดดาว 

ถือเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ 

ท้ังแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ 

หอพัก ทำให้นักศึกษาได้มีที ่

พักอาศัยที่ปลอดภัยและมี  

มาตรฐานที่ดี อีกทั้งยังทำให้

ผู้ประกอบการหอพักได้มีกำลังใจในการปรับปรุงหอพัก

ให้มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ทำให้นักศึกษามีความเช่ือม่ัน และ 

ไว้ใจที่จะพักอาศัยในหอพักที่ได้รับการรับรองจากทาง 

มหาวิทยาลัย 

นางสาวสุดาภรณ์  ธงสิบเก้า 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่า โครงการหอพักติดดาว

เป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษา 

ได้พักอาศัยในหอพักที่สะอาด 

และปลอดภัย และดีใจที่ทาง 

มหาวิทยาลัยมีความใส่ ใจ 

นักศึกษาท่ีพักอาศัยอยู่ไกลบ้าน 

อยากให้ผู้ประกอบการหอพักดูแลนักศึกษาให้เหมือนกับ 

ลูกหลาน มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได้ 

นางสาวชลิตา  สวนดอก 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่า โครงการหอพักติดดาว 

 เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับ 

นักศึกษา ทำให้นักศึกษามีข้อมูล

ของหอพักที่ได้รับการรับรอง 

จากทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น 

ข้อมูลในการตัดสินใจเลือก 

หอพักระดับ 3 ดาว 4 ดาว หรือ 5 ดาว ซ่ึงนักศึกษาสามารถ 

เลือกได้ตามความต้องการ และอยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่ม 

เขตในการดูแลหอพักให้มากกว่านี้ เช่น อ่อนนุช หรือ 

ประเวศ เป็นต้น (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นายวันชัย   เทียบพุฒ                    สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลตอน  ไปเรียน (ฟรี) ที่เยอรมนีกันดีกว่า (ตอนที่ 3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี   โตพึ่งพงศ์

 ข่าวดีสำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษา 

ต่อที่ประเทศเยอรมนี ตามที่ครูเคยเล่าไว้ในคอลัมน์ 

มองโลกเยอรมัน เพราะขณะนี้นอกจากรัฐเฮสเซน ซึ่ง 

ยกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิตแล้ว ยังมีรัฐอื่น ๆ  ในเยอรมนี 

อีกหลายรัฐที่ยกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิตเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นก็คือ ที่รัฐบาวาเรีย (Bayern) 

และรัฐแซกโซนีตอนล่าง (Niedersachsen) ซึ่งนักศึกษา 

ยังคงต้องชำระค่าหน่วยกิตเป็นเงินราว ๆ 500 ยูโร ต่อภาค 

การศึกษา

 การเก็บค่าหน่วยกิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 

สิบกว่าปีมาแล้วท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี 

สำหรับรัฐต่าง ๆ ท่ีขณะน้ีหันกลับมาใช้นโยบายเรียนฟรีน้ัน 

เร่ิมท่ีรัฐเฮสเซน (Hessen) เป็นแห่งแรกเม่ือนายโรลันด์ ค็อก 

ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐ 

ในปี 2008 อีกต่อไป สภาแห่งรัฐเฮสเซนจึงมีมติ เมื่อ 

วันที่ 17 มิถุนายน 2008 ให้มหาวิทยาลัยในรัฐเฮสเซน 

ยกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิตเป็นคร้ังแรกโดยเร่ิมต้ังแต่ 

ภาคฤดูหนาว ปีการศึกษา 2008/09 เป็นต้นมา หลังจากน้ัน 

“คณะรัฐบาลผสมจาไมกา” ของรัฐซาร์ลันด์ (Saarland) 

อันประกอบด้วยพรรค CDU (Christian Democratic 

Union) พรรค FDP (Free Democratic Party) และ 

พรรคกรีน ก็ได้ประกาศยกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิตนับ

ต้ังแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2010 ตามมาด้วยชัยชนะ 

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนประจำสภาแห่งรัฐ 

ของพรรค SPD (Social Democratic Party of Germany) 

และพรรคกรีน ทำให้หลายต่อหลายรัฐพากันยกเลิก 

การเก็บค่าหน่วยกิต ซ่ึงได้แก่ รัฐนอร์ธไรน์-เวสต์ฟาเลีย 

(Nordrhein-Westfalen) (เร่ิมต้ังแต่ภาคฤดูหนาว ปีการศึกษา 

2011/12) รัฐบาเดน-วัวท์เทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) 

(เริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2012) และเมือง/

รัฐฮัมบูร์ก (Hamburg) (เร่ิมต้ังแต่ภาคฤดูหนาว ปีการศึกษา 

2012/13) ส่วนรัฐท่ีเลือกใช้นโยบายเรียนฟรีแบบมีเง่ือนไข 

ยังคงพบเห็นได้ในหลายรัฐ กล่าวคือ นักศึกษาที่ใช้ 

เวลาเรียนนานเกินกว่าปกติ หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า 

นักศึกษาโข่ง จะต้องจ่ายค่าหน่วยกิต เหตุผลก็คือ เพื่อ

กระตุ้นให้นักศึกษาเหล่านี้เร่งศึกษาให้จบตามกำหนด 

จะได้ออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานเร็วขึ้น โดยในแต่

ละรัฐจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยในรัฐแซกโซนี-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt) 

และรัฐทือริงเงน (Thuringen) จะต้องจ่ายค่าหน่วยกิต 

500 ยูโร หากใช้ระยะเวลาศึกษาเกินจากเวลาปกติสี่ภาค 

การศึกษา  ขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐ/เมืองเบรเมน  

จะเรียกเก็บค่าหน่วยกิตจากนักศึกษาหลังจากที่  

ลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 14 ภาคการศึกษา (เจ็ดปี) 

ไปแล้ว นอกจากน้ันท่ีรัฐแซกโซนีและรัฐแซกโซนี-อันฮัลท์ 

ยังเรียกเก็บค่าหน่วยกิตจากนักศึกษาท่ีเรียนเพ่ือปริญญา 

ใบที่สองอีกภาคการศึกษาละ 500 ยูโร

 นักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อที่เยอรมนี  

จึงควรพิจารณาเลือกสถานที่เรียนให้เหมาะสมกับ 

ทุนทรัพย์และหากเป็นไปได้ให้สมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย 

ในรัฐท่ียกเลิกการเก็บค่าหน่วยกิตโดยปราศจากเง่ือนไข 

(ในที่นี้ หมายถึงมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น) อันได้แก่ 

รัฐเฮสเซน รัฐซาร์ลันด์ รัฐนอร์ธไรน์-เวสต์ฟาเลีย รัฐบาเดน-

วัวท์เทมแบร์ก และเมือง/รัฐฮัมบูร์ก ทั้งนี้ผู้ปกครองและ 

นักศึกษาจะต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารทุกระยะ

ว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องค่าหน่วยกิตหรือไม่ เนื่องจาก 

นโยบายการศึกษาในเยอรมนีมักผูกติดอยู่กับเงื่อนไขทาง 

การเมือง หากพรรค SPD หรือพรรคกรีนข้ึนมาเป็นรัฐบาล 

บริหาร ก็จะมีโอกาสปรับเปลี่ยนสิ่งที่รัฐบาลของพรรค 

CDU/CSU เคยมีมติเห็นชอบไว้ก่อนหน้า (ซ่ึงการเร่ิมเก็บ 

ค่าหน่วยกิตก็มีที่มาจากแนวคิดและการสนับสนุนของ 

สองพรรคหลังเช่นกัน) ดังนั้น ไม่แน่ว่าในการเลือกตั้ง 

รัฐบาลของสภาแห่งรัฐครั้งต่อ ๆ ไป เราอาจเห็นความ 

เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษาได้อีก

 เยอรมนี น่าเรียน (ฟรี) หรือไม่

 หากเราย้อนกลับไปดูประวัติความสัมพันธ์  

ระหว่างไทยกับเยอรมนีแล้ว จะเห็นว่าในสมัยพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ริเร่ิมให้มีการส่งเจ้านาย 

หลายพระองค์ไปศึกษาต่อในยุโรป หนึ่งในจำนวนนั้นคือ 

พระราชโอรสลำดับที่ 69 สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลฯ โดย 

ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเยอรมนีในปี พ.ศ.2450 

เพื่อศึกษาที่ โรงเรียนเตรียมนายร้อยเมืองปอตส์ดัม 

หลังจากนั้นจึงศึกษาด้านการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อย 

