
            
   
         
 

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 ๖ 

วันท่ี ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

   
 

   
 อบรม e-Learning แก่ นศ.

   

คณะมนุษย์ฯ เปิดอบรมภาษาจีน

อธิการบดี ย้ำดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน
พร้อมพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่เวทีอาเซียน

(อ่านต่อหน้า 12)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ด้วยระบบ  

Super service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างความประทับใจแก่ผู้สมัคร 

และผู้ปกครอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 

2556 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ภายในงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ด้วยการแสดงชุด “ปอมๆ เชียร์” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา และผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ร่วมในงานเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ ยังมีแบบอย่างรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจากการเรียน 

ระบบ Pre-degree ‘อาจารย์พิ้งค์’ สิรพิชญ์  สินมา มาร่วมแนะแนว 

การศึกษาด้วย

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย รศ. รังสรรค์  แสงสุข อดีต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ดร.  สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการอบรมภาษาจีน สำหรับบุคคลท่ัวไป 

รุ่นท่ี 3 เพ่ือสอนภาษาจีนพ้ืนฐาน และพัฒนา- 

ศักยภาพทักษะการใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน คือ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งส่งเสริม 

การพิมพ์และแปลภาษาจีนของนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไปด้วย

 โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 

ภาษาจีนเพ่ือการพูดและการฟัง     ในชีวิตประจำวัน 

(CA1 สำหรับผู้เร่ิมเรียนภาษาจีน) จำนวน 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์และวันพุธ เวลา 

17.00 - 19.00 น. และกลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ 
(อ่านต่อหน้า 11)

รามฯ รับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติิม
1 - 4 มิถุนายน นี้

 ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จัด “โครงการฝึกอบรมการเรียนโดยใช้ e-Learning 

and social network” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2556 

วันละ 2 รอบ (อบรมคนละ 1 รอบ) รอบเช้า 

เวลา 09.00 - 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 - 

16.00 น ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC 6 ชั้น 2 

อาคารเวียงคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษา 

ท่ีสนใจสมัครได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0-2310-8901, 

0-2310-8953-4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

รับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2556

(อ่านต่อหน้า 12)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2556 (ทุกวัน) ทั้งส่วนกลาง 
(ม.ร. หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด) 
พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต 
ล่วงหน้า และรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.iregis.ru.ac.th ด้วย 
 ท้ังน้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่ีสมัครไม่ทันในช่วงแรก และ 
ผู้สนใจที่รอหลักฐานการศึกษาได้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ใน 
ภาค 1/2556 โดยซื้อใบสมัครได้ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 หรือที ่
สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับ 
ผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องซื้อใบสมัคร สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติม โทร. 0-2310-8614-24  หรือที่  www.ru.ac.th



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาค 1/2556 (ม.ร. 30)
     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ   วิชา (CR)  / SEC           วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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



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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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 ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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

รวม  2,615 กระบวนวิชา

หมายเหตุ : กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ข้างหน้า  

รหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 

ฉบับสมบูรณ์ หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

เวลา 08.00 - 12.00 น. และหลักสูตรการพัฒนาการ

เขียนภาษาจีน (CW1 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน) 
จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เรียนวันอังคาร และ 
วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 19.00 น. และกลุ่มที่ 2 
เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น. (อบรม 40 ช่ัวโมง)             
ค่าสมัครหลักสูตรละ 4,800 บาท เร่ิมเรียนต้ังแต่วันท่ี 
1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มิถุนายน 2556 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ชั้น 5 คณะ- 
มนุษยศาสตร์ โทร. 0-2318-0054-5 ต่อ 1100 หรือ 
1106  และ 082-066-8803

คณะมนุษย์ฯ                                (ต่อจากหน้า 1)



