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ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ม.รามค�าแหงประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา 
         ปรับลดค่าหน่วยกิต 40% 
ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
	 	 	 	 				มหาวิทยาลัยรามค�าแหงช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
																																	จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ประกาศปรับลดค่าหน่วยกิตลง		
	 	 							 					40%	ในภาค	1	ปีการศึกษา	2563	ส�าหรับนักศึกษาเก่าและผู้สมัคร													
																																	นักศึกษาใหม่	ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร	ผู้อ�านวยการ
	 	 	 					สถาบนัการศึกษานานาชาติ	รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยั
				 	 	 					รามค�าแหงเปิดเผยว่า	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	
	 	 	 					ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
                                                                                         (อ่านต่อหน้า 3)   มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดรบัสมคัร

นกัศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ที่ ม.ร.หัวหมาก มุ่งผลิต
หมออนามยัทีเ่ก่งด ีมคุีณธรรมและจรรยาบรรณ 
  ร อ งศ าสต ร าจ า ร ย ์  ด ร . สุ ร เ ด ช  
สำาราญจิตต์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดเผยว่า
                                   (อ่านต่อหน้า 8)

ม.รามฯ เปิดรับ นศ.ใหม่
สาธารณสุขชุมชน
มุ่งผลิตหมออนามัย
เก่งดี มีคุณธรรม

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
	เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	หลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ประจ�า
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	ใน	3	กลุ่มวิชา
ได ้แก ่	1)	การผลิตพืช	2)	การผลิตสัตว ์	และ	
3)	การจัดการศัตรูพืช	
		 ผู ้ส น ใ จ ส มั ค ร ท า ง อิ น เ ท อ ร ์ เน็ต ที่	
www.iregis2.ru.ac.th	ตัง้แต่บดันี ้- 29 มถินุายน
2563	สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่Facebook:	
เทคโนโลยกีารเกษตร	รามค�าแหง	,	www.agritech.
sci.ru.ac.th	หรือโทร.	0-2310-8382

คณะวิทย์ฯ เปิดรับ 
นศ. ใหม่ ภาค 1/2563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

	 คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
เปิดรบัสมคัรนักศกึษาใหม่	ภาค	1	ปีการศกึษา	2563	
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา	หลักสูตร	4	ปี	จ�านวน	
126	หน่วยกติ	ศึกษาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ		
		 ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที	่
www.iregis2.ru.ac.th	ต้ังแต่บดันี ้- 29 มถุินายน
2563	หรือทางไปรษณีย์	ตั้งแต่บัดนี้	-	4	มิถุนายน
2563	หรือสมัครด้วยตนเองท่ี ม.ร. (หัวหมาก)
ระหว่างวันท่ี 5-8 และ 26-29 มิถุนายน 2563
ทัง้นีส้ามารถดาวน์โหลดใบสมคัรและระเบยีบการได้	
ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	ที่	www.ru.ac.th,	www.
i reg i s2 . ru .ac . th , 	www.reg i s . ru .ac . th	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	0-2310-8614-
24,	0-2310-8319	หรอืที	่Facebook	Fanpage	:	
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศกึษา	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

	 คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
เปิดรบัสมัครนกัศกึษาใหม่	ภาค	1	ปีการศกึษา	2563	
หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ใน	3	วิชาเอก	ได้แก่	1)	วิชาเอกเลือกอาหารและ
โภชนาการ	2)	วชิาเอกเลอืกสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	
และ	3)	วิชาเอกเลือกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป	
		 ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที	่
www.iregis2.ru.ac.th	ตัง้แต่บัดนี ้- 29 มิถุนายน 
2563	หรอืทางไปรษณย์ี	ตัง้แต่บดันี	้-	4	มิถุนายน
2563	หรือสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. (หัวหมาก)
ระหว่างวันที่ 5-8 และ 26-29 มิถุนายน 2563
ท้ังนีส้ามารถดาวน์โหลดใบสมคัรและระเบยีบการได้	
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ที่	www.ru.ac.th,	www.
i reg i s2 . ru .ac . th , 	www.reg i s . ru .ac . th	
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่0-2310-8614-24
หรอืที	่Facebook	Fanpage	:	ภาคคหกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร ์
เปิดรับนักศึกษาใหม่

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

อาเศียรวาทราชสดุดี
เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คณะศึกษาศาสตร์ 
เปิดรับนักศึกษาใหม่

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

	 	 	 ทศวารฉัตรปกเกล้า	 	 จักรี

	 		 ทศพิธครองปฐพี		 	 	 พรั่งพร้อม

	 		 ทศบพิตรบารมี	 	 	 	 ประจักษ์

	 		 ทศทิศนบนอบน้อม	 	 	 เทิดไท้ทศมินทร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
(ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ประพันธ์)

บรรยายภาคฤดูร้อน/2562
ผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง

www.cyberclassroom.ru.ac.th

www.m-learning.ru.ac.th

คลิก
Click

คลิก
Click

http://cyberclassroom.ru.ac.th/
http://www.m-learning.ru.ac.th/


ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓๒

 วิชา	HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก สอนโดย อาจารย์นันทพร
พุ่มมณี ภาพรวมของวิชา	HIS	1001	อารยธรรมตะวันตก	มีเน้ือหาค่อนข้าง
กว้างโดยเริม่ต้ังแต่พฒันาการของมนษุย์ยคุหินจนจบยคุสงครามเยน็	มเีน้ือหา
ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติศาสตร์	พัฒนาการและการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	
เทคโนโลย	ีกฎหมาย	ศลิปะ	การเมอืงการปกครอง	เน้นรปูแบบและการปฏรูิป	
ปฏิวัติทางการเมือง	ศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตก
รวมทั้งเหตุการณ์และบุคคลทางประประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพฒันาและ
การเปลีย่นแปลงของโลกตะวันตก	โดยจะเน้นโซนยโุรปตะวนัตกเป็นหลัก	เช่น
องักฤษ	ฝรัง่เศส	สเปน	โปรตุเกส	และอิตาลี	เยอรมนั	และมหาอ�านาจนอกโซน
ได้แก่	อเมริกา	
	 “ช่วงบทแรกๆ	มเีนือ้หาทีคุ่น้เคย	ตัง้แต่สายพนัธุข์องมนุษย์	ววิฒันาการ
จากลิง	ยุคหิน	ยุคโลหะ	โดยจะเน้นที่ช่วงสุดท้ายที่มนุษย์เริ่มเลิกเร่ร่อน
ตัง้ถ่ินฐานและสร้างอารยธรรม	เข้าสูย่คุประวัตศิาสตร์	เริม่อยูร่่วมกนัเป็นสงัคม		
มีขนบธรรมเนียมประเพณี	มีกฎหมาย	ศาสนา	จนเข้าสู่อารยธรรมต้นก�าเนิด
ของโลก	คอือารยธรรมอยีปิต์	และอารยธรรมเมโสโปเตเมยี	ซ่ึงเนือ้หาช่วงน้ี
นักศึกษาเข้าใจง่ายเนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานตั้งแต่มัธยมปลาย
 อาจารย์นนัทพร		เล่าต่อไปว่าหลังจากอารยธรรมอยีปิต์	และอารย-
ธรรมเมโสโปเตเมียแล้ว		กเ็ริม่เข้าสู่รากฐานทีแ่ท้จรงิของอารยธรรมตะวนัตก
คือ	อารยธรรมกรีกและโรมัน	เป็นเรื่องราวที่สนุก	เข้าใจง่าย	เช่น	มหากาพย์
สงครามม้าไม้เมืองทรอย	หรือต�านานเกี่ยวข้องกับเทพ	ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ	
ซุส	โพไซดอน	เช่น	กีฬาโอลิมปิก	ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากรีกที่อยู่บนภูเขา
โอลมิปัส	หรอืนกัรบยิง่ใหญ่ชาวสปาร์ตา	อเล็กซานเดอร์มหาราช	แม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่
จูเลียส	ซีซาร์และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
	 จากนั้น	เริ่มเข้าสู่ยุคกลาง	โดยหลังจากที่มนุษย์มีพัฒนาการเจริญ-
ก้าวหน้ามาเรื่อยๆ	ในยุคกลางตอนต้นหรือเรียกว่า	ยุคมืด	มีชนกลุ่มหนึ่งจาก
ทางตอนเหนอื	“พวกอนารยชน”	เข้ามาท�าลายอารยธรรมเพือ่ต้องการท�าให้
กลับสูส่ภาพเดมิ		ในยคุนีจ้งึมีจดุเปล่ียนของสังคมและอารยธรรมอีกครัง้หน่ึง	
ก่อนจะเข้าสูย่คุกลางอันรุง่เรอืง	เราจะคุน้เคยว่ายคุอัศวนิ	และมีศาสนาครสิต์
เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิชีวิต	เกดิสงครามยิง่ใหญ่ทีส่ดุทางศาสนา
คือ	“ครูเสด”	จากนั้นเข้าสู่การก่อตั้งอาณาจักรมหาอ�านาจใหญ่ๆ	ในยุโรป		
	 “หลงัจากนัน้เป็นสมยัฟ้ืนฟศูลิปะวิทยาการ	(ยคุเรเนสซองส์)	ซ่ึงเป็น
ยุคที่ฟื ้นคืนสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงยุคมืด	คือความรู ้ในช่วงกรีกโรมันให้
กลบัมาใหม่	ทัง้งานศลิปกรรม	จติรกรรม	ประติมากรรม	การปกครองกฎหมาย	
ความรู้ทางปรชัญา	ฟิสกิส์	เรขาคณติ	โดยเริม่ต้นทีอิ่ตาลแีละกระจายท่ัวยโุรป	
ก่อนจะเริ่มต้นยุคใหม่”