ทหารบก Royal Preussen Military College ที่เมืองโกรส 

ลิชเตอร์เฟลด์ (Gross Lichterfeld) ซ่ึงอยู่ใกล้กับกรุงเบอร์ลิน 

นับเป็นก้าวแรกของนักศึกษาไทยในเยอรมนีก็ว่าได้  

สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี

นั้น ตั้งอยู่ที่เมืองไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) ในรัฐบาเดน 

วัวท์เทมแบร์ก เมืองไฮเดลแบร์กถือเป็นเมืองที่สวยงาม 

อย่างมากเมืองหน่ึง จนกระท่ังมีคำพูดติดปากของทุกคนว่า 

“ฉัน/ผมทำหัวใจหล่นหายที่ไฮเดลแบร์ก” (Ich hab mein  

Herz in Heidelberg verloren) มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อ

ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1386 นั่นคือเมื่อประมาณ 600 กว่าปี 

มาแล้ว ปัจจุบันเยอรมนีมีมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 

กว่า 326 แห่ง และเกือบทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  

ดังน้ัน นักศึกษาท่ีสนใจไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศแต่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ ก็สามารถไปเรียนที่เยอรมนีได้เพราะเมื่อไปถึง 

ท่ีน่ันนักศึกษาก็สามารถหางานพาร์ทไทม์ (Nebenjob) ทำและ 

เรียนไปด้วยได้ ท่ีเยอรมนีมีงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษา 

ให้เลือกทำมากมายหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับความถนัดและ 

ความขยันของแต่ละคน โดยรัฐบาลกำหนดให้ทำงานมีรายได้ 

ต่อเดือนไม่เกินเดือนละ 400 ยูโร (หรือประมาณ 16,000 บาท)  

หากมีรายได้เกินกว่าน้ัน จะต้องเสียภาษี (ในกรณีท่ีมีรายได้ 

รวมกันตลอดทั้งปีเกินกว่า 8,000 ยูโร: ข้อมูลเมื่อปี 2010)  

โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายช่ัวโมง  

และจะมีรายได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ  

เช่น หากอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ อาทิ มิวนิค ดุสเซลดอร์ฟ  

โคโลญจน์ และชตุทการ์ท ก็สามารถรับจ๊อบในงานแสดง 

สินค้าประจำปีต่างๆ (Messe) ท่ีผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมา 

จัดตลอดท้ังปี ผู้ชายก็อาจช่วยขนย้ายบูธและสินค้า ส่วนผู้หญิง 

ก็ทำหน้าที่เฝ้าบูธ รับรองแขก ชงชากาแฟ หรือยืน 

แจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้มาชมงาน สำหรับงานฝ่ายขาย  

ก็ได้แก่ ประชาสัมพันธ์สินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือ 

ใส่ชุดหมีเดินประชาสัมพันธ์ขนมขบเคี้ยวตามทางเท้า 

ผู้ที่ได้เปรียบทางด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ ก็อาจ 

สมัครเป็นล่ามหรือนักแปลของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

(รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของล่ามในศาล อยู่ที่ประมาณ 

40 ยูโร หรือ 1,600 บาท) หรือหากต้องการทำงานในร้ัว 

มหาวิทยาลัย ก็สมัครเป็นนักศึกษาช่วยงานของภาควิชา 

โดยส่วนใหญ่มีหน้าที่ค้นหา ยืม และคืนหนังสือจาก 

ห้องสมุดให้กับอาจารย์ จัดทำบรรณานุกรม พิมพ์งาน 

และงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้น นักศึกษา 

ยังสามารถสมัครเป็นบริกรเสิร์ฟตามร้านอาหารร้านกาแฟ 

งานประเภทนี้ถือเป็นงานยอดนิยมในหมู่นักศึกษา 

เพราะไม่ยากเย็นอะไรแถมยังได้ค่าทิปจากแขกเพิ่ม 

มาอีก หรือนักศึกษาอาจทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊ก งานล้างจาน 

งานทำความสะอาดตามบ้าน งานเล้ียงเด็ก งานดูแลสุนัข 

(พาไปเดินเล่น) งานดูแลคนสูงอายุ งานขายที่แมค- 

โดนลัด ์ฯลฯ         การทำงานเสรมิ หรอืงานพารท์ไทมเ์หลา่นี ้

นอกจากจะช่วยให้นักศึกษามีรายได้สำหรับค่ากินอยู่ 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  แล้ว บางคนยังเก็บหอมรอมริบ และ 

หอบเงินกลับเมืองไทยเป็นกอบเป็นกำด้วยซ้ำไป เพราะ 

การกินอยู่ใช้จ่ายท่ีเมืองนอกน้ัน หากรู้วิธีใช้จ่ายก็จะช่วย 

ให้ประหยัดได้มาก เช่น การเช่าบ้านอยู่รวมกันใน 

อพาร์ทเมนท์ การเลือกซื้อของในช่วงลดราคา ฯลฯ  

ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ มีเงื่อนไข 

ดังน้ี คือจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เป็นผู้ที่ยังไม่จบการศึกษา 

และที่สำคัญต้องปฏิบัติตนเช่นเดียวกับนักศึกษา 

คนอื่นๆที่ไม่ได้ทำงาน นั่นคือให้ความสำคัญกับการ 

ศึกษามากกว่า และจัดสรรเวลาให้กับการเรียนอย่างเพียงพอ 

นักศึกษาต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายหลักอยู่ท่ีการศึกษาเล่าเรียน 

บางคนมัวแต่ทำงานเพลินจนเผลอลืมไปว่าต้องอ่าน 

หนังสือและเข้าห้องสมุดทำรายงานก็จะทำให้เสียการเรียน 

โดยใช่เหตุ นอกจากนั้น นักศึกษาก็ไม่ควรใช้เวลาศึกษา 

นานนับสิบปี ดังเช่นนักศึกษาเยอรมันในอดีตนิยมทำกัน 

(สมัยก่อนนักศึกษารุ่นพี่บางคนกว่าจะเรียนจบก็อายุ 

ปาเข้าไปเกือบส่ีสิบ) เน่ืองจากขณะน้ีเยอรมนี (ในหลายรัฐ) 

มีนโยบายเก็บค่าหน่วยกิตกับผู้ท่ีเรียนกันเป็นเวลานานๆ 

แล้ว ดังที่เกริ่นไว้ตอนต้น ข้อดีอีกประการหนึ่งก็เพื่อ 

ป้องกันผู้ที่แอบแฝงเข้ามาใช้สถานภาพนักศึกษาเพื่อ 

หาผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ซึ่งประเทศเยอรมนีในฐานะ 

รัฐสวัสดิการถือว่าเป็นการจงใจเอาเปรียบและกินแรง 

เพื่อนร่วมชาติ

 นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่เยอรมนี สามารถ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ในวันเวลาราชการ 

..

..

..



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์

  ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  สาขาวิชาการศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5104015440 - 5104017032             รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5104015440 - 5104017032            รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์

           4804503565            รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข

          5104501019            รศ.ดร.สุวพิชชา  ประสิทธิธัญกิจ

          5202009220 - 5202632283            รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์

          5202632284 - 5203255346            ผศ.เยาวชล  ขุนแก้ว

          5203255347 - 5203878409            อ.นาที  เกิดอรุณ

          5203878410 - 5204501471            อ.ผ่องพรรณ  สิทธิชัย

           5301076955 - 5301162783            อ.นิศารัตน์  หวานชะเอม

           5301162783 - 5301248611            ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช

           5301248612 - 5301334439            ผศ.จิดาภา  มีเพชร

          5301334440 - 5304510109            อ.เริงรณ  ล้อมลาย

          5401010045 - 5401097576            ผศ.กุลชญา  วงษ์เพ็ญ

          5401097577 - 5401972917            อ.ทิพาพร  ลิขิตกุล

          5401972918 - 5402848258            อ.อุดมรัตน์  จรัสศรี

          5402848259 - 5404511411            อ.สุจินต์  ใจกระจ่าง

  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการวัดและประเมินผล

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4604000408 - 4604023269             รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

           4701000418 - 4706142249            รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

           4801124571 - 4804504225            รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

           4902090374 - 4904014596            รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

           5001089365 - 5054500417            รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

           5102033338 - 5106532988            รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

           5201058855 - 5207007658            รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

