อาเศียรวาทราชสดุดี

เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทศวารฉัตรปกเกล้า
ทศพิธครองปฐพี
ทศบพิตรบารมี
ทศทิศนบนอบน้อม

จักรี
พรั่งพร้อม
ประจักษ์
เทิดไท้ทศมินทร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
(ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ประพันธ์)

ม.รามค�ำแหงประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ม.รามฯ เปิดรับ นศ.ใหม่
สาธารณสุขชุมชน
ปรับลดค่าหน่วยกิต 40%
มุ่งผลิตหมออนามัย
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ
เก่งดี มีคุณธรรม
    มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

                                 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศปรับลดค่าหน่วยกิตลง
            40% ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ส�ำหรับนักศึกษาเก่าและผู้สมัคร             
                                 นักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
				
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อ�ำนวยการ
     สถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
   
     รามค�ำแหงเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
     ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
(อ่านต่อหน้า 3)

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ที่ ม.ร.หัวหมาก มุ่งผลิต
หมออนามัยทีเ่ ก่งดี มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณ
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ด ร . สุ ร เ ด ช
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ส�ำราญจิตต์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เปิดเผยว่า
(อ่านต่อหน้า 8)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับนักศึกษาใหม่

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับนักศึกษาใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ใน 3 วิชาเอก ได้แก่ 1) วิชาเอกเลือกอาหารและ
โภชนาการ 2) วิชาเอกเลือกสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
และ 3) วิชาเอกเลือกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่
www.iregis2.ru.ac.th ตัง้ แต่บดั นี้ - 29 มิถนุ ายน
2563 หรือทางไปรษณีย์ ตัง้ แต่บดั นี้ - 4 มิถนุ ายน
2563 หรือสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. (หัวหมาก)
ระหว่างวันที่ 5-8 และ 26-29 มิถุนายน 2563
ทัง้ นีส้ ามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.ru.ac.th, www.
iregis2.ru.ac.th, www.regis.ru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 0-2310-8614-24
หรือที่ Facebook Fanpage : ภาคคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่ อ สารการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร 4 ปี จ� ำ นวน
126 หน่วยกิต ศึกษาทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ  
ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่
www.iregis2.ru.ac.th ตัง้ แต่บดั นี้ - 29 มิถนุ ายน
2563 หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มิถุนายน
2563 หรือสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. (หัวหมาก)
ระหว่างวันที่ 5-8 และ 26-29 มิถุนายน 2563
ทัง้ นีส้ ามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.ru.ac.th, www.
iregis2.ru.ac.th, www.regis.ru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-861424, 0-2310-8319 หรือที่ Facebook Fanpage :
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ปีที่ ๕๐

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๔

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
www.info.ru.ac.th

คณะวิทย์ฯ เปิดรับ

นศ. ใหม่ ภาค 1/2563
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจ�ำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใน 3 กลุ่มวิชา
ได้ แ ก่ 1) การผลิ ต พื ช 2) การผลิ ต สั ต ว์ และ
3) การจัดการศัตรูพืช
ผู้ส น ใ จ ส มั ค ร ท า ง อิ น เ ท อ ร ์ เน็ต ที่
www.iregis2.ru.ac.th ตัง้ แต่บดั นี้ - 29 มิถนุ ายน
2563 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Facebook:
เทคโนโลยีการเกษตร รามค�ำแหง , www.agritech.
sci.ru.ac.th หรือโทร. 0-2310-8382

บรรยายภาคฤดูร้อน/2562

ผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง
www.cyberclassroom.ru.ac.th