ส�าหรับยุคใหม่	เริ่มก่อร่างเป็นประเทศ	มีรูปแบบการปกครอง	เริ่มจาก
ปรัชญาการเมืองของกรีกซึ่งเป็นต้นแบบการเมืองในสมัยต่อมาโดยเฉพาะ
ก�าเนดิ	“ประชาธิปไตย”	จากเอเธนส์	การปกครองแบบเผด็จการทหาร
	 จากสปารต์าไล่มาจนกระทั่งการปกครองรูปแบบกษัตริย์เป็นใหญ่
ของพระเจ้าหลุยส์ที่	14	แห่งฝรั่งเศส	เป็นมหาอ�านาจและมีความยิ่งใหญ่มาก	
ก่อนที่ราชวงศ์นี้จะถูกปฏิวัติโดยประชาชน	ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่	16	
เข้าเครือ่งกโิยตนิ	การปกครองของฝรั่งเศสก็เปลี่ยนไป	และส่งผลให้กับประเทศ
อื่นๆในยุโรปเกิดการปฏิวัติตาม
	 หลังจากน้ันกระบวนการเสรีนิยมก็เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแนวคิดคน
รุ่นใหม่	เช่น	อเมริกาที่ก่อตั้งเป็นประเทศเสรี	โดยไม่เคยมีกษัตริย์	เป็นต้น
	 “หลงัจากแต่ละประเทศเริม่เข้มแข็งกม็กีารจบักลุม่	น�ามาซึง่ผลประโยชน์
ต่างๆ	และการขัดผลประโยชน์	ในยคุการล่าอาณานคิมซึง่แต่ละประเทศต่างก็
อยากยิ่งใหญ่		จึงเป็นชนวนเหตุของสงครามโลก	ในบทสุดท้ายเน้ือหาจะ
พูดถึงสงครามโลกครั้งที่	1		สงครามโลกครั้งที่	2	และจบลงที่สงครามเย็น”
 อาจารย์นันทพร	กล่าวอีกว่าวิชานี้เนื้อหาเยอะมาก	ทุกครั้งที่สอน
กจ็ะสรุปพร้อมบอกแนวข้อสอบในตอนท้ายให้นักศึกษาด้วย	ซึ่งวัตถุประสงค์
ของวิชานี้ที่เราเรียนก็เพื่อให้รู ้เหตุและผลของเหตุการณ์ส�าคัญในอดีต	
แล้วน�ามาปรบัใช้ในปัจจุบนัหรือเป็นบทเรยีนเพือ่ไม่กลบัไปสูจ่ดุเดมิ		นกัศกึษา
จึงจ�าเป็นต้องรูท้ีม่าทีไ่ป	เช่น	การเกดิสงครามมสีาเหตจุากอะไร	ใครสูก้นับ้าง	
แล้วผลของสงครามท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
อย่างไรบ้าง	ไม่ได้เน้นจ�าทั้งหมด	มีคิดวิเคราะห์ในแง่ของเหตุและผลด้วย	
ต้องจับประเด็นให้ได้
	 ส�าหรับเทคนิคการเรียนเพื่อให้สอบผ่าน	อาจารย์นันทพร	แนะน�า
ให้อ่านหนังสือเล่มเล็กให้จบก่อน		ตรงไหนที่อาจารย์เน้น	ก็อ่านเล่มใหญ่
เพิ่มเติม	หากอ่านเล ่มเล็กจบ	ตีความได้หมด	ก็สามารถสอบผ่านได้	
เพราะไม่ใช่วิชาโหด	ข้อสอบก็ออกตามต�ารา	หากอยากได้เกรดดีๆ	ก็อ่าน
เล่มใหญ่พร้อมฟังบรรยายไปด้วย		หากไม่สะดวกเข้าเรียน	สามารถดู
วิดีโอบรรยายย้อนหลังได้	
	 “นอกจากต�าราเรียนแล้ว	จะแนะน�าให้นักศึกษาดูภาพยนตร์ที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตะวันตก	เช่น	Troy	(สงครามม้าไม้ทรอย)	
Gods	of	Egypt	(สงครามเทวดา)	Cleopatra	คลีโอพัตรา		Mummy,	
Les	miserables,	Brave-heart	เป็นต้น	นักศึกษาหลายคนที่ดูแล้วก็จะมา
คยุกนันอกรอบหลงัสอนเสรจ็ในประเด็นที่สนใจ	และซักถามเพื่อจะรู้ลึกข้ึน		
แต่แนะน�าว่าให้หาหนังสืออ้างอิงอ่านด้วย	อย่าเชื่อหนังเยอะ	ให้ดูเพื่อจะจ�า
ประเด็นหลักๆ	ได้เท่านั้น”
	 ท้ายน้ี	อาจารย์นันทพร  ฝากช่องทางติดต่อทางอีเมล	kanun_nn
@hotmail.com	

How to สอบผ่าน
HIS 1001
 แนะเทคนคิสอบผ่าน HIS 1001  อารยธรรมตะวนัตก
เผยทรคิตำาราเล่มเล็กเอาอยู ่อยากได้เกรดสวยอ่านเล่มใหญ่
พร้อมฟังบรรยายและสรปุท้ายคาบวชิา แนะสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากภาพยนตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เป็น
แนวทาง เพื่อรู ้ประเด็นหลักของประวัติศาสตร์ตะวันตก
นำาไปสู่การอ่านหนังสืออ้างอิงประกอบและเนื้อหาที่ถูกต้อง



ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๓

 พบอาจารย ์ผู ้สอนฉบับนี้ 	ว ่าด ้วยวิชา
รัฐศาสตร์หรือเรียกว ่า	“วิชาการเมือง”	กับ	
POL	1100	พื้นฐานส�าคัญของความรูท้างการเมือง
ในภาพรวมและการเมืองไทย	พื้นฐานส�าคัญ
ที่นักศึกษารัฐศาสตร์จ�าเป็นต้องรู ้		ก่อนน�าไป
ต่อยอดในอนาคต	
 อาจารย์ ดร.กฤตธิ ี ศรเีกต	ุ	อาจารย์ประจ�า
คณะรัฐศาสตร์	เล่าว่าแต่เดมิประเทศไทยรบัอทิธิพล
การศึกษาศาสตร์แห่งรัฐมาจากยุโรปโดยเฉพาะ
เยอรมนซ่ึีงสมยันัน้เป็นการศกึษาเชงิสถาบนั	โดยเน้น
ศึกษากฎหมายและโครงสร ้างของสถาบันที่
เป็นทางการ		ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่	2
สหรฐัอเมรกิากลายเป็นประเทศมหาอ�านาจ	มอีทิธพิล
สูงสุดในการก�าหนดวิธีการศึกษาการเมือง	หันไป
เน้นศึกษารัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์	คือ
ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
โดยอาศัยแนวทางการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์
อย่างไรกต็าม	ในปัจจบุนัแนวทางพฤติกรรมศาสตร์
กเ็สือ่มลง	การศกึษารฐัศาสตร์ทกุวันนีจ้งึมีแนวทาง
ที่หลากหลาย	
	 “ปัจจุบันการศึกษารัฐศาสตร์มีแนวทาง
หลากหลาย	มีความเป็นสหวิชาโดยตวัเอง	ทัง้ปรชัญา
จิตวทิยา	เศรษฐศาสตร์	สังคมและมานษุยวิทยา	กถ็กู
น�ามาใช้ในการศึกษาทางการเมอืง	เนือ่งจากการศกึษา
เกี่ยวกับการเมืองเป็นเร่ืองของคนที่มาอยู่ร่วมกัน	
และมีการตัดสนิโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ	ร่วมกนั	ซึง่การที่
จะใช้เกณฑ์มาตัดสินเรื่องสาธารณะได้	จ�าเป็นต้อง
เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของความคิดคนก่อน		
	 นอกจากนี้	วิชาการเมืองยังเกี่ยวข้องกับ	
‘อ�านาจ’	เพราะการตัดสินทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะ
ใช้อ�านาจอย่างไรในการตัดสิน”
	 ส�าหรับวิชา	POL	1100	รัฐศาสตร์ทั่วไป	
เป็นวิชาพื้นฐานที่บังคับให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ทกุคนต้องเรยีน	เนือ้หาค่อนข้างเยอะและครอบคลมุ
หลายประเด็นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์	ทั้งจุดมุ่งหมาย
แห่งรัฐ	รัฐธรรมนูญ	รูปแบบการปกครอง	เป็นต้น
เพื่อให้นักศึกษารู้จักรัฐศาสตร์ในขั้นเบื้องต้นก่อน
ลงลึกในวิชาอื่นๆ	ของคณะรัฐศาสตร์

“หัวใจส�าคัญของวิชา	POL	1100	คือการปพูืน้ฐาน
ให้เห็นขอบเขตของวิชาทางการเมืองทั้งหมด
และมุมมองวิวัฒนาการของแต่ละวิธีการศึกษา
วชิาการเมือง	ซึง่นกัรฐัศาสตร์จะเป็นผูม้องภาพกว้าง	
แล้วสร้างเกณฑ์ตัดสิน	ส่วนการรู้เชิงลึกอาจเป็น
หน้าที่ของนักปฏิบัติ		เปรียบเป็นเป็ดที่ต้องบินได	้
ว่ายน�้าเป็น		ไม่จ�าเป็นต้องเก่งเป็นเลิศแต่ต้อง
เข้าใจภาพรวม”
 อาจารย์ ดร.กฤติธี กล่าวต่อไปว่าข้อสอบ
วิชาน้ี	เป ็นข ้อสอบปรนัย	100	ข ้อ	สอนและ
ออกข้อสอบตามต�ารา		หาซื้อได้ที่ส�านักพิมพ์	ม.ร.	
ชั้น	3		และต�าราที่เขียนโดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งจะ
ปรับปรุงใหม่	โดยเน้นประเด็นส�าคัญของเนื้อหา
	 “เทคนิคการเรียนคือ	นักศึกษาต้องขยัน
และต้ังใจอ่านหนังสือ	หากมีเวลาเข้าฟังบรรยาย
จะดีที่สุด	เพราะสามารถซักถามข้อสงสัยหรือ
โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้	แต่หากไม่มีเวลาเข้า
ฟังบรรยาย	สามารถเรียนผ่านสื่อวิดีโอค�าบรรยาย
ย้อนหลัง	ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดท�าไว้เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน		
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจับประเด็นส�าคัญของ
เนื้อหาวิชามากขึ้น
	 นอกจากน้ี	ยังมีหนังสือ	เช ่น	‘ความรู ้
เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์’	โดย	ผศ.ดร.บูฆอรี	ยีหมะ
‘วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย’	และ	
‘การเมอืงการปกครองไทย’	โดย	ศ.ดร.ลขิิต	ธรีเวคนิ	
และหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการอีกหลายท่าน		
ซึง่นักศกึษาสามารถน�ามาอ่านประกอบเพิม่เติมได้”		
 อาจารย์ ดร.กฤติธี		ฝากนักศึกษาว่าวิชา
พืน้ฐานจะเป็นฐานส�าคญัทีน่กัศกึษาจะน�าไปต่อยอด
ในวิชาอื่นๆ	ระดับสูงขึ้นไปได้ง่ายขึ้น	จึงขอให้ตั้งใจ
และขยันอ่านหนังสือ	เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน	
ฐานต้องส�าคญั	ซ่ึงวชิาการเมืองจะเป็นการให้มุมมอง	
ไม่มีข้อสรุปชัดเจน	หากนักศึกษาอ่านหนังสือเอง	
เรียนเอง	อาจจะจับประเด็นไม่ถูก	ดังนั้นจึงต้อง
เข้าฟังบรรยายบ้างหรอืเรยีนผ่านวิดโีอย้อนหลงับ้าง		
จะสามารถจบัประเดน็ส�าคัญได้ดขีึน้	ซึ่งวิชาพื้นฐาน
จะบงัคบัให้นักศกึษาเรยีนเพือ่ให้รูภ้าพกว้าง	บางเรือ่ง
อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ตนชอบแต่จ�าเป็นต้องเข้าใจ	