           5301062195 - 5304500000            ผศ.อดุลย์  ไทรเล็กทิม

           5404500001 - 5406087832            อ.ดร.เด่นดาว  ชลวิทย์

           5304500001 - 5306085991            อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ

           5401044572 - 5404500000            อ.เพชร  วิจิตรนาวิน

  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาภาษาไทย

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4604001562 - 4604502999             รศ.ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน

           4703076507 - 4704505256            รศ.ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน

           4802154155 - 4804504993            รศ.ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน

           4902043053 - 4904504968            รศ.ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน

           5001041754 - 5005010714            รศ.ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน

           5102104329 - 5106035834            รศ.ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน

           5201027116 - 5207007641            อ.เนาวรัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

           5301013750 - 5327510234            รศ.ดร.สันทนา  สุชาดารัตน์

           5327510235 - 5354007725            รศ.รัตนวดี  โชติกนพนิช

           5403006629 - 5403383479            รศ.ดร.นิรมล  ศตวุฒิ

           5403383480 - 5403421329            รศ.ดร.อำไพ  เกียรติชัย

          5403421330 - 5403798179           รศ.ดร.โฆษิต  อินทวงศ์

          5403798180 - 5404514027           รศ.รสสุคนธ์  พหลเทพ

  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5204501398 - 5304510711             ผศ.ดร.มาลินี  บุณยรัตพันธ์ุ

           5404006503 - 5404510561            อ.พันพิน  ต่วนโสภณ

  สาขาวิชาสังคมศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          4601147780 - 4604026254             รศ.ดร.ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล

           4704001934 - 4706090067            รศ.ดร.ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล

           4802011835 - 4806205326            รศ.ดร.ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล

           4901053662 - 4904504240            รศ.ดร.ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล

           5101036621 - 5106533135            รศ.สมพร  โตนวล

           5401002232 - 5402277055            รศ.สุจิตรา  ภักดีสงคราม

           5402277056 - 5403551878            อ.ดร.กานต์ระวี  บุญญานุสิทธิ์

           5403551879 - 5404826701            อ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา

           5404826701 - 5406101526            ผศ.เกษณี  เทศนา

           5301009238 - 5303555196            ผศ.กุลชญา  วงษ์เพ็ญ

           5303555197 - 5306101154            ผศ.สุวัฒนา  ฐิตวัฒนพงศ์

          5201012415 - 5206522426           อ.ไพโรจน์  มินสาคร

  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4705019158 - 4705500355             รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง

           4803057027 - 5404514092            รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5004020300             อ.ดร.อัมพร  วัจนะ

           5104003859 - 5104012253            รศ.วิไลวรรณ  แสนพาน

          5104012254 - 5104020648            ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศรี

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5401043491-5401737590            รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง
           5301046859-5312037579            รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

          5201003406-5202104677            รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

          5104000020-5104421155            รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

          5104421156-5104842290            รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

          5202104678-5203205948            รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

          5312037580-5323028299            รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

           5401737591-5402431689            รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

          5104842291 - 5105263425            รศ.พินิจ  ศรีจันทร์ดี

           5203205949-5204307219            รศ.พินิจ  ศรีจันทร์ดี

          5323028300-5334019019            รศ.พินิจ  ศรีจันทร์ดี

          5402431690-5403125788            รศ.พินิจ  ศรีจันทร์ดี

          5105263426-5105684560            ผศ.ปรีดี  สุทธิแย้ม

          5204307220-5205408490            ผศ.ปรีดี  สุทธิแย้ม

          5334019020-5345009739            ผศ.ปรีดี  สุทธิแย้ม

          5403125789-5403819887            ผศ.ปรีดี  สุทธิแย้ม

          5105684561-5106105694            อ.สุรัชน์  อินทสังข์

          5202408491-5206509761            อ.สุรัชน์  อินทสังข์

          5345009740-5305600462            อ.สุรัชน์  อินทสังข์

          5403819888-5404513987            อ.สุรัชน์  อินทสังข์



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อจากหน้า 6)

  สาขาวิชาเคมี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5004008768             อ.ดร.วนิดา  ฉัตรวิราคม

           5104004121 - 5105018062            อ.ดร.วนิดา  ฉัตรวิราคม

  สาขาวิชาชีววิทยา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4904007152             รศ.สกุล  มูลแสดง

           5004016001 - 5005005755            รศ.สกุล  มูลแสดง

          5104002778 - 5104505051            รศ.สกุล  มูลแสดง

  สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4702024169 - 5207000539             อ.ดร.กรวิภา  สรรพกิจจำนง

           5301008818 - 5306524587            อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง

          5401042121 - 5406142298            อ.บงกช  ทองเอี่ยม

  สาขาวิชาการประถมศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4704015793 - 5206040940             รศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์

           5301014147 - 5356001593            รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ

          5401099212 - 5406094861            อ.ดร.อภิชา  แดงจำรูญ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4802012262 - 4804505776             อ.วิภา  ธนสารศิริสุข

           4903008425 - 4804016419            อ.วิภา  ธนสารศิริสุข

           5004000443 - 5004505433            อ.วิภา  ธนสารศิริสุข

           5103044458 - 5104501894            อ.วิภา  ธนสารศิริสุข

           5203017297 - 5206523085            อ.วิภา  ธนสารศิริสุข

           5302018220 - 5304512436            อ.วิภา  ธนสารศิริสุข

           5404000191 - 5404514100            อ.วิภา  ธนสารศิริสุข

  สาขาวิชาภาษาจีน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4704006222 - 4704015009             อ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ

           4802035750 - 4904012368            อ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ

           5004008545 - 5004011614            อ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ

           5102090015 - 5104500987            อ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ

           5202052758 - 5204509821            อ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ

           5304023129 - 5305003831            อ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ

           5404005166 - 5404513888            อ.ดร.สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ

  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4703083115 - 4804017319             รศ.สุเชษฐ์  สมิตินันทน์

           4903056358 - 4905006583            รศ.สุเชษฐ์  สมิตินันทน์

           5003052429 - 5054004329            รศ.สุเชษฐ์  สมิตินันทน์

           5103519566 - 5105000151            รศ.สุเชษฐ์  สมิตินันทน์

           5201032686 - 5204509300            รศ.สุเชษฐ์  สมิตินันทน์

           5303038797 - 5356000702            อ.กิตติมา  เก่งเขตกิจ

           5401052310 - 5454002618            อ.กิตติมา  เก่งเขตกิจ

  สาขาวิชาศิลปศึกษา

  ภาควิชาการประเมินและการวิจัย  สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4804007732             อ.ดร.อนุสรณ์  สกุลคู

           4904504869            รศ.ดร.สุวิมล  ติรกานันท์

           5003051777 - 5004013826            รศ.ดร.บุญมี  พันธ์ุไทย

           5104015168 - 5104503528            รศ.สมจิตรา  เรืองศรี

           5204000276 - 5204509326            รศ.ดร.สมบูรณ์  สุริยวงศ์

           5304001851 - 5304510802            รศ.ดร.สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์

           5404000159 - 5404251149            รศ.ดร.เตือนใจ  เกตุษา

          5404251150 - 5404502139           รศ.เพ็ญศรี  เศรษฐวงศ์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4604001729 - 4604504722            อ.นพพร  ไวคกุล

           4701021513 - 4707003820            อ.นพพร  ไวคกุล

          4804000570 - 4804505842            อ.นพพร  ไวคกุล

          4904002161 - 4905008456            อ.ยศระวี  วายทองคำ

          5002512191            อ.ยศระวี  วายทองคำ

          5104042303            อ.ยศระวี  วายทองคำ

          5001047066 - 5004506183            ผศ.ดารา  รัชนิวัติ

           5104000483 - 5104507941            อ.ทิชพร  นามวงศ์

          5203039002 - 5254004810            รศ.ศุภนิต  อารีหทัยรัตน์

           5302018956 - 5319348088            รศ.ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์

          5319348089 - 5336677220            รศ.ตวงแสง  ณ นคร

          5336677221 - 5354006354            ผศ.ไพศาล  สุวรรณเศรษฐ์

          5404000332 - 5416501233            ผศ.จามรี  ศิริภัทร

          5416501234 - 5429002134            อ.ทวีศักดิ์  อาจารยางกูร

          5429002135 - 5441503035            อ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ

          5441503036 - 5454003939            อ.ดร.ศยามน  อินสะอาด

          5202033501 - 5204508690           ผศ.ศุภชัย  ตันศิริ

          5302020911 - 5354002056           รศ.ดร.วีระ  ไทยพานิช

          5404005844 - 5404513300           อ.กนกวรรณ  จันทรมา

  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  ภาควิชาพลานามัย  สาขาวิชาพลศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          5101012119 - 5106533077             รศ.รัตนา  เฮงสวัสดิ์

           5102064556 - 5107000191            รศ.รัตนา  เฮงสวัสดิ์

           5204001142 - 5206178690            รศ.รัตนา  เฮงสวัสดิ์

           4604011520 - 5005004311            รศ.สุนทร  แม้นสงวน

           5201085072 - 5304510810            รศ.บุเรง  ธนะพันธ์ุ

           5301026125 - 5303574836            ผศ.วิรัตน์  แดนราช

           5303574837 - 5306123547            อ.วิริยะ  เกตุมาโร

           5404000365 - 5404513805            ผศ.ดร.ชาญชัย  ชอบธรรมสกุล

           5404001686 - 5404202433            อ.ชัยยงค์  บุญบุตร

           5404202434 - 5404402181            อ.วิมลมาลย์  หาญธนวณิชย์

           5404402182 - 5404603929            อ.พงศ์ธร  แสงวิภาค

          5404603930 - 5404804676           อ.ประจักษ์  วิฑูรเศรษฐ์

         5404804677 - 5405005421           ผศ.อาภรณ์  ราชูพิมล

  สาขาวิชาสุขศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4602022784 - 4904503127             รศ.ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์

           5004001037 - 5106099061            รศ.ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์

(อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  สาขาวิชาสุขศึกษา  (ต่อ)

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5202034236 - 5206043936              รศ.ดร.วัฒน์  บุญกอบ

           5301018593 - 5303516801             รศ.จันทร์จารี  เกตุมาโร

          5303516802 - 5306015008            รศ.ดวงจันทร์  เพชรานนท์

          5401040471 - 5402041266            ผศ.มัณฑนา  ธนะพันธ์ุ

          5402041267 - 5403042061            ผศ.ดร.สุรีย์พันธ์ุ  วรพงศธร

          5403042062 - 5404042856            อ.ศิริวรรณ  ชอบธรรมสกุล

          5404042857 - 5406044450            อ.พนัชกร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

 ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อจากหน้า 7)

  ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4604003352 - 5004504733             รศ.ดร.ศิริบูรณ์  สายโกสุม

           5101035805 - 5204509409            รศ.วรารัตน์  รงคปราณี

          5301040126 - 5303776973            ผศ. ดร.วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี

          5303776974 - 5306513812            ผศ.ดร.ศรีสมร  สุริยาศศิน

          5404000134 - 5404257088            รศ.จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง

          5404257089 - 5404514043            อ.ชนาภา  วินิจวัฒนาวงษ์

  สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4604007270 - 5105013725             รศ.วิจิตพาณี  เจริญขวัญ

           5201034591 - 5254000226             รศ.กัญญา  ธัญมันตา

          5301025440 - 5307000413            รศ.ดร.ลัดดา  กิติวิภาต

          5401050421 - 5402782187            รศ.ร.ท.ฐิรชัย  หงษ์ยันตรชัย

          5402782188 - 5404513953            อ.มานิกา  วิเศษสาธร

  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4902036237 - 5307002070              รศ.สิริวรรณ  สาระนาค

           5401030662 - 5404513110             รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์

  สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4601139589 - 5304504227              ผศ.สุวิไล  เรียงวัฒนสุข

  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4604000515 - 4904503176             รศ.มุกดา  ศรียงค์

           5001111409 - 5207001131            อ.ดร.อริสา  สำรอง

          5311005145 - 5304512196            อ.รังสิมา  หอมเศรษฐี

          5401006696 - 5404513458            อ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม

  ภาควิชาภูมิศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4603025547 - 5004005848               รศ.กุลยา  วิวิตเสวี

           5102045274 - 5107501933             ผศ.ชูศักดิ์  คงคานนท์

           5202089149 - 5204509789            รศ.ปานทิพย์  อัฒนวานิช

           5301084397 - 5304044897            ผศ.ดร.บงกชรัตน์  เตชะไตรศักดิ์

           5304044898 - 5307005396            ผศ.ไพฑูรย์  ปิยะปกรณ์

           5404000712 - 5404252663                 รศ.พิชญา  ช่างจตุรัส

           5404252664 - 5404504614             อ.ธงชัย  ธนะสิงห์

           5404504615 - 5404756565            อ.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์

           5404756566 - 5405008516            อ.ดร.อรสา  รัตนสินชัยบุญ

  ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5004019906 - 5004505656            รศ.พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน

           5203039036 - 5204038243           รศ.อำนวย  ทองโปร่ง

           5302083174 - 5304502692           รศ.ดร.ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ

           5404000035 - 5404171375           รศ.ดร.สมพิศ  โห้งาม

           5404171376 - 5404257045           รศ.ดร.อัญชลี  โพธิ์ทอง

           5404257046 - 5404342715           รศ.ดร.ปราชญา  กล้าผจัญ

           5404342716 - 5404428385            รศ.ดร.สุธีรา  สุริยวงศ์

           5404428386 - 5404471218           รศ.รัตนา  กาญจนพันธ์ุ

           5404471219 - 5404514050           รศ.พอตา  บุตรสุทธิวงศ์

  ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5004019906 - 5004505656            รศ.ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์

           5203039036 - 5204038243            อ.ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่

           5302083174 - 5304502692            ผศ.อุไร  สุทธิแย้ม

           5404000035 - 5404171373            อ.ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ

           5404171374 - 5404342711            อ.โชติมา  วสารัชชานนท์

           5404342712 - 5404514050           อ.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย

  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4601116758 - 4805000959            รศ.ศรีนวล  แก้วแพรก

           4901051161 - 5006014921            รศ.จารี  ทองตำลึง

           5102060406 - 5105012701            รศ.อนุกูล  พลศิริ

           5201067047 - 5206150624            ผศ.ชนกนาถ  ชูพยัคฆ์

           5302021745 - 5328261380            รศ.ดร.สมศรี  เพชรโชติ

           5328261381 - 5354501016            อ.ภูชิษย์  สว่างสุข

           5402019243 - 5402616283            ผศ.กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี

           5402616284 - 5403213323            อ.ทอแสง  หงษ์คำ

           5403213324 - 5403810363            อ.กัญจนา  ศิลปะกิจยาน

           5403810364 - 5404407403            รศ.ดร.วันดี  ไทยพานิช 

           5404407404 - 5405004440            อ.ณธษา  พันธ์บัว

  ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4701800098 - 5201900080            ผศ.ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข

           5301800081 - 5590800016            อ.แนบภู  ไชยวิสุทธิกุล

           4702800188 - 5390900040            ผศ.ดร.ประยงค์  มีใจซื่อ

           5402800048 - 5590800024            ผศ.มนตรี  จังธนสมบัติ

           4706800010 - 5206900127            ผศ.ดร.ทิพรัตน์  บุบผะศิริ

           5302800023 - 5590800032            อ.ดร.พัด  ลวางกูร

           4904900034 - 5504800102            อ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรติ

  ระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5034102055 - 5534100017            ดร.ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ

           5034102331 - 5534100067            ดร.นรพล  จินันท์เดช

           5234800033 - 5434800002            รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี

           5434800003 - 5434802004            ผศ.ดร.ทิพรัตน์  บุบผะศิริ

           5534800001 - 5534800006            อ.สาธิน  สุนทรพันธ์ุ

           5234832014 - 5534830008            รศ.ชลิดา  ศรมณี



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

FRE 3507 (FR 333)
วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสคิ

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

 วัน-เวลาสถานที่เรียน อังคาร 09.30-11.20 น.  

อาคาร SWB 504 (อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสคิ 

(FR 333) ผู้เขียน - รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์ 

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาประเภทของงาน 

วรรณกรรมฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงสัมพันธ์ 

กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของประเทศ 

ฝรั่งเศสสมัยนั้น โดยเน้นการเรียนรู้ศึกษาตัวอย่างจาก 

ชิ้นงานวรรณกรรมเด่น ๆ  ของนักเขียนที่สำคัญ ๆ  เช่น 

 กอร์แนย์ ราซีน โมลิแยร์ ฯ

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 

 วัน-เวลาสอบ  ตาม ม.ร.30

 ข้อแนะนำ ควรมีพื้นฐานความรู้วิชาบังคับ 

ด้านวรรณคดีของฝรั่งเศสและควรอ่านภาษาฝรั่งเศส 

ได้เข้าใจพอสมควร 

FRE 4518 (FR 436)
เรื่องสั้นฝรั่งเศส

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

 วัน-เวลาสถานท่ีเรียน พฤหัสบดี 07.30-09.20 น. 