คลิก
Click

www.m-learning.ru.ac.th

คลิก
Click

๒

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

How to สอบผ่าน

HIS 1001

แนะเทคนิคสอบผ่าน HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก
เผยทริคต�ำราเล่มเล็กเอาอยู่ อยากได้เกรดสวยอ่านเล่มใหญ่
พร้อมฟังบรรยายและสรุปท้ายคาบวิชา แนะสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เป็น
แนวทาง เพื่อรู้ประเด็นหลักของประวัติศาสตร์ตะวันตก
น�ำไปสู่การอ่านหนังสืออ้างอิงประกอบและเนื้อหาที่ถูกต้อง
วิชา HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก สอนโดย อาจารย์นันทพร
พุ่มมณี ภาพรวมของวิชา HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก มีเนื้อหาค่อนข้าง
กว้างโดยเริม่ ตัง้ แต่พฒ
ั นาการของมนุษย์ยคุ หินจนจบยุคสงครามเย็น มีเนือ้ หา
ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติศาสตร์ พัฒนาการและการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์
เทคโนโลยี กฎหมาย ศิลปะ การเมืองการปกครอง เน้นรูปแบบและการปฏิรปู
ปฏิวัติทางการเมือง ศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตก
รวมทั้งเหตุการณ์และบุคคลทางประประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและ
การเปลีย่ นแปลงของโลกตะวันตก โดยจะเน้นโซนยุโรปตะวันตกเป็นหลัก เช่น
อังกฤษ ฝรัง่ เศส สเปน โปรตุเกส และอิตาลี เยอรมัน และมหาอ�ำนาจนอกโซน
ได้แก่ อเมริกา
“ช่วงบทแรกๆ มีเนือ้ หาทีค่ นุ้ เคย ตัง้ แต่สายพันธุข์ องมนุษย์ วิวฒ
ั นาการ
จากลิง ยุคหิน ยุคโลหะ โดยจะเน้นที่ช่วงสุดท้ายที่มนุษย์เริ่มเลิกเร่ร่อน
ตัง้ ถิน่ ฐานและสร้างอารยธรรม เข้าสูย่ คุ ประวัตศิ าสตร์ เริม่ อยูร่ ว่ มกันเป็นสังคม  
มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีกฎหมาย ศาสนา จนเข้าสู่อารยธรรมต้นก�ำเนิด
ของโลก คืออารยธรรมอียปิ ต์ และอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ซึง่ เนือ้ หาช่วงนี้
นักศึกษาเข้าใจง่ายเนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานตั้งแต่มัธยมปลาย
อาจารย์นนั ทพร  เล่าต่อไปว่าหลังจากอารยธรรมอียปิ ต์ และอารยธรรมเมโสโปเตเมียแล้ว  ก็เริม่ เข้าสูร่ ากฐานทีแ่ ท้จริงของอารยธรรมตะวันตก
คือ อารยธรรมกรีกและโรมัน เป็นเรื่องราวที่สนุก เข้าใจง่าย เช่น มหากาพย์
สงครามม้าไม้เมืองทรอย หรือต�ำนานเกี่ยวข้องกับเทพ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ
ซุส โพไซดอน เช่น กีฬาโอลิมปิก ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากรีกที่อยู่บนภูเขา
โอลิมปัส หรือนักรบยิง่ ใหญ่ชาวสปาร์ตา อเล็กซานเดอร์มหาราช แม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่
จูเลียส ซีซาร์และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
จากนั้น เริ่มเข้าสู่ยุคกลาง โดยหลังจากที่มนุษย์มีพัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆ ในยุคกลางตอนต้นหรือเรียกว่า ยุคมืด มีชนกลุ่มหนึ่งจาก
ทางตอนเหนือ “พวกอนารยชน” เข้ามาท�ำลายอารยธรรมเพือ่ ต้องการท�ำให้
กลับสูส่ ภาพเดิม  ในยุคนีจ้ งึ มีจดุ เปลีย่ นของสังคมและอารยธรรมอีกครัง้ หนึง่
ก่อนจะเข้าสูย่ คุ กลางอันรุง่ เรือง เราจะคุน้ เคยว่ายุคอัศวิน และมีศาสนาคริสต์
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ เกิดสงครามยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทางศาสนา
คือ “ครูเสด” จากนั้นเข้าสู่การก่อตั้งอาณาจักรมหาอ�ำนาจใหญ่ๆ ในยุโรป  
“หลังจากนัน้ เป็นสมัยฟืน้ ฟูศลิ ปะวิทยาการ (ยุคเรเนสซองส์) ซึง่ เป็น
ยุคที่ฟื้นคืนสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงยุคมืด คือความรู้ในช่วงกรีกโรมันให้
กลับมาใหม่ ทัง้ งานศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การปกครองกฎหมาย
ความรูท้ างปรัชญา ฟิสกิ ส์ เรขาคณิต โดยเริม่ ต้นทีอ่ ติ าลีและกระจายทัว่ ยุโรป
ก่อนจะเริ่มต้นยุคใหม่”