เพื่อสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญเพราะหลังเรียนจบแล้ว
หากมีโอกาสได้ท�างานสายการเมือง	จะต้องน�า
ความรู ้ภาพกว้างที่เป็นพื้นฐานนี้มาปรับใช้เพื่อ
เข้าใจความแตกต่างทางความคิดของคน	ดังนั้น
ความเข้าใจภาพกว้างของวชิาพืน้ฐานที่คณะบังคับ
เรียนจึงมีความส�าคัญมากกับวิชาทางการเมือง		
	 “ข้อสอบจะวัดความจ�าและทักษะใน
การวิเคราะห์	เพราะความจ�าเปรียบเหมือนข้อมูล
ในสมองที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อ	โดยเฉพาะ
เรื่องส�าคัญ	แต่วิชาการเมืองจะอาศัยการจ�า
อย่างเดียวไม่ได้	เพราะมีวิธีศึกษาและแนวคิดที่
หลากหลาย	นักศึกษาจึงต้องวิเคราะห์เป็นด้วย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการ
ศึกษาข้ันต่อไป	สิ่งที่อาจารย์ให้นักศึกษาได้คือ
ความรู ้พื้นฐาน	หลักการ	วิธีคิดและวิธีมอง	
ส่วนการพัฒนาปัญญาความรู้ให้แตกฉานต่อไป
เป็นหน้าที่ของนักศึกษาเอง”
	 ท้ายนี้	อาจารย์ ดร.กฤติธี	ฝากช่องทาง
ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย	กลุ่มเฟซบุ๊ก	“อาจารย์
กฤติ ธีกับนักศึกษารามค�าแหง”	เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาท้ังเอกสาร	ต�าราที่
เกีย่วข้องและน่าสนใจเก่ียวกบัวชิา	และไฟล์	Power
point	ประกอบการสอน	ให้นักศึกษาดาวน์โหลด
และทบทวน	พร้อมเน้นย�า้ให้นกัศกึษาหมัน่ตดิตาม
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์ด้วย

แนะทรคิ POL 1100
  เน้นจ�าให้เหมาะ 
    วเิคราะห์ให้เป็น

ม.รามค�าแหงประกาศมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษา                   (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลยัรามค�าแหงเหน็ควรมส่ีวนช่วยเหลอื	
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและ
นกัศกึษา	จงึปรบัลดค่าหน่วยกติลง	40%	ในภาค
การศึกษาที่ 	1	ป ีการศึกษา	2563	ส�าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ	และนักศึกษา
พรีดีกรี	รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค	1
ปีการศึกษา	2563	ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  “เป็นการลดค่าหน่วยกิตให้นักศึกษา
ปรญิญาตรภีาคปกตทิกุคณะ	ได้แก่	คณะนติศิาสตร์	
บรหิารธรุกจิ	มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	วทิยาศาสตร์
รัฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	สื่อสารมวลชน	และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
  ส่วนคณะ/สถาบันที่อยู่ในก�ากับฯ	และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	รวมทั้งนักศึกษา
โครงการพิเศษ	มหาวิทยาลัยก�าลังพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ	ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
		 ท้ังนี	้มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	เปิดรบัสมคัร
นักศึกษาใหม่ปริญญาตรีภาคปกติทั้งส่วนกลาง
(ม.ร.หัวหมาก)	และส่วนภูมิภาค	23	จังหวัด
ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่
บดัน้ี - 29 มถินุายน 2563
 ผูส้นใจตดิตามรายละเอยีดได้ที่
www.ru.ac.th,	www.iregis2.ru.ac.th
Facebook	:	PR	Ramkhamhaeng	University
หรือโทร.	0-2310-8614-24

http://www.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม	อาจารย์ผู้สอนวิชา	
CHI1001	กล่าวว่า	วิชาภาษาจีน	1	เป็นวิชาทีมี่นกัศึกษาลงทะเบยีนจ�านวนมาก	
มทีัง้ผู้ทีเ่รยีนเอกภาษาจนีและนกัศกึษาจากคณะอ่ืนทีเ่ลอืกภาษาจีนเป็นภาษา
ในหลักสูตร	ผู้เรียนจะเริ่มเรียนวิชา	CHI1001	เป็นวิชาเริ่มต้นในหลักสูตร
ภาษาจีน	ต�าราเรียนจึงออกแบบให้เหมาะส�าหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนและผู้ที่มี
ความรู้พื้นฐานมาแล้ว
 “การสอนของอาจารย์จะเริม่ตัง้แต่บทเรียนพนิอนิ	(拼音 Pinyin) 
คือการอ่านออกเสียงภาษาจีนอย่างถูกต้อง	ผู้เรียนจะต้องผ่านบทเรียนนี้
เพื่อให้รู้ว่าอักษรจีนแต่ละตัวออกเสียงอย่างไร	ซึ่งอาจารย์จะเน้นสอนบทนี้
มากถงึ	4	คาบ	ให้ได้ฝึกเขยีน	ฝึกออกเสียง	และใช้ทกัษะภาษาศาสตร์มาช่วยให้
ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
	 ดังน้ันแล้ว	ในข้อสอบจึงมีค�าถามเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ที่เก่ียวกับ
การเรียนด้วย	เช่น	เสียงใดที่เกิดจากริมฝีปากท้ังสอง	ถ้าผู้เรียนรู้ถึงอวัยวะ
ท่ีใช้ในการออกเสียง	ผู้เรียนจะออกเสียงได้อย่างชัดเจนและสามารถตอบ
ค�าถามได้อย่างแน่นอน	ซึง่จะช่วยให้การเรยีนในบทถดัไปง่ายขึน้	เกีย่วกบัค�าศพัท์	
ประโยคต่าง	ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	จากนั้นจึงเรียนและฝึกเขียนอักษรจีน
ในบทที่	2	–	บทที่	10	ซึ่งส่วนมากจะเป็นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน”
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร	ยังบอกอีกว่า	ต�าราเรียนภาษาจีน	1	
เรียบเรียงขึ้นเพื่อนักศึกษา	ม.รามค�าแหงโดยเฉพาะ	เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่
เป็นนกัศกึษาปี	1	ผู้ทีเ่ริม่เรยีนต้ังแต่ขัน้แรก	จงึมีค�าศพัท์และประโยคทีน่กัศกึษา
จะได้ใช้จรงิในชวีติประจ�าวัน	เช่นการทกัทายกันกบัเพือ่นนักศกึษา	ม.รามค�าแหง	
นอกจากนั้นยังมีค�าศัพท์ส�าคัญ	ประโยคที่ทักทายกันทั่วไป	และมีบททดสอบ
ในต�าราเรียน
	 ต�าราเรยีนภาษาจนี	1	มทีัง้หมด	10	บท	แต่ละบทมแีบบฝึกหดั	8	หวัข้อ	
และมีคู่มือฝึกคัดอักษรจีนอีก	1	เล่ม	ที่จะอธิบายว่าภาษาจีนแต่ละค�านั้น
มีกี่ขีด	แต่ละขีดมีทิศทางการขีดเช่นไร	และขีดนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร	โดยมี
ออกในข้อสอบด้วยเช่นกัน	บทแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย	การฝึกคัด	
ส่วนประกอบของอักษร	การสร้างค�า	การเขียนพินอินของแต ่ละอักษร	
การสร ้างประโยค	การเปลี่ยนถ้อยค�าในประโยค	การเติมค�า	และการ
ตอบค�าถาม
	 “ต�าราเรียนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์	สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได	้
แต่จะดีกว่าหากมีเวลาเข้าเรียน	และได้ฝึกทักษะการออกเสียงบ่อย	ๆ	แม้ว่า
ในต�าราจะมีตัวอย่างข้อสอบที่เป็นแนวทางของข้อสอบจริงให้ลองท�าแต่
การออกข้อสอบจะดัดแปลงให้สอดคล้องกับการเรียนแต่ละเทอม	ผู้เรียน

จะต้องแม่นและเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเองก่อนเข้าสอบ	เมื่อเห็นข้อสอบจึงจะ
สามารถท�าได้
	 ไม่แนะน�าให้อ่านชีทสรุปที่ไม่ได้มาจากผู้สอน	แนวข้อสอบที่ขาย
โดยบุคคลภายนอกไม ่สามารถช ่วยให ้นักศึกษาสอบผ ่านวิชานี้ ได ้	
เพราะอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบเองทุกครั้ง”
	 นักศึกษาสามารถซื้อต�าราวิชาภาษาจีน	1	(CHI1001)	และ	คู่มือคัด
อักษรจีน	1	(CHI1001(H))	ได้ที่อาคารส�านักพิมพ์ชั้น	3	และเข้าฟังบรรยาย
ในวนัเวลาทีก่�าหนด	หรอืฟังบรรยายย้อนหลงัผ่านสือ่สารสนเทศของมหาวทิยาลัย	
(Course	on	Demand)	หรือยืมเทปบรรยายจากห้องสมุดได้ทุกวัน	ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์
	 “การสอนภาษาจีน	1	คือการสร้างความเข้าใจให้กบัผู้เรยีน	ได้สือ่สาร	
แต่งประโยค	และรูศ้พัท์ทีใ่ช้บ่อยในระดบัพืน้ฐาน	ซึง่สามารถประมวลได้จาก
หมวดอักษรหลักของภาษาจีน	ที่ให้ไว้ในคู่มือคัดอักษรจีน	เป็นการประมวล
ค�าศัพท์แบบเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
	 ผู้ที่เข้าเรียนจะมีกิจกรรมและการบ้านให้ส่งในคาบถัดไป	อาจารย์จะ
ตรวจงานและให้ค�าแนะน�าหากมีข้อผิดพลาด	จึงเป็นการฝึกทักษะให้กับ
ผู้เรียนด้วย	เพราะการเรียนภาษาจีนจะต้องอาศัยความเข้าใจควบคู่กับทักษะ	
การอ่านหนังสือและฝึกทักษะด้วยตนเองอาจจะยากเกินไปส�าหรับบางคน	
ดังนั้น	ผู ้ เรียนควรมีเวลาเข ้าฟ ังบรรยาย	เพื่อฝ ึกทักษะไปพร ้อมกับ
เพื่อนคนอื่น	ๆ	หรือเข้าพบอาจารย์เพื่อขอค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้”
	 นกัศกึษาทีม่ข้ีอสงสยั	สามารถตดิต่ออาจารย์ผูส้อนได้ในช่ัวโมงบรรยาย		
e-Mail	address:	thingmi@hotmail .com	หรือพบได้ที่ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์	ตามวันและเวลาราชการ	