อาคาร SWB 505 (อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ 

เหมาะสม ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย) 

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา  เรียนรู้วิวัฒนาการงาน 

วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นฝรั่งเศส กลวิธีการอ่าน 

เรื่องสั้นและศึกษาเรื่องสั้นของนักเขียนฝรั่งเศส 

ที่สำคัญ ๆ โดยเฉพาะในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 

เช่นเรื่องสั้นของกีย์ เดอ โมปัสซองต์ ฯ

 ตำราเรียน   เร่ืองส้ันฝร่ังเศส (FR 436) 

 ผู้เขียน - รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

  ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม  

100 คะแนน 

 วัน-เวลาสอบ   ตาม ม.ร.30 

 ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านภาษาฝรั่งเศส 

ได้เข้าใจพอสมควร

 วัน-เวลา-สถานที่เรียน วั น พ ฤ หั ส บ ดี  

เวลา 15.30 - 17.20 น. อาคาร SWB ห้อง 505 (อาจ 

มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด้ ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 

ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน ผู้สอนกำลังเขียนตำราวิชานี้ 

ให้ติดต่อผู้สอนด้วย

 ขอบเขตเนือ้หาวชิา      ศกึษาวรรณคดฝีรัง่เศส 

คริสต์ศตวรรษที่ 20 - สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาจากผลงานทั้งประเภท 

บทละคร นวนิยาย กวีนิพนธ์ ของนักเขียนสำคัญ ๆ 

เช่น มองแตร์ลองด์ (Montherlant) อานุยน์ (Anouilh) 

เพรแวรต์ (Prevert) ซาตร์ (Satre) ซีโมน เดอ โบวัวร์ 

(Simone de Beauvoir) กามูส์ (Camus) เบ็คเก็ตต์ 

(Beckett) อีโอเนสโก (Ionesco)

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม

100 คะแนน

 วัน-เวลาสอบ ตาม ม.ร.30

 ข้อแนะนำ ควรมีพ้ืนฐานความรู้วิชาบังคับด้าน 

วรรณคดีฝร่ังเศส และควรอ่านภาษาฝร่ังเศสออกและ

เข้าใจในระดับใช้ได้

FRE 4519 (FR 437)
วรรณคดีฝร่ังเศสหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

ถาม สวัสดีค่ะ  ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับการ 

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ว่ ามีขั้นตอน 

อย่างไรบ้าง ถ้าหากดิฉันไม่สามารถเดินทางมา 

ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง  ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนดได้  

ตอบ    1. มหาวิทยาลัยประกาศวันลงทะเบียน 

เรียนทางไปรษณีย์ทุกภาคการศึกษา ไว้ในปฏิทิน 

การศึกษาโดยดูได้จาก www.ru.ac.th หรือ ม.ร.30 

สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 / 2555  วันสุดท้ายของ 

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ คือ วันที่  22 พ.ย.  

2555 ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

 1.1 ขอบัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 

(ม.ร.34) ท่ีอาคาร KLB  ช้ัน 1 หรือเข้าไป Download 

แบบฟอร์ม ม.ร.34 ได้ที่ http://regis.ru.ac.th

 1.2 กรอกข้อมูลลงใน ม.ร.34 ให้ครบถ้วน 

โดยเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษา-เลขกระบวนวิชา 

(Course No.) ให้ชัดเจน

 1.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา, 

ค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าข่าว- 

รามคำแหง  กรณีภาคเรียนปกติ (ภาค 1 หรือ ภาค 2) 

หลังสุด มิได้ลงทะเบียนเรียน ต้องชำระค่ารักษา 

สถานภาพ ภาคละ 300 บาท โดยซื้อธนาณัติจาก

ที่ทำการไปรษณีย์ ชื่อผู้รับเงินมหาวิทยาลัยราม- 

คำแหง เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์รามคำแหง 

10241  (ถ้าชำระเงินไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะ

ตัดกระบวนวิชาสุดท้าย หรือไม่รับลงทะเบียนเรียน

ให้แล้วแต่กรณี)

 1.4 ซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าซอง 

ถึงตัวนักศึกษา

 1.5 ส่งเอกสารทั้งหมด โดยจดหมายลง

ทะเบียนเรียนตอบรับทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง 

ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ตู้ปณ. 1028 

กรุงเทพฯ 10241 หรือสามารถนำเอกสารการ 

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์มาใส่กล่องรับ 

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ที่อาคาร  สวป. ชั้น 1 

 ช่อง 10  ม.รามฯ 1 หัวหมาก บางกะปิ

 2. ภาคปกติ (ภาค 1 และ ภาค 2) 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต (ไม่มีการ

ลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมทางไปรษณีย์)

 วัน-เวลา-สถานท่ีเรียน (ตาม ม.ร.30) ช้ันเรียนหลัก 

อังคาร 13.30 -15.20 น อาคาร SBB 310 (อาจมีการ 

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้ดูประกาศ 

หน้าห้องด้วย) ผู้สอน รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

 ชั้นเรียนเสริม LAB อังคาร 15.30 -17.20 น.  

 อาคาร SBB 310

 ผู้สอน   Olivier Guitton

 ตำราเรียน - ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2- ชื่อ 

ผู้จัดทำตำราตามหน้าปก - ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาภาษาฝรั่งเศสใน 

ระดับสูงต่อจากสามระดับแรก โดยศึกษาจากเอกสาร

จริงเป็นส่วนใหญ่ เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน 

มากขึ้น และศัพท์ สำนวนในหลากหลายเนื้อหา

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ เวลาสอบ - 

2 ชั่วโมงครึ่ง 

 วัน-เวลาสอบ ตาม ม.ร.30 มีสอบฟัง-พูด 

กับเจ้าของภาษาตามวัน-เวลาท่ีกำหนด ซ่ึงจะเขียนไว้ 

ในข้อสอบอัตนัย

FRE 4002 (FR 402)
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

ภาค 2 ปีการศึกษา 2555



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นักศึกษาปริญญาโทฯ                    (ต่อจากหน้า 3)

 นางสาวรัชนีพร  นิ่มเรือง 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีมหาวิทยาลัย 
รามคำแหงจัดโครงการหอพัก 
ติดดาวขึ้นทำให้นักศึกษา 
มีความอุ่นใจ และมีความเช่ือม่ัน 
ในการพักอาศัยในหอพัก 
ที่ได้รับการรับรองจากทาง 

มหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษามีความปลอดภัยมากขึ้น  
ผู้ปกครองจะได้สบายใจและไม่ต้องกังวล 

นางสาวกมลวรรณ  เอ่งฉ้วน

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
กล่าวว่า โครงการหอพักติดดาว 
ทำให้ตนรู้สึกมั่นใจได้ว่ า 
หอพักที่พักอาศัย มีความ 
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข้องสามารถเลือก 

ได้ตามความต้องการ ผู้ปกครองจะได้อุ่นใจที่ลูกหลาน 
ได้พักอาศัยในหอพักที่มีความสะอาดและปลอดภัย 
และอยากฝากให้แต่ละหอพักเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ 
ให้กับนักศึกษา จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือในห้องแคบๆ 
เพราะอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดและไม่สะดวกในการอ่าน
หนังสือ 

นางสาวอัจจิมา  ประทุมจำปา

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
กล่าวว่า โครงการนี้ทำให ้
นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ ใน 
หอพักมีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
เลือกหอพัก และอยากให้ 
แต่ละหอพักเพ่ิมในส่วนของ 
กล้องวงจรปิด และอยากให้มี 

พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อจะได้อุ่นใจหากเกิด 
เหตุการณ์อะไรก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา 

นายจักรพันธ์  บุญสุวรรณ์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
กล่าวว่า โครงการหอพักติดดาว 
ทำให้นักศึกษาท่ีมาจากต่างจังหวัด 
ได้มีท่ีพักอาศัยท่ีมีมาตรฐาน 
และมีความปลอดภัย ทางบ้าน 
จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง   และโครงการ 
น้ี ยั ง เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ตุ้น ใ ห้  
ผู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห อ พัก ไ ด้  