ส� ำ หรั บ ยุ ค ใหม่ เริ่ ม ก่ อ ร่ า งเป็ น ประเทศ มี รู ป แบบการปกครอง เริ่ ม จาก
ปรัชญาการเมืองของกรีกซึ่งเป็นต้นแบบการเมืองในสมัยต่อมาโดยเฉพาะ
ก�ำเนิด “ประชาธิปไตย” จากเอเธนส์ การปกครองแบบเผด็จการทหาร
จากสปาร์ตาไล่มาจนกระทั่งการปกครองรูปแบบกษัตริย์เป็นใหญ่
ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เป็นมหาอ�ำนาจและมีความยิ่งใหญ่มาก
ก่ อ นที่ ร าชวงศ์ นี้ จ ะถู ก ปฏิวัติโดยประชาชน ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
เข้าเครือ่ งกิโยติน การปกครองของฝรั่งเศสก็เปลี่ยนไป และส่งผลให้กับประเทศ
อื่ น ๆในยุ โรปเกิ ด การปฏิ วั ติ ต าม
หลั ง จากนั้ น กระบวนการเสรี นิ ย มก็ เริ่ ม เข้ า มาเปลี่ ย นแนวคิ ด คน
รุ่นใหม่ เช่น อเมริกาที่ก่อตั้งเป็นประเทศเสรี โดยไม่เคยมีกษัตริย์ เป็นต้น
“หลังจากแต่ละประเทศเริม่ เข้มแข็งก็มกี ารจับกลุม่ น�ำมาซึง่ ผลประโยชน์
ต่างๆ และการขัดผลประโยชน์ ในยุคการล่าอาณานิคมซึง่ แต่ละประเทศต่างก็
อยากยิ่งใหญ่  จึงเป็นชนวนเหตุของสงครามโลก ในบทสุดท้ายเนื้อหาจะ
พูดถึงสงครามโลกครั้งที่ 1  สงครามโลกครั้งที่ 2 และจบลงที่สงครามเย็น”
อาจารย์นันทพร กล่าวอีกว่าวิชานี้เนื้อหาเยอะมาก ทุกครั้งที่สอน
ก็จะสรุปพร้อมบอกแนวข้อสอบในตอนท้ายให้นักศึกษาด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์
ของวิ ช านี้ ที่ เราเรี ย นก็ เ พื่ อ ให้ รู ้ เ หตุ แ ละผลของเหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ในอดี ต
แล้วน�ำมาปรับใช้ในปัจจุบนั หรือเป็นบทเรียนเพือ่ ไม่กลับไปสูจ่ ดุ เดิม  นักศึกษา
จึงจ�ำเป็นต้องรูท้ มี่ าทีไ่ ป เช่น การเกิดสงครามมีสาเหตุจากอะไร ใครสูก้ นั บ้าง
แล้วผลของสงครามท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
อย่างไรบ้าง ไม่ได้เน้นจ�ำทั้งหมด มีคิดวิเคราะห์ในแง่ของเหตุและผลด้วย
ต้องจับประเด็นให้ได้
ส�ำหรับเทคนิคการเรียนเพื่อให้สอบผ่าน อาจารย์นันทพร แนะน�ำ
ให้อ่านหนังสือเล่มเล็กให้จบก่อน  ตรงไหนที่อาจารย์เน้น ก็อ่านเล่มใหญ่
เพิ่ ม เติ ม หากอ่ า นเล่ ม เล็ ก จบ ตี ค วามได้ ห มด ก็ ส ามารถสอบผ่ า นได้
เพราะไม่ใช่วิชาโหด ข้อสอบก็ออกตามต�ำรา หากอยากได้เกรดดีๆ ก็อ่าน
เล่ ม ใหญ่ พ ร้ อ มฟั ง บรรยายไปด้ ว ย  หากไม่ ส ะดวกเข้ า เรี ย น สามารถดู
วิ ดี โ อบรรยายย้อนหลังได้
“นอกจากต� ำ ราเรี ย นแล้ ว จะแนะน� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาดู ภ าพยนตร์ ท่ี
เกี่ยวข้องกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ต ะวั น ตก เช่ น Troy (สงครามม้ า ไม้ ท รอย)
Gods of Egypt (สงครามเทวดา) Cleopatra คลีโอพัตรา  Mummy,
Les miserables, Brave-heart เป็นต้น นักศึกษาหลายคนที่ดูแล้วก็จะมา
คุยกันนอกรอบหลังสอนเสร็จในประเด็นที่สนใจ และซักถามเพื่อจะรู้ลึกขึ้น  
แต่แนะน�ำว่าให้หาหนังสืออ้างอิงอ่านด้วย อย่าเชื่อหนังเยอะ ให้ดูเพื่อจะจ�ำ
ประเด็นหลักๆ ได้เท่านั้น”
ท้ายนี้ อาจารย์นันทพร ฝากช่องทางติดต่อทางอีเมล kanun_nn
@hotmail.com
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ข่าวรามคำ�แหง

๓
ม.รามค�ำแหงประกาศมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษา
(ต่อจากหน้า 1)

แนะ ทริค POL 1100
เน้นจ�ำให้เหมาะ
วิเคราะห์ ให้เป็น

พบอาจารย์ ผู ้ ส อนฉบั บ นี้ ว่ า ด้ ว ยวิ ช า
รั ฐ ศาสตร์ ห รื อ เรี ย กว่ า “วิ ช าการเมื อ ง” กั บ
POL 1100 พื้นฐานส�ำคัญของความรูท้ างการเมือง
ในภาพรวมและการเมื อ งไทย พื้ น ฐานส� ำ คั ญ
ที่ นั ก ศึ ก ษารั ฐ ศาสตร์ จ� ำ เป็ น ต้ อ งรู ้   ก่อนน�ำไป
ต่อยอดในอนาคต
อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ  อาจารย์ประจ�ำ
คณะรัฐศาสตร์ เล่าว่าแต่เดิมประเทศไทยรับอิทธิพล
การศึกษาศาสตร์แห่งรัฐมาจากยุโรปโดยเฉพาะ
เยอรมนีซงึ่ สมัยนัน้ เป็นการศึกษาเชิงสถาบัน โดยเน้น
ศึ ก ษากฎหมายและโครงสร้ า งของสถาบั น ที่
เป็ น ทางการ  ต่ อ มาหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2
สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ มีอทิ ธิพล
สูงสุดในการก�ำหนดวิธีการศึกษาการเมือง หันไป
เน้ น ศึ ก ษารั ฐ ศาสตร์ แ นวพฤติ ก รรมศาสตร์ คื อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมทางการเมื อ งของประชาชน
โดยอาศั ย แนวทางการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั แนวทางพฤติกรรมศาสตร์
ก็เสือ่ มลง การศึกษารัฐศาสตร์ทกุ วันนีจ้ งึ มีแนวทาง
ที่หลากหลาย
“ปัจจุบันการศึกษารัฐศาสตร์มีแนวทาง
หลากหลาย มีความเป็นสหวิชาโดยตัวเอง ทัง้ ปรัชญา
จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมและมานุษยวิทยา ก็ถกู
น�ำมาใช้ในการศึกษาทางการเมือง เนือ่ งจากการศึกษา
เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องของคนที่มาอยู่ร่วมกัน
และมีการตัดสินโดยใช้เกณฑ์ตา่ งๆ ร่วมกัน ซึง่ การที่
จะใช้เกณฑ์มาตัดสินเรื่องสาธารณะได้ จ�ำเป็นต้อง
เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของความคิดคนก่อน  
นอกจากนี้ วิชาการเมืองยังเกี่ยวข้องกับ
‘อ�ำนาจ’ เพราะการตัดสินทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะ
ใช้อ�ำนาจอย่างไรในการตัดสิน”
ส�ำหรับวิชา POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป
เป็นวิชาพื้นฐานที่บังคับให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ทุกคนต้องเรียน เนือ้ หาค่อนข้างเยอะและครอบคลุม
หลายประเด็นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ทั้งจุดมุ่งหมาย
แห่งรัฐ รัฐธรรมนูญ รูปแบบการปกครอง เป็นต้น
เพื่อให้นักศึกษารู้จักรัฐศาสตร์ในขั้นเบื้องต้นก่อน
ลงลึกในวิชาอื่นๆ ของคณะรัฐศาสตร์