เปิดเคล็ดไม่ลับ

	 	 		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดสอนด้วยหลักสูตรตลาดวิชา	สามารถ		
										เลือกคณะและวิชาที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง	วิชา	CHI1001	หรือ	ภาษาจีน	1	
						เป็นวชิาทีม่นีกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนเทอมละมากกว่า	1,000	คน	ด้วยความน่าสนใจ
			ของภาษาจีน	การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	และต�าราเรียนที่เรียบเรียงข้ึนจาก
อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษา	ม.รามค�าแหง

CHI1001

ภาษาจีน 1
(CHI1001)
ภาษาจีน 1
(CHI1001)
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กองบรรณาธิการ

ตอบ
ปัญหานักศึกษา

ถาม				1.	อยากทราบหลักเกณฑ์การกากบาท
ขอจบ		2.	อยากทราบหลักเกณฑ์การขอสอบ
ซ�้าซ้อน
ตอบ			1.	การใช้สิทธิ์กากบาทขอจบการศึกษา		
		1.1	นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษา
ท่ีลงทะเบียนโดยไม่นับรวมหน่วยกิตที่ ได ้ลง
ทะเบียนเรียนไว้ในภาคที่แล้วและได้ลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยให้ท�าเครื่องหมาย	(X)	ในช่อง
ขอจบการศึกษา	ในภาคที่ลงทะเบียนใน	ม.ร.	36		
ใน	ม.ร.	34	ส�าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณีย์และในช่องกากบาทขอจบการศึกษา	
ส�าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านทาง	internet	
และผ่านทาง	app	RU	regis	/	RU	region	ในช่วงท่ีมี
การลงทะเบยีนเท่านัน้			
		1.2	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จะต้องแจ้งการ
ขอจบการศึกษาที่คณะด้วย		
		1.3	นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จะต้องแจ้งจบ
การศกึษาทีห่น่วยทะเบยีนและประเมนิผลการศกึษา
ภายหลังที่ผลการสอบประกาศอย่างเป็นทางการ
ทุกกระบวนวิชา			
		1.4	นักศึกษาที่จบการศึกษาหากไม่ได้แจ้งขอจบ
การศึกษาต้องช�าระค่าปรับภาคเรียนละ	300	บาท			
2.	หลักเกณฑ์การขอสอบซ�้าซ้อน		
		2.1	เป็นผู้ที่ขอจบการศึกษาในภาคที่ลงทะเบียน						
		2.2	กระบวนวิชาที่ขอสอบซ�้าซ้อนต้องไม่เป็น
วิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้			
		2.3	ต้องยืน่ค�าขอสอบซ�า้ซ้อนทีค่ณะของนกัศกึษา
ในวันลงทะเบียนหรือในช่วงของการลงทะเบียน		
หรือช่วงวันที่ทางคณะก�าหนดไว้	
	 อนึ่งในภาคซ่อมทั้งซ่อมของภาค	1	และ
ซ่อมของภาค	2,	ฤดรู้อน		นกัศกึษาไม่ต้องกากบาท
ขอจบการศึกษา		เพราะจะยึดจากการกากบาท
ขอจบการศกึษาไว้ในภาคปกตแิล้ว	และในการแจ้ง
ขอสอบซ�้าซ้อนที่คณะของนักศึกษาในภาคสอบ
ซ่อมนักศึกษาต้องน�าใบเสร็จลงทะเบียนภาค	1	
(ส�าหรับการสอบซ่อม	1)	หรือภาค	2,	ฤดูร้อน	
(ส�าหรับการสอบซ่อม	2,ฤดูร้อน)	เพื่อคณะจะได้
ตรวจสอบว่ามีการกากบาทในใบเสร็จหรือไม่	
เพราะถ้าไม่มี	นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ขอสอบซ�้าซ้อน
ในภาคนั้น
ถาม			ถ้าภาคเรียนที่	1/62		ลงทะเบียนเรียนและ
สอบได้เกรด	D+		และได้น�าไปลงทะเบยีนเรยีนใหม่
เพื่อรีเกรดแล้วสมมติว่าได้เกรด	B	แล้วเกรด	B	
จะข้ึนเป็นของภาคเรียนท่ีรีเกรด	หรือขึ้นแทน
D+	ในภาค1/62
ตอบ		ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วย
การศึกษาระดบัปริญญาตร	ีพ.ศ.	2560	ข้อ	16.5.3	
นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะ
กระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบ	ต�่ากว่าอักษรระดับ

คะแนน	C		ทั้งนี้ให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษร
ระดบัคะแนนสงูสดุเพยีงครัง้เดยีว	หากกระบวนวชิานัน้
มีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน	ให้นับอักษรระดับ
คะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม	ดังนั้นวิชา
ที่รีเกรดและสอบได้เกรด	B	เกรดจะข้ึนในภาคที่
รเีกรด	ส่วนเกรดเดมิทีไ่ด้เกรด	D+จะหายไปในภาคที่
ได้เกรด	D+	แต่จะหายไปเมือ่นกัศกึษาจบการศึกษา
และขอ	transcript	แบบจบการศึกษาแต่ถ ้า
นักศึกษาขอ	transcript	แบบไม่จบการศึกษาหรือ
ใบเช็กเกรด	เกรดดังกล่าวยังจะปรากฏอยู่	
ถาม		ปัจจุบนัผมเรยีนคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์	
ชั้นปีท่ี	1	ระหว่างเรียนผมเรียนจบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	ขอสอบถามว่าสามารถ
โอนหน่วยกิตปริญญาตรีของที่ผมศึกษาจบมายัง	
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้น
ปีที่	1	ได้หรือไม่	
ตอบ		ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เรื่อง
การขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการ
สมัครเป็นนักศึกษา	คุณสมบัติของผู ้ขอใช้สิทธิ์
เทียบโอนหน่วยกิตหลังการสมัครเป็นนักศึกษา
1.	เป็นผูท้ีม่วีฒุกิารศึกษาเทยีบเท่าอนปุรญิญาขึน้ไป	
และส�าเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่	ในภาค/ปีการศึกษาที่
นักศึกษาสมัคร		
2.	เป ็นผู ้สมัครที่ ใช ้วุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนปุรญิญาขึน้ไป	แต่ไม่ได้ใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ
ในวันสมัคร		
3.	เป็นนักศึกษา	8	ปีสมัครใหม่หรือเป็นนักศึกษา
หมดสถานภาพ	หรอืเคยเป็นผูศ้กึษารายกระบวนวชิา	
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	(Pre-degree)	
แต่ไม่ได้ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต	ในวันสมัคร
4.	เป็นผูท้ีเ่คยศกึษาระดบัปรญิญาตรีในสถาบนัอืน่
และยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	และไม่ได้ขอใช้สิทธ์ิ
เทียบโอนหน่วยกิตแบบย้ายโอนหน่วยกิตใน
วันที่สมัคร		
5.	เป็นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากวุฒิการศึกษาที่ใช้
สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นที่ส�าเร็จ
การศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต
ได้มากกว่า	
	 จากประกาศของมหาวิทยาลัย	ในข้อ	1	
นักศึกษาไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในวัน
สมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ซึ่ งตามข ้อ	1	นักศึกษาต ้องส�าเร็จการศึกษา
ปรญิญาตร	ีก่อนวนัสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่	(ในกรณี
ที่สมัครนักศึกษาใหม่วันสุดท้าย)	จึงจะใช้สิทธิ์
เทยีบโอน	หลงัจากการสมคัรนักศกึษาใหม่ผ่านพ้น
ไปแล้ว	ตามข้อ	5	คอื	ขอเปลีย่นวฒุกิารศกึษาจากที่
เป็นวุฒิที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนไม่ได้	เป็นวุฒิการศึกษา
ที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนได้	สรุปคือ	นักศึกษาไม่สามารถ
น�าวุฒิปริญญาตรี	เพื่อท�าเรื่องเทียบโอนในกรณีที่
ยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่ได้
หากประสงค์จะเทียบโอนวุฒิปริญญาตรีดังกล่าว