พัฒนาปรับปรุงหอพักของตนให้ดีย่ิงๆข้ึน ทำให้นักศึกษา 
มีทางเลือกมากขึ้น 

นายปริวรรถ  เป็นมูล

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
กล่าวว่า บริเวณมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง เป็นพ้ืนท่ีท่ีแออัด 
และหนาแน่น ทำให้มีปัญหา 
อาชญากรรมมากมายและ
ไม่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษา 
ท่ี พั ก อ า ศั ย ใ น ห อ พั ก  
โครงการนี้ทำให้ผู้ประกอบ 

การหอพัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความ 
สำคัญและให้ความสนใจความเป็นอยู่ของชาวหอพัก 
มากขึ้น ทำให้นักศึกษารู้สึกอุ่นใจ และปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

ผู้ประกอบการหอพักฯ                 (ต่อจากหน้า 4)

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ. MCS 3403

รศ.ศิริพร

LAW 2012

รศ.สุเมธ

POL 2203

รศ.ดร. ธนาสฤษฎ์ิ

MCS 4103

รศ.ดร. วิไลลักษณ์

LAW 4005

รศ.สุเมธ

MGT 4206

รศ.นิฤมล

รศ.วรรณวิมล

อ. HIS 1201

รศ.ดร.สมใจ

และคณะ

POL 1100

รศ.สุรพันธ์

ENG 1002

อ.พัชรี

POL 2100

ผศ.ศิริพร

APR 3107

อ.กิจจา

GAS 2802

อ.วิริยะ

อ.วิมลมาลย์

พ. THA 1003

ผศ.พันโทวิโรจน์

และคณะ

ACC 1102

รศ.สุปริญญา

รศ.ศรีวัฒนา

HIS 1001

รศ.ศฤงคาร

อ.นันทพร

THA 1002

อ.พรทิพย์

และคณะ

SCI 1003

ผศ.ลัลนา

และคณะ

พฤ. POL 2303

ดร.มนตรี

POL 3311

ดร.อรัสธรรม

HIS 1003

รศ.เพ็ญศรี

อ.จีรพล

MCS 3400

อ.ชนาพร

MCS 3104

ผศ.ลีนา

ศ. POL 2301

รศ.พงศ์สัณห์

ENG 2002

ผศ.คนึงนิตย์

MGT 3401

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร

อ.สายพิณ

MCS 2200

ผศ.สุภาณี

MCS 2201

รศ.วาริศา

MCS 2100

รศ.วัฒนา

ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2/2555
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม : ช่องสัญญาณ 1

บรรยายตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2555-15 ก.พ. 2556

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ. POL 3329

รศ.ดร.ดำรงศักด์ิ

RAM 1000

รศ.ดร.โฆษิต

POL 2302

รศ.ดร.วิทยา

MGT 4209

ผศ.ดร.ประยงค์

POL 4350

รศ.พงศ์สัณห์

POL 3302

รศ.ดร.วิทยา

อ. MGT 3403

รศ.นิฤมล

POL 3330

ผศ.เสาวลักษณ์

MGT 4004

รศ.นิฤมล

ผศ.มนตรี

POL 4349

ดร.ปรัชญา

พ. MCS 2106

ผศ.ณฐมน

MCS 2108

อ.ชุติมา

LAW 4006

รศ.นิวัติ

อ.สลิล

MGT 2102

รศ.สมพล

HRM 2101

รศ.กรรณิการ์

รศ.ธีรเดช

MGT 3408

อ.สมฉวี

พฤ. ECO 1102

ผศ.สุพัฒน์

และคณะ

MGT 3402

ผศ.วรรณเพ็ญ

POL 4128

ผศ.วีณา

MGT 3405

ผศ.มนตรี

อ.ณัฐยาน์

MGT 3205

ผศ.ดร.มัลลิกา
MGT 3409

ดร.นรพล

ศ. MCS 4106

รศ.ดร.วิษณุ

POL 3301

รศ.ดร.ปิยะนุช

MCS 3301

ผศ.ฐาปะนะ

MCS 4304

อ.พรศักดิ์

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ. POL 4312

รศ.ดร.วิพร

LAW 3033

รศ.จรัญ

รศ.ประเทือง

LAW 2013

รศ.ดร.ภูมิ

BIO 2202

ผศ.ดร.ธรรมศักด์ิ

และคณะ

LAW 4008

รศ.เรืองยศ

อ.กุลฑิตา

อ. LAW 3008

อ.ธีรนิติ์

ผศ.กฤษณะ

LAW 3002

ผศ.พิมพ์ใจ

LAW 3011

ผศ.นพพงษ์

INT 1004

ผศ.ดร.อุไร

และคณะ

พ. LAW 1002

รศ.กำธร

และคณะ

MGT 1001

รศ.ดร.นภาพร

รศ.จรีพร

LAW 4001

รศ.เพิ่มบุญ

อ.พัชรดา

LAW 4009

ผศ.ดร.ปภาศรี
LAW 4010

อ.แพรวพรรณ

พฤ. LAW 2003

อ.แพรวพรรณ

อ.กนกวรรณ

LAW 2007

ผศ. นพพงษ์

LAW 1004

ผศ.ฐิติพร

และคณะ

LAW 2008

รศ.จรัล
LAW 2009

ผศ.บัณฑูรย์

ผศ.พิมพ์ใจ

ศ. LAW 3007

อ.นันทรัตน์

LAW 2015

ผศ.ศิริพร

และคณะ

LAW 3012

รศ.ดร.ณฐ

ผศ.ดร.สถาพร

LAW 3009

ผศ.ดร.วิณัฏฐา

ผศ.ศิริพร

ช่องสัญญาณ 2

ห้องบรรยาย (เทป) ทุกสาขาวิทยบริการฯ



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 ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

อธิการบดีแนะฯ                          (ต่อจากหน้า 12)

ประเทศไทย ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อ 

สถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก เหตุนี้รัฐบาลจึงควร 

กำหนดยุทธศาสตร์ในการศึกษา และแนวทางการพัฒนา 

สถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 “สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการปรับ 

ภูมิทัศน์ที่วิทยาเขตบางนาให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  

และมีนโยบายให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขต 

บางนา เพ่ือเป็นการดึงดูดใจนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้ามา 

ศึกษาในรั้วรามคำแหง ให้ลงทะเบียนเรียนในเทอม 

ต่อๆไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบภายใน และ  

การสร้างรายได้จากทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ เพื่อแก้ไข 

จุดที่บกพร่องและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และ 

ควรปฏิบัติอย่างมีสติในการดำเนินการ จึงจะสามารถ 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าและเป็นท่ียอมรับ 

ของสังคมได้” 

ดร.สมเกียรติฯ                               (ต่อจากหน้า 3)

        ท้ังน้ี ภายในปี 2558 ทุกโรงเรียนในอาเซียนจะต้อง 

เข้าถึง Hi-speed Internet  ผู้นำของโรงเรียนอาเซียน 

ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกัน สอนทำหลักสูตรเพื่อนำ 

ไปสู่การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนไปในระดับมหาวิทยาลัย  

เพราะเม่ือเยาวชนไทยมีมาตรฐานในระดับอาเซียน 

แล้วก็จะสามารถเดินหน้าอย่างสง่าผ่าเผยไปสู่มาตรฐาน 

ระดับนานาชาติ ทุกโรงเรียนควรสอนเน้นแต่ในเรื่อง 

อาเซียนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  และให้มีการสอนภาษา

อาเซียนอย่างจริงจังในโรงเรียน

 “สรุป คืออาเซียนไม่ได้พูดแค่เรื่องเศรษฐกิจ 

แต่ต้องสร้างความมั่นคงทางการเมืองในอาเซียนด้วย  

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรสอนให้นักเรียนและ

นักศึกษาเข้าใจหลักประชาธิปไตย ความเข้าใจเร่ืองความ 

แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมด้วยการผสมผสาน 

อย่างงดงาม พร้อมท้ังส่งเสริมให้ครู นักเรียนไปท่องเท่ียว 

ในประเทศอาเซียนมากขึ้น คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้อย่าง 

แน่นอน” นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนกล่าวในที่สุด  

นักศึกษาเรียนในหลักสูตรอะไรอย่างนี้เป็นต้น 

 เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่ารามคำแหงดำเนินการ 

มา 41 ปีน้ัน แม้จะเหน่ือยยากแค่ไหนเพียงไร คนรามคำแหง 

ก็คงจะมีความปีติยินดีเป็นล้นเป็นพ้น เพราะว่าในความ 

มานะพากเพียรอันนั้นได้มีผลในการวิจัยของไม่ว่าจะเป็น 

สำนักงานสถิติแห่งชาติที่วิจัยร่วมกันกับ ก.พ.ร. ไม่ว่า 

จะเป็นการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกที่ตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการ 