 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

   นิติศาสตร์              5401087845 - 5501519887

   บริหารธุรกิจ         5402506538 - 5502521437

   มนุษยศาสตร์        5503000506 - 5503519901

   ศึกษาศาสตร์         5504023598 - 5504515114

   วิทยาศาสตร์          5405010587 - 5505503184

    รัฐศาสตร์              5506008191 - 5506542751

    เศรษฐศาสตร์       5407500486 - 5507501632

    สื่อสารมวลชน     5554001619 - 5554502467

    พัฒนาทรัพยากรฯ    5556001781 - 5556501103

    Pre-degree             5590046446 - 5590527437

   นิติศาสตร์             5301049879 - 5401087837

   บริหารธุรกิจ          5302064240 - 5402506520

   มนุษยศาสตร์         5303503212 - 5503000498

   ศึกษาศาสตร์          5404036153 - 5504023580

   วิทยาศาสตร์          5305005059 - 5405010579

    รัฐศาสตร์              5306527465 - 5506008183

    เศรษฐศาสตร์        5307004035 - 5407500478

    สื่อสารมวลชน  5454001164 - 5554001601

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5456500635 - 5556001773 

    Pre-degree            5490520235 - 5590046438

   นิติศาสตร์              5201004396 - 5301049861

   บริหารธุรกิจ          5202005400 - 5302064232

   มนุษยศาสตร์         5203026215 - 5303503204

   ศึกษาศาสตร์          5304018376 - 5404036146

   วิทยาศาสตร์          5105500267 - 5305005042

    รัฐศาสตร์              5206073255 - 5306527457

    เศรษฐศาสตร์       5107500935 - 5307004027

    สื่อสารมวลชน 5254002719 - 5454001156

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5456001089 - 5456500627

    Pre-degree            5490008207 - 5490520227

   นิติศาสตร์             4801500010 - 5201004388

   บริหารธุรกิจ          4802500019 - 5202005392

   มนุษยศาสตร์         4803500018 - 5203026207

   ศึกษาศาสตร์          4804500017 - 5304018368

   วิทยาศาสตร์           4805500016 - 5105500259

    รัฐศาสตร์              4806500015 - 5206073248

    เศรษฐศาสตร์       4807500014 - 5107500927

    สื่อสารมวลชน 4854500016 - 5254002701

    พัฒนาทรัพยากรฯ 5356000017 - 5456001071

    Pre-degree            4890500012 -5490008199

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

      คณะ                ช่วงรหัสนักศึกษา                     
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วัน
ลงทะเบียนเรียน

 “ข่าวรามคำแหง” ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยความยินดีเป็นอย่างย่ิง 

 ถ้าหากจะนับรุ่นกัน นักศึกษาใหม่ปีนี ้

ก็นับเป็นรุ่นที่ ๔๒ แล้ว

 เน่ืองเพราะนักศึกษารุ่นท่ี ๑ ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง คือรุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๔

 สี่สิบกว่าปีมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

จัดการศึกษามาอย่างชนิดท่ีประสบความสำเร็จ 

เป็นอย่างดี  จนอาจกล่าวได้ว่า

 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะ 

ประสิทธ์ิประสาทวิชาการและบ่มเพาะคุณธรรม 

 จึงอยู่ที่นักศึกษาจะต้องพร้อมที่จะศึกษา 

เลา่เรยีน และสัง่สมประสบการณต์า่งๆใหม้าก 

ที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือจุดเริ่มต้น 

สู่ความสำเร็จ

 ดังเช่น นักศึกษารุ่นพี่ได้กระทำมาแล้ว 

อาทิ

 ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

พลตำรวจเอก เอก  อังสนานนท์

 ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คุณชวลิต  ชูขจร

 ท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

คุณอัยยณัฐ  ถินอภัย

 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  

คุณจิตรา  พรหมชุติมา

 ท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคาร- 

สงเคราะห์  คุณอังคณา  ไชยมนัส

 ท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์  

คุณปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล

 ท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวง 

พาณิชย์ คุณวิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์

 ฯลฯ            ฯลฯ

 ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความ 

สำเร็จในการศึกษา

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

อธิการบดีย้ำดูแลฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยให้บริการด้วยระบบ “Super Service” 

คือ การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จ 

ภายในเวลา 30 นาที ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราชเพียงแห่งเดียวเพ่ือสร้างความสะดวก รวดเรว็ 

ความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มาสมัคร

และผู้ปกครอง

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้ังใจท่ีจะดูแลนักศึกษา 

เหมือนลูกหลาน โดยจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยดูแล 

ให้คำปรึกษา ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตในรั้ว 

มหาวิทยาลัยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา และดูแล 

มาตรฐานหอพักโดยรอบ ม.ร. ทั้งหัวหมากและ 

วิทยาเขตบางนา เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาที่

จะเข้ามาพักอาศัย รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยและ

สะดวกในการพักอาศัย และในปี 2558 ประเทศไทย 

กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รามคำแหง 

ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีความรู้  

ความสามารถ ทั้งทางด้านภาษาและเทคโนโลยี คือ 

เปิดสอนภาษาในอาเซียนทุกภาษา จัดหลักสูตรอบรม 

พิเศษ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศสมาชิก 

อาเซียน รวมทั้งอบรมคอมพิวเตอร์ ทั้งการใช้งาน 

โปรแกรมพ้ืนฐานและการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

ให้กับนักศึกษาด้วย”

 อธิการบดี กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ให้โอกาสทางการศึกษา 

กับทุกคนในสังคมไทย ซึ่งการเรียนที่รามคำแหง 

ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาสามารถ 

เลือกเรียนในคณะท่ีสนใจ และหากพบว่าไม่สอดคล้อง 

กับความถนัด ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งที่

รามคำแหงมีชั้นเรียนให้นักศึกษาได้ฟังคำบรรยาย 

ของอาจารย์ แต่ถ้าเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ไม่มีเวลา 

มาเรียน ก็สามารถรับฟังการบรรยายด้วยเทคโนโลย ี

ต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดบริการ เช่น cyber classroom,  

course on demand และเลือกใช้สื่อในการเรียน  

e-Learning ได้ รวมทั้งมีระบบการสอบ e-Testing  

ให้กับนักศึกษาท่ีไม่สามารถมาสอบตามกำหนดของ 

ม.ร.ได้ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที ่

ให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree 

เพ่ือสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิต 

มาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 ซึ่งนักเรียนที่มีศักยภาพ 

ในการเรียนหนังสือ สามารถเลือกเรียนในวิชาที ่

ตนเองชอบและอยากเรียนได้อย่างเต็มที่ ทำให้จบ 

การศึกษาก่อนและออกสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น  

ทั้งยังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก่อนเพื่อน 

ในวัยเดียวกันด้วย

อาจารย์ปาณิสรา เผือกแห้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย และอาจารย์สุวรรณี ชูเสน จัดการอบรม 

หัวข้อ “ค่ายบ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์และดนตรี”  

แก่นักเรียนและวงดนตรีที่ชนะเลิศอันดับ 1 - 3 จาก 

การประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)