กต้็องลาออกจากรหสัปัจจบุนัแล้วท�าการสมคัรเรียน
ใหม่โดยใช้สทิธิเ์ทยีบโอน	2	สถาบนั	(วฒุปิรญิญาตรี
จากสถาบันอื่นรวมกับหน่วยกิตที่เคยสอบได้จาก	
ม.รามค�าแหง)
ถาม		ผมเป็นนักศึกษาท่ีสมัครแบบนักศึกษาโอน
ต่างสถาบัน	เกรดทุกวิชาที่ผมโอนได้ผมจะได้เกรด
อะไร	และถ้าเกรดที่โอนให้ผมสามารถลงทะเบียน
เรียนใหม	เพื่อสอบใหม่และท�าให้เกรดสูงกว่าเดิม
ได้หรือไม่	
ตอบ		ตามข้อบงัคับมหาวทิยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.	2550		ข้อ16.5.5
นักศึกษาจากสถาบนัอืน่ท่ีเทยีบโอนตามเกณฑ์ของ
แต่ละคณะจากวุฒิที่ใช้สมัครการเทียบโอนความรู้	
และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และหรือ	การศึกษาตามอัธยาศัย	ไม่สามารถน�า
กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้แล้วมาขอรีเกรดได้	
ส่วนเกรดที่เทียบโอนจะได้เกรดอะไรน้ัน	ทางคณะ
ของนักศึกษาจะเป็นผู้ก�าหนด	
ถาม		1.	หากสอบไม่ผ่านวชิาหนึง่	(F)	ในแต่ละภาค
พอจบการศึกษาไปจะรวมหน่วยกิตตัวที่ไม่ผ่าน	F	
น�ามาหารเกรดด้วยไหม		
2.	หากสอบไม่ผ่านเทอมแรก	แล้วต้องลงเรียน
เทอมสองใหม่แล้วสอบผ่านจะเอาเกรดมาเฉพาะ
ที่ผ ่านหรือเอาทั้ง	2	ที่ลงไปมาคิดรวมกับเกรด
เฉลี่ยด้วยไหม			
3.	หากหน่วยกิตเกิน	145	หน่วยกิต	ตามหลักสูตร
จะมีผลอย่างไร	จะเอาหน่วยกิตวิชาเกินคิดรวม
เกรดเฉลี่ยด้วยหรือไม่	ท�าให้เกรดเฉลี่ยฉุดลงไหม		
4.	การรีเกรด	มีขั้นตอนในการรีเกรดยังไงบ้าง
ติดต่อหรอืแจ้งเจ้าหน้าทีอ่ย่างไรและการรเีกรดมีผล
อะไรบ้าง	
ตอบ		1.	วิชาที่สอบตกจะไม่น�ามารวมเพื่อคิด
เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา		
2.	น�าเฉพาะวชิาทีส่อบผ่านเท่านัน้มาคดิเกรดเฉลีย่
เกรดที่ตกไม่น�ามาคิดเกรดเฉลี่ย		
3.	ทกุกระบวนวชิาทีมี่ผลสอบผ่านจะต้องน�ามารวม
เพือ่คดิเกรดเฉลีย่	ไม่ว่าวชิาทีส่อบผ่านนัน้จะเป็นวิชา
ในหลักสูตรหรือไม่ก็ตาม	ซึ่งจะฉุดเกรดหรือไม่
ต้องดูว่าเกรดที่สอบได้ได้เกรดใด		
4.	นักศึกษาที่ประสงค์จะรีเกรดวิชาใด	วิชาน้ันจะ
ต้องได้เกรด	D	หรอื	D+	เท่านัน้	เกรด	C	เป็นต้นไป
ไม่สามารถลงทะเบียนเพ่ือรีเกรดได้	โดยน�าวิชา
ที่สอบได้เกรด	D	หรือ	D+	ไปทะเบียนเรียนใหม่
ในภาค	1,	ภาค	2	หรือฤดูร้อนก็ได้	ถ้าได้เกรดที่
สูงกว่าหรือเท่าเดิมจึงจะเป็นการรีเกรด	นักศึกษา
ไม่ต้องแจ้งแต่อย่างใด	เมื่อจบการศึกษาระบบจะ
ปรับให้โดยอัตโนมัติ	ส่วนผลของการรีเกรด	คือ
นักศึกษาจะหมดสิทธิ์การได้เกียรตินิยม	แม้ว่า
หลักเกณฑ์อื่นจะครบก็ตามและถ้าลงรีเกรดแล้ว
ไม่ผ่าน	นักศึกษาก็จะได้เกรดเดิม	(ซึ่งถือว่าสอบ
ผ่านแล้ว)



คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร ์101เศรษฐศาสตร ์101

	 ตอนที่แล้วผมเพิ่งเขียนไปได้แค่ถึงตอนท่ีรัฐบาลยุคก่อนปี	พ.ศ.	2473	
(ก่อนเกิดเศรษฐกิจตกต�า่ครัง้ใหญ่ท่ัวโลก)	พยายามจะไม่ต้องกูด้้วยการจดัท�างบประมาณ
แบบสมดุลคอืรายรบัเท่ากบัรายจ่ายพอด	ีซึง่ปัญหากค็อืรายจ่ายทีจ่�าเป็นจ�านวนไม่น้อย
ถูกตัดไปเพราะเงินไม่พอ	นอกจากนั้นระดับความเส้นใหญ่ของเจ้ากระทรวงแต่ละ
กระทรวงก็มีผลท�าให้รายจ่ายบางอย่างท่ีจ�าเป็นน้อยกว่ากลับได้อนุมัติ	สมัยเมื่อผมท�า
วิจัยด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเคยอ่านเอกสารราชการเมื่อนานมาแล้วที่ต่อว่ากัน
ระหว่างกระทรวงว่าในขณะทีง่บประมาณไม่พอจะใช้จ่ายจนต้องตัดงบส�าคญัๆ	ต่างไป
มากนั้นยังเจ้ากระทรวงบางกระทรวงพร้อมบริวารเดินทางไปดูงานต่างประเทศไกลๆ	
ได้โดยใช้จ่ายงบประมาณจ�านวนมาก
	 ในภาวะเศรษฐกิจปกติ	การจัดท�างบประมาณสมดุลมักลงเอยด้วยการที่
รัฐบาลมีรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายเสมอหรือพูดง่าย	ๆ	ก็คือมีเงินเหลือจ่ายนั่นเอง
เงนิทีเ่หลอืจ่ายนีจ้ะถกูจดัเป็นเงนิคงคลงัเอาไว้ใช้จ่ายเวลาทีย่งัจดัเกบ็รายรบัมาได้ไม่ทนั
ตอนต้นปีงบประมาณ	หรือไม่ก็เพ่ือใช้จ่ายรายการพิเศษอย่างเช่นในอดีตสมัยรัชกาล
ที่	6	เคยน�าเงินคงคลังที่สะสมมาตั้งแต่ตอนต้นรัชสมัยมาใช้ลงทุนในระบบชลประทาน
และพัฒนาการรถไฟในช่วงที่งบประมาณขาดดุล	(ตอนปลายรัชกาล)	เป็นต้น	
	 ส่วนสาเหตุที่รายรับจริงกลับมีมากเกินรายจ่ายท้ังท่ีจัดท�างบประมาณแบบ
สมดุล	(รายรับเท่ากับรายจ่าย)	นั้น	เขาวิเคราะห์กันมาแล้วว่าเป็นเพราะการประมาณ
การรายรับรายจ่ายซึ่งต้องท�าก่อนเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ	เข้าสภานั้นหน่วยงาน
ที่เสนอรายจ่ายเพื่ออนุมัตินั้นมักเสนอมาเกินจริงไว้เผื่อถูกตัด	ท�าให้ยอดรายจ่ายมัก
สงูกว่าทีเ่ป็นจรงิและด้วยความล่าช้าของการเบกิจ่ายตามระบบราชการท�าให้มกัเบกิจ่าย
ได้ไม่ครบตามท่ีอนมุตัไิว้ในงบประมาณ	 ผลจงึมักเป็นว่ารายจ่ายจริงจะต�า่กว่าทีร่ะบุไว้ใน	
พ.ร.บ.	งบประมาณฯ	เสมอ	แต่ในด้านรายรบัน้ันตรงข้ามคอืหน่วยงานเช่นกรมสรรพากร
มกัประมาณแบบอนรุกัษ์นยิมคอืประมาณขัน้ต�า่เป็นหลัก	เนือ่งจาก	ถ้าประมาณขัน้สูง
แล้วเกิดจัดเก็บไม่ได้จะเป็นความบกพร่องของหน่วยงานไปเสียเปล่าๆ	
	 เมื่อประมาณรายจ่ายไว้สูงเกินจริงและใช้จ่ายต�่ากว่าที่ประมาณการไว้	แต่
ประมาณการรายรบัไว้ต�า่เกินจรงิซึง่ในเวลาเศรษฐกจิปกตจิะเกบ็ได้มากกว่าทีป่ระมาณการ
ท�าให้แม้ตัวเลขรายรับรายจ่ายจะเท่ากัน	(งบประมาณ	ฯ	สมดุล)	ตัวเลขรายรับจริงจึง
สูงกว่ารายจ่ายจริงอยู่เสมอ	แต่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดในช่วงเศรษฐกิจปกติเท่านั้น
ถ้าเป็นตอนที่เศรษฐกิจถดถอยหรือตกต�่า	ธุรกิจล้มละลาย	คนตกงานมากมายไม่มีใคร
เสยีภาษ	ีรายรบั(จากภาษี)ท่ีประเมนิไว้กจ็ะต�า่กว่าความเป็นจรงิไปมากในขณะทีร่ฐับาล
จะต้องใช้จ่ายมากกว่าปกตเิพือ่ช่วยเหลอืประชาชนและกระตุน้เศรษฐกิจ	ในกรณอีย่างนี้
รายรับก็จะไม่พอที่จะใช้จ่ายและรัฐบาลจ�าเป็นต้องกู้เหมือนกันแม้จะท�างบประมาณ
แบบสมดลุกต็าม	และถ้าลองเกิดเหตกุารณ์แบบนีข้ึน้แล้ว	ในปีต่อๆ	ไปรัฐบาลกไ็ม่มทีาง
จะจัดท�างบประมาณสมดุลได้อีกแน่ยกเว้นจะยอมตัดรายจ่ายส�าคัญคือเงินเดือน
ข้าราชการออกเหมือนที่เราเคยท�าช่วงเกิดเศรษฐกิจตกต�่าหลัง	พ.ศ.2473	ซึ่งมีการ
ปลดข้าราชการออกเป็นจ�านวนมากจนมคี�าศพัท์ว่า	“ดลุ”	ออกซึง่กม็าจากการพยายาม
ลดรายจ่ายเพื่อให้งบประมาณสมดุลนั่นเอง
	 ก่อนจะไปถึงการจัดท�างบประมาณแบบขาดดุลซ่ึงจะท�าให้	“ต้องกู ้”	
อย่างเป็นทางการนัน้	ผมคงจะต้องช้ีแจงก่อนว่าจะข้ามเรือ่งการจดัท�างบประมาณแบบ
เกินดุลไป	เนื่องจากในความเป็นจริงน้ันยังแทบจะไม่มีรัฐบาลไหนหรือจะให้ชัดลงไป
ก็คือรัฐบาลของประเทศไหนท�าได้	เพราะแค่จะท�าให้งบรายรับกับรายจ่ายเท่ากันได้
นีก่ย็ากเยน็แสนเข็ญแล้ว	และประเทศใหญ่	ๆ	หลายประเทศนัน้แม้แต่จะท�างบประมาณ
สมดลุกย็งัท�าไม่ได้เลยมา	50-60	ปีแล้ว	และทีส่�าคัญกว่านัน้คือทฤษฎกีารคลังบอกไว้ว่า
จุดมุ่งหมายของการจัดท�างบประมาณแบบเกินดุลก็คือเพ่ือชะลอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจท่ีก�าลังขยายตัวร้อนแรงเกินไปแบบท่ีมีคนน�าไปเปรียบกับเคร่ืองยนต์ที่เร่ง
จนร้อนจัดจนอาจระเบิดได้ว่าเศรษฐกิจก�าลัง	overheat	นั่นแหละครับ	ถามจริงๆ	ว่า
ใครหน้าไหนจะอยากให้เศรษฐกจิชะลอตวั	และภาวะเศรษฐกจิขยายตวัร้อนแรงเกนิไปนัน้
ก็เกิดได้ยากเสียด้วย
	 ในท่ีสดุผมกม็าถึงตอนทีจ่ะอธบิายเรือ่ง	“ต้องกู”้	ตามช่ือทีต่ัง้ไว้เสยีท	ีนัน่กค็อื
เมื่อรัฐบาลต้องจัดท�างบประมาณแบบขาดดุลซึ่งประมาณการรายรับนั้นได้น้อยกว่า
รายจ่าย	เพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายได้จึงจ�าเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะหรือไปกู้เงินมา
นั่นเอง	ส่วนที่ว่าจุดมุ่งหมายของการจัดท�างบประมาณขาดดุลนั่นท�าเพื่ออะไร	และจะ
กูเ้งนิจากแหล่งใดได้บ้าง	รวมทัง้ควรจะกูจ้ากท่ีไหนนัน้	ในเขยีนตอนนีค้งจบไม่ทันเสียแล้ว
เพราะยังต้องเขียนต่ออีกเยอะ	ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปจบในตอนหน้านะครับ	