“หัวใจส�ำคัญของวิชา POL 1100 คือการปูพนื้ ฐาน
ให้ เ ห็ น ขอบเขตของวิ ช าทางการเมื อ งทั้ ง หมด
และมุ ม มองวิ วั ฒ นาการของแต่ ล ะวิ ธี ก ารศึ ก ษา
วิชาการเมือง ซึง่ นักรัฐศาสตร์จะเป็นผูม้ องภาพกว้าง
แล้วสร้างเกณฑ์ตัดสิน ส่วนการรู้เชิงลึกอาจเป็น
หน้าที่ของนักปฏิบัติ  เปรียบเป็นเป็ดที่ต้องบินได้
ว่ า ยน�้ ำ เป็ น   ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเก่ ง เป็ น เลิ ศ แต่ ต ้ อ ง
เข้าใจภาพรวม”
อาจารย์ ดร.กฤติธี กล่าวต่อไปว่าข้อสอบ
วิ ช านี้ เป็ น ข้ อ สอบปรนั ย 100 ข้ อ สอนและ
ออกข้อสอบตามต�ำรา  หาซื้อได้ที่ส�ำนักพิมพ์ ม.ร.
ชั้น 3  และต�ำราที่เขียนโดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งจะ
ปรับปรุงใหม่ โดยเน้นประเด็นส�ำคัญของเนื้อหา
“เทคนิคการเรียนคือ นักศึกษาต้องขยัน
และตั้งใจอ่านหนังสือ หากมีเวลาเข้าฟังบรรยาย
จะดี ที่ สุ ด เพราะสามารถซั ก ถามข้ อ สงสั ย หรื อ
โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ แต่หากไม่มีเวลาเข้า
ฟังบรรยาย สามารถเรียนผ่านสื่อวิดีโอค�ำบรรยาย
ย้ อ นหลั ง ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท� ำ ไว้ เ พื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน  
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจับประเด็นส�ำคัญของ
เนื้อหาวิชามากขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ห นั ง สื อ เช่ น ‘ความรู ้
เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์’ โดย ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
‘วิ วั ฒ นาการการเมื อ งการปกครองไทย’ และ
‘การเมืองการปกครองไทย’ โดย ศ.ดร.ลิขติ ธีรเวคิน
และหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการอีกหลายท่าน  
ซึง่ นักศึกษาสามารถน�ำมาอ่านประกอบเพิม่ เติมได้”  
อาจารย์ ดร.กฤติธี  ฝากนักศึกษาว่าวิชา
พืน้ ฐานจะเป็นฐานส�ำคัญทีน่ กั ศึกษาจะน�ำไปต่อยอด
ในวิชาอื่นๆ ระดับสูงขึ้นไปได้ง่ายขึ้น จึงขอให้ตั้งใจ
และขยันอ่านหนังสือ เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน
ฐานต้องส�ำคัญ ซึง่ วิชาการเมืองจะเป็นการให้มุมมอง
ไม่มีข้อสรุปชัดเจน หากนักศึกษาอ่านหนังสือเอง
เรียนเอง อาจจะจับประเด็นไม่ถูก ดังนั้นจึงต้อง
เข้าฟังบรรยายบ้างหรือเรียนผ่านวิดโี อย้อนหลังบ้าง  
จะสามารถจับประเด็นส�ำคัญได้ดขี น้ึ ซึ่งวิชาพื้นฐาน
จะบังคับให้นกั ศึกษาเรียนเพือ่ ให้รภู้ าพกว้าง บางเรือ่ ง
อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ตนชอบแต่จ�ำเป็นต้องเข้าใจ