สอนเราก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตรงตามกฎตามกติกามารยาท และที่สำคัญที่สุดเราทำ 

ภาระหน้าที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ทางวิชาการแก่ 

ลูกแก่หลานไทยแก่คนต่างชาติที่มาเรียนนานาชาติอย่าง 

เท่าเทียมกันได้ และท่ีสำคัญท่ีสุดในอีกประการหน่ึงก็คือ 

เราสามารถสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนขึ้นมา 

มากมาย เช่น การเรียนการสอนที่ใช้สื่อในการสอนไม่ว่า 

จะเป็นทางเดียวหรือสองทาง ไม่ว่าจะเป็นการสอน ON  

DEMAND คืออยู่ที่ไหนก็เข้าในชั้นเรียนได้ผ่านสื่อต่างๆ  

ได้โดยฉับพลัน และในขณะเดียวกันอยู่ที่ไหนก็สามารถ 

เรียนได้ ไม่ว่าจะใช้สื่อในเรื่องใดมีมากมายหลายสื่อหลาย 

หนทาง อยู่ที่ผู้เรียนว่าผู้เรียนอยากจะเรียนอย่างไร ผู้เรียน 

มีความมานะพยายามมีความอดทนแค่ไหนเพียงไร  

ครูไปพบคนที่เรียนในต่างประเทศเยอะแยะมากมาย 

เขาต้ังอกต้ังใจเรียนท้ังร้อนท้ังหนาว หนาวจัดเขาก็สามารถ 

เรียนได้  ร้อนจัดเขาก็ยังเรียน  เขาใช้ความมานะอดทน

 เพราะฉะนั้นการที่เรามีลูกศิษย์ลูกหาและตั้ง 

มหาวิทยาลัย ครูบาอาจารย์ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มาแล้วก็ผ่านไปก็มากมาย และที่สร้างใหม่ที่ขึ้นมาใหม ่

เข้ามาใหม่ต่างก็มีมานะพยายามสร้างลูกศิษย์ของเรา 

อย่างเต็มความสามารถ ครูคิดว่า 41 ปีของรามคำแหง 

เป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจเลยทีเดียว ที่น่าสนใจนั้น 

ก็เพราะว่ารามคำแหงก้าวโดยไม่หยุดย้ัง ก้าวไปพร้อมๆกัน  

ก้าวไปเพราะเราร่วมมือกันระหว่างครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์  

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และประชาชนผู้ให้การ 

สนับสนุนต่างๆ เหล่าน้ีเป็นต้น ลูกศิษย์ครับ ถ้าเป็นมนุษย์ 

อายุ 41 ปี กำลังศึกษาเล่าเรียนเลยทีเดียว กำลังใช้ความรู้ 

ท่ีศึกษาเล่าเรียนมาได้อย่างเต็มท่ี เพราะคนเราจะเล่าเรียน 

ในช้ันอุดมศึกษาก็ประมาณอายุ 15 ปี หรือต้ังแต่ประมาณ 

อายุ 20 ปีข้ึนไป แล้วก็จบไม่เกิน 25 ปี และในขณะเดียวกัน 

เมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะใช้ความรู้ จะทดลอง นำไปปฏิบัติ 

นำไปวิจัย นำออกไปเผยแพร่ ออกไปดำเนินการ ในที่สุด 

แล้วทำไปเป็น 10 ปี อะไรต่างๆก็จะมีความเชี่ยวชาญ  

เหมือนกันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีความเชี่ยวชาญ  

มีความชำนาญในการสอนและกำลังอยู่ในวัยที่ใช้สติ 

ปัญญาได้อย่างดีทีเดียว  เพราะเป็นวัยของคนอายุ 41 ปี

 ลูกศิษย์ท้ังหลายครับ เราจะพูดถึงเร่ืองมหาวิทยาลัย 

ไปอีกหลายฉบับเลยทีเดียว ฉบับนี้อยากจะบอกล่วงหน้า 

สักนิดหนึ่ง ถ้าหากว่าข่าวรามคำแหงได้ลงข้อความที่ครู 

เขียนน้ีทัน อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ให้เข้าไปชมการประกวด 

ขับร้องเพลงท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันท่ี 26 พฤศจิกายน  

เวลาต้ังแต่เท่ียงวันเป็นต้นไปท่ีหอประชุมใหญ่ จะมีนักร้อง 

ที่ผ่านการเข้าประกวด คือเป็นการประกวดทั่วไปทั้ง 

นักศึกษาและบุคคลภายนอก การสมัครก็เสร็จส้ินไปแล้ว  

การอบรมก็เสร็จสิ้นไปแล้ว แล้วคนเหล่านี้ก็จะถูกคัดไว้ 

จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดเป็นจำนวนมากมายเป็น 

ร้อยคน เหลือ 15 คน ถ้าพูดกันตรงๆ ก็หมายความว่า 

ได้สุดยอดไว้ท้ังน้ัน ในจำนวน 15 คนน้ันเขาก็จะไปแข่งขัน 

กันในวันชิงชนะเลิศก็คือวันท่ี 26 นะครับ 15 คนท่ีคัดไว้น้ี 

นั้นก็จะมาคัดกันเหลือผู้ชนะประมาณ 4 – 5 คนเท่านั้น 

และก็ในจำนวนน้ันก็จะมีการเชียร์ การโหวต การอะไรต่างๆ  

ซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียว ครูคิดว่าวันนั้นไม่ควรพลาด แล้ว 

วันหลังเราค่อยคุยกันเรื่องนี้อีก เพราะว่าเรื่องความสำเร็จ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นแล้วแต่เราจะมองว่า 

จะมองความสำเร็จในมุมไหน ถ้ามองความสำเร็จในด้าน 

สาธารณชนเราก็กล่าวได้ว่ามีนักวิจัยมีผู้คนภายนอก 

มหาวิทยาลัยได้กล่าวขวัญถึงมหาวิทยาลัยไว้เป็นลายลักษณ์ 

อักษร ไว้เป็นนัยทางสถิติ ไว้เป็นผลทางวิชาการ มีผล 

เป็นเชิงปริมาณก็มี มีเชิงเป็นคุณภาพก็มี เอาไว้คุยกัน 

ฉบับหน้านะครับ  สวัสดีครับ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร ชั้น 3 โทร. 0-2310-8014

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 มีพิธีทางศาสนา 

พิธีบวงสรวง และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  

เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพ่อขุนฯ จากน้ัน เวลา 10.30 น.  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จะมีพิธี 

มอบโล่อาจารย์ดีเด่น พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบ 

รางวัลเพชรประดับรามฯ แก่นักศึกษาปัจจุบัน และ 

พิธีแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส ส่วนช่วงบ่าย เวลา  

14.00 น. เป็นการประกวดร้องเพลง RU Singing 

Contest  รอบชิงชนะเลิศ 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ RU Open 

House แสดงผลงานวิชาการของคณะ/สำนัก/สถาบัน  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหารราช รวมท้ัง 

ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาส “41 ปีรามคำแหง”  

ของคณะต่างๆ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2555  

ซึ่งจะเผยแพร่รายละเอียดให้ทราบต่อไป

 ขณะเดียวกัน ยังมีรายการพิเศษทางโทรทัศน์ 

ในรายการวีไอพี ซ่ึงจะออกอากาศในวันท่ี 26 พฤศจิกายน  

2555 เวลา 22.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวีเป็นการ 

สนทนากับอธิการบดี ม.ร. และศิษย์เก่า ได้แก่ อ.ประมาณ  

เลืองวัฒนะวณิช นายสุวิช  สุทธิประภา และ “บ่าววี” 

ม.ร. จัดกิจกรรมฯ                          (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๑) วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   

วันสถาปนา ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดี แนะการมีสติ 
จะนำพามหาวิทยาลัยสู่ความก้าวหน้า

สาธิตรามฯ จัดงานคืนสู่เหย้า 39 ปี

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์                   

คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง       

เป็นประธาน และบรรยายเร่ือง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ณ 

ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 8  

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์จรินทร์   เจริญศรีวัฒนกุล  

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าเน่ืองจากสถานการณ์ 

ของโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น 

ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการศึกษา 

ซึ่งในปัจจุบันการศึกษามีการแข่งขันที่เพิ่มความ 

รุนแรงขึ้นมาก ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

มีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ผู้เรียนมีโอกาสเลือก 

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน ดังน้ันคณะเศรษฐศาสตร์มีความจำเป็น 