ตอน  ต้องกู้....ต้องกู้จึงจะชนะ (ตอนที่ 2)

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓๖

COVID-19 The series

อาจารย์นาตยา ไชยเวียง    คณะทัศนมาตรศาสตร์

ประเทศไทยใช้ “ยา 4 สูตร”

ต้านโควิด – 19
	 	วิกฤตสุขภาพท่ีมาแรงแซงทางโค ้ ง ใน
ป ั จ จุ บั นนี้ ค ง จะหนี ไ ม ่ พ ้ น 	“โควิด – 19”	ซึ่ ง
สถานการณ์การระบาดของเชื้อในประเทศไทยนั้น
ยังอยู่ในขั้นที่ต้องเฝ้าระวัง	เนื่องจากประเทศไทยก�าลัง
เข้าสู่การแพร่ในระยะท่ี	3	และมีจ�านวนของผู้ติดเช้ือ
เพิ่มมากข้ึนเรื่อย	ๆ	ในแต่ละวัน	และสิ่งท่ีหลายคน
กังวลใจมากที่สุดในวินาทีนี้ก็คือหากติดเชื้อโควิด-19	

แล้วจะใช้ยาชนดิไหนรักษา และจะมปีรมิาณเพียงพอกบัจ�านวนผูป่้วยทีพุ่ง่ขึน้ในทกุวนันี้
หรือไม่	เนื่องจากเชื้อโควิด-19	เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่	จึงท�าให้ยังไม่มียาท่ีใช้รักษา
ได้โดยตรง	ดังน้ันจึงท�าให้กลุ่มนักวิจัยและแพทย์หลายคนทั่วโลกพยายามค้นหาสูตร
ต�ารบัยาต่างๆ	เพือ่น�ามาปรับใช้ในการรกัษาโรคติดเชือ้โควดิ-19	นี	้ในประเทศไทยกไ็ด้มี
การใช้ยาสูตรต�ารับต่างๆ	ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19	เช่นเดียวกับหลายๆ	ประเทศท่ัวโลก	
โดยสูตรยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19	ในไทยนั้นมีอยู่ทั้งหมด	4	สูตร	ด้วยกัน	ได้แก่
  1. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
 2. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัส”ฟาวิพิราเวียร์”
 3. สตูรยาต้านไวรสั HIV ร่วมกบัยาต้านไวรสั ไข้หวดัใหญ่ และยาควอโรควนิ 
          4. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” และยา
              ควอโรควิน
 • กลุ่มยาต้านไวรัส	HIV	ที่ถูกน�ามาใช้นั้นจะเป็น
ยาสูตรผสมระหว่างตัวยา	2	ชนิด	ได้แก่	รีโทรนาเวียร์
(Ritonavir)	และ	โลพินาเวียร์	(Lopinavir)	โดยปกติแล้ว
ยาทั้งสองชนิดน้ีเป็นยาที่ใช้ส�าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์	มีฤทธิ์
ท�าให้ส่วนประกอบโปรตีนของไวรัส	HIV	ไวรัสจึงไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการติดเชื้อในครั้งใหม่ได้
	 •	กลุ่มยาต้านไวรสัไข้หวดัใหญ่ทีน่�ามาใช้รกัษาผูป่้วย
โควดิ-19	โดยให้ร่วมกบัยาต้านไวรัส	HIV	ได้แก่โอเซลทามเิวยีร์	
(Oseltamivir)	หรอื	บาลอกซาเวยีร์	มาร์โบซลิ	(Baloxavir	marboxil)	เป็นต้น	ยากลุม่นีเ้ป็น
ยาทีใ่ช้รกัษาโรคตดิเช้ือไวรัส	influenza	ทัง้ชนิด	A	และ	B	ในระบบทางเดนิหายใจแบบ
เฉยีบพลนั	ทีอ่าจท�าให้เกดิอาการปอดบวมได้ในกรณทีเ่ชือ้ลงสูป่อด	โดยยาโอเซลทามเิวยีร์
มฤีทธิล์ดการปลดปล่อยไวรสัที่สร้างข้ึนมาใหม่เพ่ือไม่ให้ไปติดเช้ือท่ีเซลล์ใหม่	ส่วนยา
บาลอกซาเวียร์	มาร์โบซิลจะมฤีทธิย์บัยัง้การเพิม่จ�านวนของไวรสั	แต่ยาบาลอกซาเวยีร์
มาร์โบซลิจะสามารถลดจ�านวนไวรัสได้เร็วกว่ายาโอเซลทามิเวียร์	
	 •	กลุ่มยารกัษามาลาเรยีคอืยาคลอโรควนิ	(Chloroquine)	หรอื	ไฮดรอกซีคลอ-
โรควิน	(Hydroxychloroquine-HCQ)	เป็นยาในกลุ่มที่แนะน�าให้ใช้ส�าหรับผู้ป่วย
โควิด-19	ในประเทศจีนที่มีอายุระหว่าง	18-65	ปีแต่ควรใช้ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง	เช่น	
หญงิมคีรรภ์	ผู้ป่วยโรคหวัใจ	ตบั	และไตเรือ้รงั	ยากลุม่นีม้ฤีทธิล์ดการอกัเสบได้เป็นอย่างดี
จึงสามารถลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโควิด-19	ได้
	 •	กลุ่มยาฤทธิ์ต่อต้านอาร์เอ็นเอไวรัส		ที่ช่ือ	ฟาวิพิราเวียร์	(Favipiravir)
เป็นยาทีใ่ช้รักษาผู้ป่วยทีติ่ดเชือ้ไวรสัในกลุ่มอาร์เอน็เอไวรสัหลายชนดิ	เช่นไวรัสอโีบลา	
ไวรัสไข้หวัดใหญ่	ไวรัสไข้เหลือง	ไวรัสโรคปากและเท้า	เป็นต้น	โดยยากลุ่มนี้มีฤทธิ์
ยับยัง้การเพิม่จ�านวนของไวรสัในร่างกายและยงัสามารถลดการอักเสบของปอดได้ด้วย	
ยาฟาวพิริาเวยีร์ถกูทดลองใช้รกัษาผูป่้วยโควดิ-19	ในประเทศจนีและญีปุ่น่โดยให้ผล
การรักษาที่ดีในผู้ป่วยระยะปานกลาง	และมีความปลอดภัยสูง	จึงท�าให้ประเทศไทย
ใช้ยาชนิดนี้เป็นหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19	ในไทย
	 แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยาในผู้ป่วยโควิด-19	ในไทยนั้นยังมีการใช้ยา
ทั้ง	4	กลุ่มนี้ผสมผสานกันโดยไม่ได้ใช้เพียงยาชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว	ท้ังนี้
ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยในแต่ละคน

แหล่งอ้างอิง:
		1.	ยง	ภู่วรวรรณ.	ไข้หวัดใหญ่	สิ่งที่ควรรู้ส�าหรับประเทศไทย.	วงการแพทย์.
		2.	ภาสกร	แสงสว่างโชติและอัจฉรา	กุลวิสุทธ์.	การใช้ยาต้านมาลาเรียในการรักษา				
						โรคข้อและโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน.วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม.	2554
  3.	https://www.western.edu/news/updates-western-response-covid-19
  4. www.eworldtrade.com/pd/jmttradingllc/wickr-theplugshop-favipiravirpills/738803/

รูปภาพจาก: 
		1.	Alissa	Eckert,	MS,	Dan	Higgins,	MAMS	(2020)
  2.	www.eworldtrade.com/pd/jmttradingllc/wickr-theplugshop-favipiravirpills/738803/
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เจ้าของ  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร ผศ.ลนีา  ลิม่อภิชาต                                       
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ    นางรชัน ี โคตรพรหม                       

คณะผูจ้ดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูช่้วย     รศ.วารศิา  พลายบวั					อาจารย์อภสิทิธิ ์ ศภุกิจเจรญิ     นางปญุญสิา  อรพนิท์     น.ส.กลุศิรา  เจรญิสขุ
กองบรรณาธกิาร      น.ส.พรรณวรา  เพิม่พลู     นางสารศิา  แสงสขุ     น.ส.กนษิฐา  ทองจบั					นายสภุะชยั	อวนศรี
ช่างภาพ       นายภาณพุงศ์  พงิไธสง           
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า     นายสณัฐิต ิ เทศสแีดง     นายสยมุพล  ศรพรหม				    