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเห็นควรมีสว่ นช่วยเหลือ
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและ
นักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาค
การศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ส� ำ หรั บ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ และนั ก ศึ ก ษา
พรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1
ปีการศึกษา 2563 ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
“เป็นการลดค่าหน่วยกิตให้นักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติทกุ คณะ ได้แก่ คณะนิตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
ส่วนคณะ/สถาบันที่อยู่ในก�ำกับฯ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษา
โครงการพิ เ ศษ มหาวิ ท ยาลั ย ก� ำ ลั ง พิ จ ารณา
ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ปริญญาตรีภาคปกติทั้งส่วนกลาง
(ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด
ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่
บัดนี้ - 29 มิถนุ ายน 2563
ผูส้ นใจติดตามรายละเอียดได้ที่
www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th
Facebook : PR Ramkhamhaeng University
หรือโทร. 0-2310-8614-24
เพื่อสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญเพราะหลังเรียนจบแล้ว
หากมีโอกาสได้ท�ำงานสายการเมือง จะต้องน�ำ
ความรู้ภาพกว้างที่เป็นพื้นฐานนี้มาปรับใช้เพื่อ
เข้าใจความแตกต่างทางความคิดของคน ดังนั้น
ความเข้าใจภาพกว้างของวิชาพืน้ ฐานที่คณะบังคับ
เรียนจึงมีความส�ำคัญมากกับวิชาทางการเมือง  
“ข้ อ สอบจะวั ด ความจ� ำ และทั ก ษะใน
การวิเคราะห์ เพราะความจ�ำเปรียบเหมือนข้อมูล
ในสมองที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะ
เรื่ อ งส� ำ คั ญ แต่ วิ ช าการเมื อ งจะอาศั ย การจ� ำ
อย่างเดียวไม่ได้ เพราะมีวิธีศึกษาและแนวคิดที่
หลากหลาย นักศึกษาจึงต้องวิเคราะห์เป็นด้วย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการ
ศึกษาขั้นต่อไป สิ่งที่อาจารย์ให้นักศึกษาได้คือ
ความรู ้ พื้ น ฐาน หลั ก การ วิ ธี คิ ด และวิ ธี ม อง
ส่วนการพัฒนาปัญญาความรู้ให้แตกฉานต่อไป
เป็นหน้าที่ของนักศึกษาเอง”
ท้ายนี้ อาจารย์ ดร.กฤติธี ฝากช่องทาง
ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย กลุ่มเฟซบุ๊ก “อาจารย์
กฤติ ธี กั บ นั ก ศึ ก ษารามค� ำ แหง” เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาทั้งเอกสาร ต�ำราที่
เกีย่ วข้องและน่าสนใจเกีย่ วกับวิชา และไฟล์ Power
point ประกอบการสอน ให้นักศึกษาดาวน์โหลด
และทบทวน พร้อมเน้นย�ำ้ ให้นกั ศึกษาหมัน่ ติดตาม
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์ด้วย
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เปิดเคล็ดไม่ลับ
ภาษาจีน 1
(CHI1001)
  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เปิดสอนด้วยหลักสูตรตลาดวิชา สามารถ  
          เลือกคณะและวิชาที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา CHI1001 หรือ ภาษาจีน 1
      เป็นวิชาทีม่ นี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนเทอมละมากกว่า 1,000 คน ด้วยความน่าสนใจ
   ของภาษาจีน การน�ำไปใช้ใ นชีวิตประจ�ำวัน และต�ำราเรียนที่เรียบเรียงขึ้นจาก
อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับการใช้งานของนักศึกษา ม.รามค�ำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม อาจารย์ผู้สอนวิชา
CHI1001 กล่าวว่า วิชาภาษาจีน 1 เป็นวิชาทีม่ นี กั ศึกษาลงทะเบียนจ�ำนวนมาก
มีทงั้ ผูท้ เี่ รียนเอกภาษาจีนและนักศึกษาจากคณะอืน่ ทีเ่ ลือกภาษาจีนเป็นภาษา
ในหลักสูตร ผู้เรียนจะเริ่มเรียนวิชา CHI1001 เป็นวิชาเริ่มต้นในหลักสูตร
ภาษาจีน ต�ำราเรียนจึงออกแบบให้เหมาะส�ำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนและผู้ที่มี
ความรู้พื้นฐานมาแล้ว
“การสอนของอาจารย์จะเริม่ ตัง้ แต่บทเรียนพินอิน (拼音 Pinyin)
คือการอ่านออกเสียงภาษาจีนอย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะต้องผ่านบทเรียนนี้