ในการเร่งพัฒนาศักยภาพและสร้างจุดเด่นท่ีสามารถ 

ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเพ่ือสามารถทำให้แข่งขัน 

ได้ในอนาคต และให้บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ 

ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง ตลอดจนแสดง 

ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ให้มีความเจริญรุ่งเรือง การมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะ 

ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางความคิดของกลุ่มคน 

ที่มีความแตกต่างกันให้มีความเข้าใจดีต่อกัน และ 

สร้างความมุ่งม่ันในการขับเคล่ือนคณะเศรษฐศาสตร์ 

ไปในทิศทางที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

 จากน้ัน อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า สถานการณ์ 

การศึกษาในขณะน้ีมีการแข่งขันสูงข้ึนอย่างหลีกเล่ียง 

ไม่ได้ โดยในปัจจุบันประชากรของประเทศมีผู้สูงอายุ 

มากข้ึนและมีผู้ท่ีเรียนหนังสือน้อยลง ทำให้ประชากร 

ท่ีเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษามีจำนวนน้อยลงตามลำดับ  

ถ้ารัฐบาลไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 

ท่ีชัดเจนจะทำให้ในอนาคตสถาบันการศึกษาจำนวน 

ไม่น้อยต้องปิดตัวลง  อีกท้ังยังมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ที่มีชื่อเสียงและต้องการเข้ามาเปิดสาขาฯ ภายใน 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวน 

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และคณาจารย์ 

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้งวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2555 จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ  

นิทรรศการผลงานนักเรียน งานคืนสู่เหย้า “สังสรรค์ 

สานสัมพันธ์สาธิตรามฯ” และพิธีกรรมทางศาสนา 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี 

 สุทธิแย้ม ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ร า ม ค ำ แ ห ง เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า 

 โรงเรียนสาธิต ม.ร. จะจัดงาน 

“สังสรรค์สานสัมพันธ์สาธิต 

รามฯ” ในโอกาสครบรอบ 

39 ปี แห่งการก่อตั้ง ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน  

2555 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนาม 

ฟุตบอลโรงเรียนสาธิต ม.ร. เพ่ือพบปะสังสรรค์ระหว่าง 

ผู้บริหาร คณาจารย์ อดีต-ปัจจุบัน ศิษย์เก่า นักเรียน 

และผู้ปกครอง โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นงานวัด ออกร้าน 

จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก มีเครื่องเล่น 

งานวัด อาทิ ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืน ปาเป้าลูกโป่ง 

สาวน้อยตกน้ำ และเกมต่างๆ มีการแสดงของนักเรียน 

ชมรมดนตรีไทยและชมรมโยธวาทิต การแสดงดนตรี 

ลูกทุ่งสาธิตรามฯและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และ 

การแสดง จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต ม.ร. 

ร่วมงานคืนสู่เหย้าคร้ังน้ีโดยสามารถซ้ือบัตรร่วมงาน 

ได้ที่โรงเรียนสาธิต ม.ร. สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  

และสมาคมนักเรียนเก่าฯ ใบละ 500 บาท (นำบัตรลงทะเบียน 

หน้างานพร้อมรับคูปองมูลค่า 500 บาท เพ่ือใช้ร่วม 

กิจกรรมในงาน)

 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมท่ีสำคัญต่างๆเพ่ือร่วม 

เฉลิมฉลอง ‘39 ปี สาธิตรามฯ’ ได้แก่ กิจกรรม 

เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ซึ่งได้รับ 

ความเมตตาจากพระอาทรปริยัติกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดเทพลีลา พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดเทพลีลา  

เป็นประธานอุปถัมภ์การเทศน์มหาชาติ ในวันศุกร์ 

ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  นิทรรศการ 

เชิงวิชาการ Best Practice แสดงผลงานที่โดดเด่น 

ของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555  

ณ โรงเรียนสาธิต ม.ร. และกิจกรรมพิธีกรรมทาง 

ศาสนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  

จำนวน 40 รูป ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป  

และพิธีศาสนาอิสลาม ในวันจันทร์ท่ี 19 พฤศจิกายน  

2555 ณ โรงเรียนสาธิต ม.ร.

 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง 

และคณาจารย์ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 39 ปี  

ตามวัน เวลาและกำหนดการดังกล่าว สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8360, 0-2310- 

8363  Fax. 0-2310-8375  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลายครับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ของเรามาถึงวันน้ี ปีน้ีก็ต้ังมาได้ 41 ปี 41 ปีเรามีลูกศิษย์ 

จบไปแล้วเกือบล้านคน ตอนน้ีก็แปดแสนคนเศษ ดังน้ัน 

ถ้าหากว่าจะมองดูความเจริญเติบโตทางด้านจำนวน 

ผู้จบก็จะเห็นได้ว่ามีจำนวนมากมาย บางคนบอกว่า 

ก็จบมากมายแต่คุณภาพมีหรือไม่  เราก็ตอบได้ว่าจาก 

การสำรวจตรวจสอบไม่ว่าท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ 

ในภาคของความเป็นจริง โดยภาพรวมแล้วเราเช่ือม่ัน 

ในความสำเร็จว่ามหาวิทยาลัยดำเนินมาถูกทาง ได้เปิด 

โอกาสทางการศึกษาให้ผู้ให้คนท้ังท่ีคนไทยอยู่ในประเทศ 

และอยู่นอกประเทศท่ัวโลก ตรงน้ีอยากจะย้ำว่าเราเปิด 

การศึกษาของเราไปถึงท่ัวโลก ไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่าน้ัน 

 ในขณะเดียวกันการเปิดการศึกษาไปท่ัวโลกน้ัน 

ในประเทศไทยเราเอง เราก็ดำเนินการศึกษาท่ีเรียกว่า 

การศึกษานานาชาติ นานาชาติของรามคำแหงนั้น 

อยู่ในกรอบความคิดท่ีว่า เราสอนความรู้ท้ังท่ีเป็นความรู้ 

สากลคือความรู้ในระดับท่ีประเทศอ่ืนเขาก็เรียนรู้กัน  

เรียนอย่างน้ี รู้อย่างน้ี แล้วก็ความรู้ในระดับท่ีประเทศ 

ของเราต้องรู้อย่างนี้ ต้องเรียนอย่างนี้ และความรู้ 

สำหรับพ้ืนถ่ิน ต้องรู้อย่างน้ี ต้องเรียนอย่างน้ี ต้องเข้าใจ 

อย่างน้ี ถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่า ความรู้มีอยู่ 3 ระดับ 

คือ ระดับพื้นถิ่นบ้านเกิดพื้นถิ่นตามชนบท ระดับที่ 2  

ก็คือพ้ืนถ่ินท่ีเป็นประเทศไทยคือความเป็นประเทศไทย  

ระดับที่ 3 ต้องรู้ว่าคนอื่นเขาเรียนอะไร เขารู้อะไร 

เราจะต้องเรียนรู้ให้เท่าทันเขา บางอย่างก็อาจจะดีกว่า 

เขาอย่างนี้เป็นต้น

 คือพูดง่ายๆ ว่ารามคำแหงทำนานาชาติหรือ 

สอนนานาชาติให้เป็นความรู้ 3 ระดับ ที่สำคัญก็คือ 

เราใช้ภาษาที่สอนนั้น ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 

เราใช้ภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษต้อง 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แล้วก็ใช้ PROFESSOR จาก 

ต่างประเทศ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ อาจารย์ที่มีผลงาน 

อาจารย์ท่ีมีความสามารถในการสอนให้มาสอนลูกศิษย์ 

เราอยู่ที่รามคำแหง นอกจากจะใช้วิธีการสอนเฉพาะ 

ภาษาอังกฤษในภาคที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว  

เรายังมีสอนภาษาจีนในภาคที่เป็นภาษาจีนด้วย และ 

ในการสอนนั้นไม่ว่าภาคใดก็ตามเราใช้ผู้เชี่ยวชาญ 

ท่ีมีความเช่ียวชาญท้ังภาษาและความรู้ท่ีเป็น 3 ระดับ 

และตรงตามนกัศกึษาทีจ่ะเรยีนในหลกัสตูรนัน้ๆ วา่ 