 นายกฤตภาศ ศกัดษิฐานนท์	จบรฐัศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาการเมืองการปกครอง	เกียรตนิยิมอนัดบั	1
คณะรฐัศาสตร์	ปัจจบุนัเป็นนกัแสดง	นกัเขยีน	พธีิกร
ผูด้�าเนนิรายการโทรทศัน์	อาจารย์พเิศษตามสถาบนั
การศึกษาต่างๆ	เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัท
ผลิตรายการโทรทัศน์ช่ือบริษัท	เฮเจโมนี	พิคเจอร์ส
จ�ากัด
 กฤตภาศ	มีผลงานจากบทคุณอั๋น	ตอนคุณชายปวรรุจ	ในละครชุด
“สุภาพบุรุษจุฑาเทพ”	ล่าสุด	บทจ่าสมยศ	ละครทุ่งเสน่หา	ทางช่อง	3	และ
นกัแสดงรบัเชญิอกีหลายเรือ่ง	เป็นเจ้าของผลงานหนงัสอื	“บลมูงิตนัในวนัฝนพรำา”
เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวในบลูมิงตัน	สหรัฐอเมริกา	และ	“ปฏิบัติการ
บนัดาลรกั”	เนือ้หาตามรอยละครคณุชายปวรรุจ	สูส่วสิเซอร์แลนด์	ดนิแดน
แห่งความรัก
 กฤต	เล่าว่า	เป็นความลงตวัของชวีติทีส่ามารถวางแผนมาลงทะเบียน
เรียนปริญญาตรีใบที่สองที่คณะรัฐศาสตร์	ม.รามค�าแหงได้	หลังจากที่จบ
ปริญญาตรีใบแรกเม่ือปี	2544	จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็ห่างหายจากเรียนไปนาน	ช่วงที่เรียนเน้นการอ่านหนังสือมาสอบ	และเข้า
ห้องเรยีนในช่วงปีสุดท้าย	ซึง่ผมใช้เวลาเรยีน	4	ปี	และได้เกียรตนิิยมอนัดบั	1
	 ก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนสาขาวิชาปรัชญา	คณะมนุษยศาสตร์มาก่อน
เพราะคดิว่าน่าจะสอดคล้องกบัทีเ่รยีนจบระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิาปรชัญา
คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แต่พอมาเรียนมีข้อจ�ากัดเรื่อง
การเข้าห้องเรียน	จึงต้องย้ายคณะและมาเรียนคณะรัฐศาสตร์	ไปพร้อมกับ
การเรยีนปรญิญาโทใบทีส่อง	สาขาวชิารฐัศาสตร์	วชิาเอกการเมอืงการปกครอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย
 “ระบบการเรียนที่รามฯ	เหมาะส�าหรับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่า
ต้องการเรียนไปเพื่ออะไร	เพราะหลายคนบังคับให้ตนเองเรียนหนังสือไม่ได้
แต่ถ้าวยัท�างานทีพ่ร้อม	ต้องจ่ายเงนิค่าเรยีนด้วยตนเอง	จะใส่ใจและตัง้ใจเรยีน
เพราะเป็นเงินที่หามาจากการท�างานด้วยตนเอง	ท�าให้เห็นคุณค่าของเงิน
ไม่ให้สูญเปล่าไปอย่างไร้ค่า	ฉะนั้น	น้องๆ	ท่ีพ่อแม่ผู้ปกครอง	ส่งเสียจ่าย
ค่าเล่าเรยีนมาให้เรียนหนงัสือ	กอ็ย่าทิง้โอกาสทางการศกึษา	เพราะไม่ใช่ทกุคน
ที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นนี้”
 กฤต	กล่าวถึงปริญญาตรีใบที่สองนี้ว่า	การเรียนคณะรัฐศาสตร์
กับการแสดงในวงการบันเทิง	อาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน	แต่ก็สามารถ
ประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปได้	เพราะรัฐศาสตร์	เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นฐาน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	และการเมืองการปกครอง	ก็เป็นเรื่องที่ประชาชน
ควรรู้	และตดิตามความเคล่ือนไหวให้ทนักบัการเมอืงการปกครองของประเทศ
ท่ีเกดิข้ึนในทกุวนั	ส่วนวงการบนัเทงิ	การสะสมประสบการณ์เป็นเรือ่งส�าคญั
รวมถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์	และเทคโนโลยีการเล่าเรื่องต่างๆ
ก็เปลี่ยนแปลงเร็ว	เราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับบริบททุกเรื่องที่อยู่รอบตัว
 “รู้สึกดีใจที่เรียนจบแล้ว	วันนี้หายเหน่ือย	เพราะความเหนื่อยสร้าง
ให้เกิดความส�าเร็จแล้ว	เมื่อเราเลือกเข้ามาเรียน	ไม่ได้มีใครบังคับให้มาเรียน
ก็ต้องท�าให้ดีที่สุด	ผมเชื่อว่าเราไม่ได้เหนื่อยกับการสอบไปตลอดชีวิต	ถ้าเรา
รูส้กึท้อ	เหนือ่ย	ข้ีเกยีจ	กจ็ะจมอยูก่บัความรูส้กึแบบนีไ้ปตลอด	แต่ถ้าเราอดทน
ที่จะต่อสู้กับอุปสรรค	มันก็จะผ่านไป	และสิ่งที่เหลืออยู่คือความทรงจ�าที่ดี
ท่ีส�าคญั	ผมได้เหน็ถงึความเท่าเทยีมกนั	ไม่ว่าคณุจะเป็นใครมาจากไหน	ก็อยู่
ภายใต้มาตรฐานการศึกษา	การสอบ	และการประเมินผลแบบเดียวกัน”

    นางสาวชาลิสา แสวงลาภ	บัณฑิตคณะ
	 	 	 มนุษยศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	อายุ	19	ปี
	 	 	 เริ่มเรียนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ในระบบพรีดีกรี
	 	 	 ตั้งแต่ศึกษาอยู่ช้ัน	ม.4	โรงเรียนราชินีบน	หลังจบ
	 	 	 ม.6	เทียบโอนสมัครเรียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี
	 	 	 เรยีนต่อเพยีง	1	เทอมกส็ามารถคว้าปรญิญามาครอง
	 	 	 ได้ส�าเร็จ
	 ปัจจบุนั	ชาลสิา	เป็นนกัศกึษาปรญิญาตร	ีปี	2	คณะวศิวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	(หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้รบัทนุการศกึษาจากบรษิทั	ดัชมลิล์	จ�ากดั	และเป็นนกัศึกษาปรญิญาโท
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 บณัฑิตชาลสิา	เล่าความประทบัใจในระบบพรดีกีรขีองมหาวทิยาลยั
รามค�าแหงว่า	เป็นโอกาสทางการศึกษาท่ีดีมาก	เหมือนได้เรียนปริญญาตรี
ล่วงหน้า	สามารถเรยีนจบระดบัอดุมศกึษาได้เรว็ขึน้	และยงัได้รบัทกัษะความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ	ซ่ึงเป็นภาษาทีส่�าคญัมากในปัจจบุนั	เหมอืนเป็นใบเบกิทาง
สู่อนาคต	ทั้งการศึกษาต่อ	และการท�างานด้วย
 “หลงัเรยีนจบ	ม.6	ได้เทยีบโอนหน่วยกติเรยีนต่อสาขาวชิาภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และสอบเข้าติดสถาบันอื่น	ๆ	ด้วย	ทั้งสถาบัน
การบินพลเรือน,	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(ภาคภาษาไทย)	และวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก	โดยต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเข้า	และยื่นคะแนน
เป็นผลลัพธ์จากโอกาสทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเอ้ือให้กับ
นักเรียน	ม.ปลาย	ผ่านระบบพรีดีกรี”
	 ส�าหรบัเทคนิคการเรยีนของบัณฑิตคนเก่ง	คอืลงทะเบยีนเรียนเต็มแมก็ซ์
ทุกเทอม	วิชายาก	ๆ	น�ามาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน	เพราะเป็นช่วงเวลา
ตรงกับปิดเทอมท่ีโรงเรียนพอดี	ท�าให้มีเวลาเข้าเรียน	ส่วนวันเวลาสอบของ
มหาวทิยาลยัจะไม่ตรงกบัวนัสอบของทีโ่รงเรียน	จงึสามารถแบ่งเวลาได้ง่ายข้ึน
การอ่านหนังสือต้องอ่านสะสมมาเรื่อย	ๆ	ตั้งแต่ช่วงแรกของเทอม	แบ่งเวลา
อ่านวันละนิด	วันละหน่อย	ซ่ึงจะเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพกว่าการอ่าน
รวดเดียวตอนใกล้สอบ
 บณัฑติคนเก่ง	เล่าต่อไปว่าการเรยีนสองสถาบนัควบคู่กนั	ท�าให้ฝึกวนิยั
และต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	และการเรียนก็เป็นเรื่องสนุก	มีความ
ท้าทาย	ได้รับองค์ความรู้ใหม่	ๆ	รอบด้าน	ดีใจที่ประสบความส�าเร็จ	ได้รับ
ปรญิญาตัง้แต่อายยุงัน้อย	ทกุอย่างทีทุ่ม่เทไม่สญูเปล่า	และดใีจทีท่�าให้ครอบครวั
ภาคภูมิใจ
 “ขอขอบคุณเพื่อน	ๆ	พี่	ๆ	ที่คอยให้ความช่วยเหลือ	ช่วยเลกเชอร์
วชิาทีไ่ม่ได้เข้าเรยีน	ฝากถึงพีน้่องชาวรามค�าแหง	เมือ่มโีอกาสผ่านเข้ามาในชีวิต
ขอให้คว้าไว้	และอย่าท้อแท้ใจหรอืคิดว่าเรยีนไม่ไหว	ทกุสิง่ทุกอย่างข้ึนอยูกั่บ
ใจของเรา	ถ้าใจเราไม่ยอมแพ้	เราก็จะสามารถชนะ	และประสบความส�าเร็จ
ในชีวิตได้อย่างแน่นอน”