เพื่อให้รู้ว่าอักษรจีนแต่ละตัวออกเสียงอย่างไร ซึ่งอาจารย์จะเน้นสอนบทนี้ จะต้องแม่นและเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเองก่อนเข้าสอบ เมื่อเห็นข้อสอบจึงจะ
มากถึง 4 คาบ ให้ได้ฝกึ เขียน ฝึกออกเสียง และใช้ทกั ษะภาษาศาสตร์มาช่วยให้ สามารถท�ำได้
ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ไม่แนะน�ำให้อ่านชีทสรุปที่ไม่ได้มาจากผู้สอน แนวข้อสอบที่ขาย
ดังนั้นแล้ว ในข้อสอบจึงมีค�ำถามเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ โดยบุ ค คลภายนอกไม่ ส ามารถช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาสอบผ่ า นวิ ช านี้ ไ ด้
การเรียนด้วย เช่น เสียงใดที่เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง ถ้าผู้เรียนรู้ถึงอวัยวะ เพราะอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบเองทุกครั้ง”
ที่ใช้ในการออกเสียง ผู้เรียนจะออกเสียงได้อย่างชัดเจนและสามารถตอบ
นักศึกษาสามารถซื้อต�ำราวิชาภาษาจีน 1 (CHI1001) และ คู่มือคัด
ค�ำถามได้อย่างแน่นอน ซึง่ จะช่วยให้การเรียนในบทถัดไปง่ายขึน้ เกีย่ วกับค�ำศัพท์ อักษรจีน 1 (CHI1001(H)) ได้ที่อาคารส�ำนักพิมพ์ชั้น 3 และเข้าฟังบรรยาย
ประโยคต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน จากนั้นจึงเรียนและฝึกเขียนอักษรจีน ในวันเวลาทีก่ ำ� หนด หรือฟังบรรยายย้อนหลังผ่านสือ่ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ในบทที่ 2 – บทที่ 10 ซึ่งส่วนมากจะเป็นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน”
(Course on Demand) หรือยืมเทปบรรยายจากห้องสมุดได้ทุกวัน ยกเว้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ยังบอกอีกว่า ต�ำราเรียนภาษาจีน 1
เรียบเรียงขึ้นเพื่อนักศึกษา ม.รามค�ำแหงโดยเฉพาะ เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่ วันหยุดนักขัตฤกษ์
“การสอนภาษาจีน 1 คือการสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รียน ได้สอื่ สาร
เป็นนักศึกษาปี 1 ผูท้ เี่ ริม่ เรียนตัง้ แต่ขนั้ แรก จึงมีคำ� ศัพท์และประโยคทีน่ กั ศึกษา
จะได้ใช้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน เช่นการทักทายกันกับเพือ่ นนักศึกษา ม.รามค�ำแหง แต่งประโยค และรูศ้ พั ท์ทใี่ ช้บอ่ ยในระดับพืน้ ฐาน ซึง่ สามารถประมวลได้จาก
นอกจากนั้นยังมีค�ำศัพท์ส�ำคัญ ประโยคที่ทักทายกันทั่วไป และมีบททดสอบ หมวดอักษรหลักของภาษาจีน ที่ให้ไว้ในคู่มือคัดอักษรจีน เป็นการประมวล
ค�ำศัพท์แบบเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
ในต�ำราเรียน
ผู้ที่เข้าเรียนจะมีกิจกรรมและการบ้านให้ส่งในคาบถัดไป อาจารย์จะ
ต�ำราเรียนภาษาจีน 1 มีทงั้ หมด 10 บท แต่ละบทมีแบบฝึกหัด 8 หัวข้อ
และมีคู่มือฝึกคัดอักษรจีนอีก 1 เล่ม ที่จะอธิบายว่าภาษาจีนแต่ละค�ำนั้น ตรวจงานและให้ค�ำแนะน�ำหากมีข้อผิดพลาด จึงเป็นการฝึกทักษะให้กับ
มี กี่ ขี ด แต่ละขีดมีทิศทางการขีดเช่นไร และขีดนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร โดยมี ผู้เรียนด้วย เพราะการเรียนภาษาจีนจะต้องอาศัยความเข้าใจควบคู่กับทักษะ
ออกในข้อสอบด้วยเช่นกัน บทแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย การฝึกคัด การอ่านหนังสือและฝึกทักษะด้วยตนเองอาจจะยากเกินไปส�ำหรับบางคน
ส่วนประกอบของอักษร การสร้างค�ำ การเขี ย นพิ น อิ น ของแต่ ล ะอั ก ษร ดั ง นั้ น ผู ้ เ รี ย นควรมี เ วลาเข้ า ฟั ง บรรยาย เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะไปพร้ อ มกั บ
การสร้ า งประโยค การเปลี่ ย นถ้ อ ยค� ำ ในประโยค การเติมค�ำ และการ เพื่อนคนอื่น ๆ หรือเข้าพบอาจารย์เพื่อขอค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้”
ตอบค�ำถาม
นักศึกษาทีม่ ขี อ้ สงสัย สามารถติดต่ออาจารย์ผสู้ อนได้ในชัว่ โมงบรรยาย  
“ต�ำราเรียนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ e-Mail address: thingmi@hotmail.com หรือพบได้ที่ภาควิชา
แต่จะดีกว่าหากมีเวลาเข้าเรียน และได้ฝึกทักษะการออกเสียงบ่อย ๆ แม้ว่า ภาษาไทยและภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ ตามวันและเวลาราชการ
ในต�ำราจะมีตัวอย่างข้อสอบที่เป็นแนวทางของข้อสอบจริงให้ลองท�ำแต่
การออกข้อสอบจะดัดแปลงให้สอดคล้องกับการเรียนแต่ละเทอม ผู้เรียน