‘กฤตภาศ’ นกัแสดงชอ่ง 3
จบรฐัศาสตรร์ามฯ ปรญิญาตรใีบทีส่อง

บัณฑิตสาวอายุ 19 ปี ภูมิใจ
เรียนไว จบเร็ว ด้วยระบบพรีดีกรี



 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการเปลี่ยนแปลง
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	ประเภท
เทียบโอนหน่วยกิต	ประจ�าภาค	1	ปีการศึกษา	2563	
สมัครสอบส่วนภูมิภาคโดยไม่มีการจ�าหน่ายใบสมัครฯ	
และระเบียบการรับสมัคร	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. ประเภทนกัศกึษาที่ได้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกิต
	 				1.1	เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ครบ	8	ปีการศกึษา	แต่ผลการศกึษายงัไม่เพยีงพอทีจ่ะ
ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา	ตามข้อ	14	วรรค	3
แห่งข้อบงัคับมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560
	 				1.2	เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ทีห่มดสถานภาพนกัศึกษาเพราะเรยีนไม่ครบระยะเวลา
การศึกษา	8	ปี	หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน	และ
ค้างช�าระค่ารกัษาสถานภาพนกัศกึษาเป็นเวลา	2	ภาคเรยีน
ปกติ	ติดต่อกันตามข้อ	11	แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลง
ทะเบียนเรียนและค่าบ�ารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส�าหรบันกัศกึษาสอบส่วนภมูภิาค	พ.ศ.	2560	หรอืหมด
สถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจาก
การเป็นนักศึกษาแล้วหรือหมดสถานภาพกรณีอื่น	ๆ
	 				1.3	ผูส้มัครทีเ่คยมหีน่วยกติสะสมเพราะเคย
สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวชิามาก่อนตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ว่าด้วยการศึกษาเป็นราย
กระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีส�าหรบั
ผูเ้ข้าศึกษาสอบส่วนภมูภิาค	พ.ศ.	2560	ข้อ	8	วรรค	2
และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว
	 1.4	เป็นผูส้มคัรท่ีใช้คณุวฒิุสงูกว่ามธัยมศึกษา
ตอนปลาย	หรอือนปุรญิญา	หรอืเทยีบเท่า	หรอืปรญิญาตรี
ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หรือสถาบัน
การศึกษาอื่น
 2. การกำาหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต
	 				2.1	ผู ้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต	
ตาม	ข้อ	1.1ข้อ	1.2	และข้อ	1.3	ถ้าประสงค์จะขอสมคัร
กลบัเข้ามาเป็นนกัศกึษาใหม่	โดยน�าหน่วยกติสะสมเดิม
ทั้งหมดเทียบโอนในการสมัครใหม่	และเป็นหน่วยกิตที่

เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่สมัครเข้าศึกษา
ก�าหนดไว้	ต้องช�าระค่าเทยีบโอนหน่วยกติ	ๆ	ละ	50	บาท
	 				2.2	ผู ้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา	หรือ
ปริญญาตรีข้ึนไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงช�าระ
ค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ	ละ	50	บาท
	 				2.3	ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรอือนปุรญิญาหรอืปรญิญาตรข้ึีนไป	จากสถาบัน
การศกึษาอืน่ช�าระค่าเทยีบโอนหน่วยกติ	ๆ	ละ	100	บาท
 3. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ
วิธีการชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต
	 				3.1	ให้ผูส้มคัรน�าส�าเนาคณุวฒุ	ิหรอืส�าเนา
ใบรับรองผลการศึกษา	(Transcript)	แล้วแต่กรณ	ี
หรือเอกสารอื่น	ๆ	ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค	ไปด�าเนินการเทียบโอน
หน่วยกิต	และช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต	พร้อม
การช�าระค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ	ในขั้นตอนการช�าระเงิน
วันที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา	
	 					3.2	ในกรณผู้ีสมคัรทีไ่ด้สมคัรเป็นนกัศกึษา
ไว้แล้วไม่อาจด�าเนินการตามข้อ	3.1	ให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัทีย่ืน่ใบสมคัร	มหาวทิยาลัยอาจผ่อนผันให้มา
ด�าเนนิการภายหลังได้	โดยเฉพาะผูส้มคัรทีย่งัรอผลสอบ
ในภาคสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผล
การศกึษา	(Transcript)	ภาคสดุท้าย	เพือ่น�ามาเทยีบโอน
หน่วยกิต	โดยติดต่อขอด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต
กับคณะที่สมัครทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา	
(Transcript)	และจะต้องไม่เกนิระยะเวลา	1	ปี	นบัจาก
วันเสร็จสิ้นการสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร
	 				3.3	ผู้สมคัรท่ีไม่ได้ด�าเนนิการให้ครบขัน้ตอน
ตามข้อ	3.1	และข้อ	3.2	มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา
ผู้นัน้สละสิทธิก์ารเทยีบโอนหน่วยกิต	และมหาวทิยาลัย
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร
	 				3.4	ผู้สมคัรทีด่�าเนนิการใช้สิทธ์ิเทยีบโอน
หน่วยกิตไว้แล้ว	แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิต
ไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใด	ๆ	มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้
 4. กำาหนดการรบัสมัครและสถานทีร่บัสมัคร  
	 				4.1	Download	ใบสมัครฯ	และระเบยีบการ
รบัสมคัร	(สมคัรด้วยตนเองเท่านัน้)	ทีเ่วบ็ไซต์	www.ru.ac.th	 
www.iregis2.ru.ac.th	และ	www.regis.ru.ac.th
	 				4.2	นกัศกึษาทีใ่ช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ	
ต้องมาสมัครด้วยตนเองและรับใบสมัครฯ	ณ	สาขา
วทิยบริการเฉลมิพระเกยีรต	ิ23	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดั
ปราจนีบรุ,ี	อทุยัธาน,ี	นครศรีธรรมราช,	อ�านาจเจรญิ,	
แพร่,	นครพนม,	สุโขทัย,	ขอนแก่น,	ศรีสะเกษ,	ตรัง,	
ลพบรุ,ี	นครราชสมีา,	หนองบวัล�าภู,	ชยัภมู,ิ	เพชรบรูณ์,	
บุรีรัมย์,	เชียงราย,	กาญจนบุรี,	เชียงใหม่,	สุรินทร์,	
อดุรธาน,ี	พงังา	และสงขลา	ดงันี	้
	 				ครั้งที่	1	วันที่	5	-	8	มิถุนายน	2563	
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
	 				ครั้งที่	2	วันที่	26	-	29	มิถุนายน	2563	
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
	 				4.3	รับใบสมัครด้วยตนเอง	ณ	หน่วย
รับสมัคร(ส่วนภูมิภาค)	อาคาร	สวป.	ชัน้	3	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	โทร.	0-2310-8624	ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ส่วนภูมิภาคปริญญาตรี (PRE-DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ม.รามฯ เปิดรบั นศ.ใหม่ฯ      (ต่อจากหน้า 1)

	 ปัจจบัุนมกีารแพร่ระบาดของโรคต่างๆมากมาย	
ท�าให้ประชาชนทกุเพศ	ทกุวัย	และประชาชนกลุม่เสีย่ง	
มีปัญหาสุขภาพมากยิ่งข้ึน	การดูแลด้านสาธารณสุข
ชมุชนเป็นสิ่งส�าคัญพื้นฐาน	ท่ีจะช่วยให้ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี	ดังนั้นสังคมต้องเร่งพัฒนาระบบ
การดูแลที่เหมาะสมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	
ความสามารถมากขึ้น		เพื่อให้สามารถดูแลประชาชน
ในชุมชนได้ดีและท่ัวถึงยิ่ง ข้ึน	เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ป ัญหาด ้านสุขภาพและสอดรับกับ
ความต ้องการด ้านบุคลากรท่ีจ�า เป ็นทางด ้าน
สาธารณสุขในสังคม
	 ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์	ม.ร.	ได้ย้าย
ท่ีท�าการจากสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต	ิจังหวัด
สุโขทัย	มาอยู ่ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงหัวหมาก	
โดยเปิดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตร
สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน 
ทัง้ภาคปกตแิละโครงการพิเศษ	เน้นการสร้างบุคลากร
สาธารณสุขที่มีความรู ้	ความสามารถ	มีคุณธรรม
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ	ออกไปช่วยเหลอืดแูลชุมชน
และสังคม	บัณฑิตกลุ่มน้ีจะเป็นกลไกส�าคัญส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ตั้งแต่เริ่มต้น	ท�าให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี	
ทั้งนี้ยังเปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
สาธารณสุข	เพือ่ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านสาธารณสุข
ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร	ให้มีความรู้เชิง
กลยทุธ์อย่างรอบด้านรองรบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม
 

  รศ.ดร.สรุเดช	กล่าวต่อไปว่า	ส�าหรบัภาคเรยีน
ที่	1	ปีการศึกษา	2563	นี้	คณะสาธารณสุขศาสตร์	
เปิดรบัสมคัรผู้ส�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอืเทยีบเท่า	เข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ 
สาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน ตัง้แต่บดัน้ี - 30 มิถนุายน 
2563 โดยเรียนวันจันทร์-วันศุกร์	ณ	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	หวัหมาก	และหลกัสูตรปรญิญาตรโีครงการ
พเิศษรบัผูท้ีจ่บอนปุรญิญาเรยีนวนัเสาร์	-	อาทิตย์	ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรทั้ งสองประเภท	185,000	บาท	
(หน่วยกติละ	800	บาท)	คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์	
	 ส่วนปรญิญาโท โครงการหลกัสตูรสาธารณสขุ-
ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาบรหิารสาธารณสขุ	เปิดรบั
ผูส้�าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรทุีกสาขาวชิา	จัดการ
เรียนการสอนแบบ	Block	Course	System	แผน	ข	
(ไม่ท�าวทิยานพินธ์)	เรยีนวนัเสาร์	เวลา	08.00	-	17.00	น.	
และวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	12.00	น.	ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร	165,000	บาท	(แบ่งช�าระ	7	งวด)	
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	เปิดรับสมัครตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป		
	 ผู ้ สนใจสามารถดาวน ์ โหลดใบสมัครที่	
www.pubichealth.ru.ac.th	และส่งใบสมัครพร้อม
เอกสารด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่	ส�านักงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
อาคารสุโขทัย	ชั้น	13	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	
กรุงเทพฯ	10240	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.	0-2310-8928,	092-580-2920,	081-929-
3546	และที่ 	www.pubichealth.ru.ac.th	,	
Facebook	:	sukhothaiPHRU	หรือสายตรง
คณบดี	089-115-9089	
  “การเรียนด ้ านสาธารณสุขสามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลาย	เช่น	นักวิชาการ
สาธารณสุข	นักวิจัย	เจ ้าหน้าที่ด ้านสุขภาพใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	ฝ่ายเวชปฏิบัติของ
โรงพยาบาล	รวมถึงเป็นหมออนามัยประจ�าสถานี
อนามัย	ที่ป ัจจุบันเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล	ที่ส�าคัญสามารถน�าความรู ้ไปดูแล
คนในครอบครัว	ชุมชนให้มีสุขภาพกาย	สุขภาพใจ
ที่ดี	สร้างชุมชนที่เข้มแข็งห่างไกลจากโรคภัยอย่าง
แท้จริง”

๘ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔) วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

http://www.pubichealth.ru.ac.th
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