CHI1001

วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตอบ
ปัญหานักศึกษา

ถาม    1. อยากทราบหลั ก เกณฑ์ ก ารกากบาท
ขอจบ  2. อยากทราบหลั ก เกณฑ์ ก ารขอสอบ
ซ�้ำซ้อน
ตอบ   1. การใช้สิทธิ์กากบาทขอจบการศึกษา  
  1.1 นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ ล งทะเบี ย นโดยไม่ นั บ รวมหน่วยกิ ต ที่ ไ ด้ ล ง
ทะเบียนเรียนไว้ในภาคที่แล้วและได้ลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยให้ท�ำเครื่องหมาย (X) ในช่อง
ขอจบการศึกษา ในภาคที่ลงทะเบียนใน ม.ร. 36  
ใน ม.ร. 34 ส�ำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณีย์และในช่องกากบาทขอจบการศึกษา
ส�ำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านทาง internet
และผ่านทาง app RU regis / RU region ในช่วงทีม่ ี
การลงทะเบียนเท่านัน้    
  1.2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จะต้องแจ้งการ
ขอจบการศึกษาที่คณะด้วย  
  1.3 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จะต้องแจ้งจบ
การศึกษาทีห่ น่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ภายหลังที่ผลการสอบประกาศอย่างเป็นทางการ
ทุกกระบวนวิชา   
  1.4 นักศึกษาที่จบการศึกษาหากไม่ได้แจ้งขอจบ
การศึกษาต้องช�ำระค่าปรับภาคเรียนละ 300 บาท   
2. หลักเกณฑ์การขอสอบซ�้ำซ้อน  
  2.1 เป็นผู้ที่ขอจบการศึกษาในภาคที่ลงทะเบียน      
  2.2 กระบวนวิชาที่ขอสอบซ�้ำซ้อนต้องไม่เป็น
วิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้   
  2.3 ต้องยืน่ ค�ำขอสอบซ�ำ้ ซ้อนทีค่ ณะของนักศึกษา
ในวันลงทะเบียนหรือในช่วงของการลงทะเบียน  
หรือช่วงวันที่ทางคณะก�ำหนดไว้
อนึ่งในภาคซ่อมทั้งซ่อมของภาค 1 และ
ซ่อมของภาค 2, ฤดูรอ้ น  นักศึกษาไม่ตอ้ งกากบาท
ขอจบการศึกษา  เพราะจะยึดจากการกากบาท
ขอจบการศึกษาไว้ในภาคปกติแล้ว และในการแจ้ง
ขอสอบซ�้ำซ้อนที่คณะของนักศึกษาในภาคสอบ
ซ่อมนักศึกษาต้องน�ำใบเสร็จลงทะเบียนภาค 1
(ส� ำ หรั บ การสอบซ่ อ ม 1) หรื อ ภาค 2, ฤดู ร ้ อ น
(ส�ำหรับการสอบซ่อม 2,ฤดูร้อน) เพื่อคณะจะได้
ตรวจสอบว่ า มี ก ารกากบาทในใบเสร็ จ หรื อ ไม่
เพราะถ้าไม่มี นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ขอสอบซ�้ำซ้อน
ในภาคนั้น
ถาม   ถ้าภาคเรียนที่ 1/62  ลงทะเบียนเรียนและ
สอบได้เกรด D+  และได้นำ� ไปลงทะเบียนเรียนใหม่
เพื่อรีเกรดแล้วสมมติว่าได้เกรด B แล้วเกรด B
จะขึ้ น เป็ น ของภาคเรี ย นที่ รี เ กรด หรื อ ขึ้ น แทน
D+ ในภาค1/62
ตอบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16.5.3
นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะ
กระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบ ต�่ำกว่าอักษรระดับ

ข่าวรามคำ�แหง
คะแนน C  ทั้งนี้ให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษร
ระดับคะแนนสูงสุดเพียงครัง้ เดียว หากกระบวนวิชานัน้
มีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นับอักษรระดับ
คะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม ดังนั้นวิชา
ที่รีเกรดและสอบได้เกรด B เกรดจะขึ้นในภาคที่
รีเกรด ส่วนเกรดเดิมทีไ่ ด้เกรด D+จะหายไปในภาคที่
ได้เกรด D+ แต่จะหายไปเมือ่ นักศึกษาจบการศึกษา
และขอ transcript แบบจบการศึ ก ษาแต่ถ ้ า
นักศึกษาขอ transcript แบบไม่จบการศึกษาหรือ
ใบเช็กเกรด เกรดดังกล่าวยังจะปรากฏอยู่
ถาม  ปัจจุบนั ผมเรียนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชั้นปีที่ 1 ระหว่างเรียนผมเรียนจบปริญญาตรีจาก
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ขอสอบถามว่ า สามารถ
โอนหน่วยกิตปริญญาตรีของที่ผมศึกษาจบมายัง
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้น
ปีที่ 1 ได้หรือไม่
ตอบ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เรื่อง
การขอใช้ สิ ท ธิ์ เ ที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ภายหลั ง การ
สมั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษา คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ข อใช้ สิ ท ธิ์
เทียบโอนหน่วยกิตหลังการสมัครเป็นนักศึกษา
1. เป็นผูท้ มี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญาขึน้ ไป
และส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาก่ อ นวั น สุ ด ท้ า ยของการ
รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ ในภาค/ปี ก ารศึ ก ษาที่
นักศึกษาสมัคร  
2. เป็ น ผู ้ ส มั ค รที่ ใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตั้ งแต่ร ะดั บ
อนุปริญญาขึน้ ไป แต่ไม่ได้ใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิต
ในวันสมัคร  
3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่หรือเป็นนักศึกษา
หมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผูศ้ กึ ษารายกระบวนวิชา
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)
แต่ไม่ได้ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต ในวันสมัคร
4. เป็นผูท้ เี่ คยศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอืน่
และยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา และไม่ได้ขอใช้สิทธิ์
เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต แบบย้ า ยโอนหน่ ว ยกิ ต ใน
วันที่สมัคร  
5. เป็นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากวุฒิการศึกษาที่ใช้
สมั ค รในวั น สมั ค รเป็ น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอื่ น ที่ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต
ได้มากกว่า
จากประกาศของมหาวิทยาลัย ในข้อ 1
นักศึกษาไม่ได้ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในวัน
สมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ซึ่ ง ตามข้ อ 1 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี ก่อนวันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ (ในกรณี
ที่ ส มั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ วั น สุ ด ท้ า ย) จึ ง จะใช้ สิ ท ธิ์
เทียบโอน หลังจากการสมัครนักศึกษาใหม่ผา่ นพ้น
ไปแล้ว ตามข้อ 5 คือ ขอเปลีย่ นวุฒกิ ารศึกษาจากที่
เป็นวุฒิที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนไม่ได้ เป็นวุฒิการศึกษา
ที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนได้ สรุปคือ นักศึกษาไม่สามารถ
น�ำวุฒิปริญญาตรี เพื่อท�ำเรื่องเทียบโอนในกรณีที่
ยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงอยู่ได้
หากประสงค์จะเทียบโอนวุฒิปริญญาตรีดังกล่าว

๕
ก็ตอ้ งลาออกจากรหัสปัจจุบนั แล้วท�ำการสมัครเรียน
ใหม่โดยใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอน 2 สถาบัน (วุฒปิ ริญญาตรี
จากสถาบันอื่นรวมกับหน่วยกิตที่เคยสอบได้จาก
ม.รามค�ำแหง)
ถาม  ผมเป็นนักศึกษาที่สมัครแบบนักศึกษาโอน
ต่างสถาบัน เกรดทุกวิชาที่ผมโอนได้ผมจะได้เกรด
อะไร และถ้าเกรดที่โอนให้ผมสามารถลงทะเบียน
เรียนใหม เพื่อสอบใหม่และท�ำให้เกรดสูงกว่าเดิม
ได้หรือไม่
ตอบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2550  ข้อ16.5.5
นักศึกษาจากสถาบันอืน่ ทีเ่ ทียบโอนตามเกณฑ์ของ
แต่ละคณะจากวุฒิที่ใช้สมัครการเทียบโอนความรู้
และการให้ ห น่ ว ยกิ ต จากการศึ ก ษานอกระบบ
และหรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ไม่สามารถน�ำ
กระบวนวิ ช าที่ เ ที ย บโอนได้ แ ล้ ว มาขอรี เ กรดได้
ส่วนเกรดที่เทียบโอนจะได้เกรดอะไรนั้น ทางคณะ
ของนักศึกษาจะเป็นผู้ก�ำหนด
ถาม  1. หากสอบไม่ผา่ นวิชาหนึง่ (F) ในแต่ละภาค
พอจบการศึกษาไปจะรวมหน่วยกิตตัวที่ไม่ผ่าน F
น�ำมาหารเกรดด้วยไหม  
2. หากสอบไม่ผ่านเทอมแรก แล้วต้องลงเรียน
เทอมสองใหม่แล้วสอบผ่านจะเอาเกรดมาเฉพาะ
ที่ ผ ่ า นหรื อ เอาทั้ ง 2 ที่ ล งไปมาคิ ด รวมกั บ เกรด
เฉลี่ยด้วยไหม   
3. หากหน่วยกิตเกิน 145 หน่วยกิต ตามหลักสูตร
จะมีผลอย่างไร จะเอาหน่วยกิตวิชาเกินคิดรวม
เกรดเฉลี่ยด้วยหรือไม่ ท�ำให้เกรดเฉลี่ยฉุดลงไหม  
4. การรี เ กรด มี ขั้ น ตอนในการรี เ กรดยั ง ไงบ้ า ง
ติดต่อหรือแจ้งเจ้าหน้าทีอ่ ย่างไรและการรีเกรดมีผล
อะไรบ้าง
ตอบ  1. วิ ช าที่ ส อบตกจะไม่ น� ำ มารวมเพื่ อ คิ ด
เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา  
2. น�ำเฉพาะวิชาทีส่ อบผ่านเท่านัน้ มาคิดเกรดเฉลีย่
เกรดที่ตกไม่น�ำมาคิดเกรดเฉลี่ย  
3. ทุกกระบวนวิชาทีม่ ผี ลสอบผ่านจะต้องน�ำมารวม
เพือ่ คิดเกรดเฉลีย่ ไม่วา่ วิชาทีส่ อบผ่านนัน้ จะเป็นวิชา
ในหลักสูตรหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะฉุดเกรดหรือไม่
ต้องดูว่าเกรดที่สอบได้ได้เกรดใด  
4. นักศึกษาที่ประสงค์จะรีเกรดวิชาใด วิชานั้นจะ
ต้องได้เกรด D หรือ D+ เท่านัน้ เกรด C เป็นต้นไป
ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรีเกรดได้ โดยน�ำวิชา
ที่สอบได้เกรด D หรือ D+ ไปทะเบียนเรียนใหม่
ในภาค 1, ภาค 2 หรือฤดูร้อนก็ได้ ถ้าได้เกรดที่
สูงกว่าหรือเท่าเดิมจึงจะเป็นการรีเกรด นักศึกษา
ไม่ต้องแจ้งแต่อย่างใด เมื่อจบการศึกษาระบบจะ
ปรับให้โดยอัตโนมัติ ส่วนผลของการรีเกรด คือ
นั ก ศึ ก ษาจะหมดสิ ท ธิ์ ก ารได้ เ กี ย รติ นิ ย ม แม้ ว ่ า
หลักเกณฑ์อื่นจะครบก็ตามและถ้าลงรีเกรดแล้ว
ไม่ผ่าน นักศึกษาก็จะได้เกรดเดิม (ซึ่งถือว่าสอบ
ผ่านแล้ว)

กองบรรณาธิการ
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COVID-19 The series

ประเทศไทยใช้ “ยา 4 สูตร”

ต้านโควิด – 19

อาจารย์นาตยา ไชยเวียง คณะทัศนมาตรศาสตร์

วิ ก ฤตสุ ข ภาพที่ ม าแรงแซงทางโค้ ง ใน
ปัจจุบันนี้ คงจะหนีไม่พ้น “โควิ ด – 19” ซึ่ ง
สถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ในประเทศไทยนั้ น
ยังอยู่ในขั้นที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากประเทศไทยก�ำลัง
เข้าสู่การแพร่ในระยะที่ 3 และมีจ�ำนวนของผู้ติดเชื้อ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน และสิ่งที่หลายคน
กังวลใจมากที่สุดในวินาทีนี้ก็คือหากติดเชื้อโควิด-19
แล้วจะใช้ยาชนิดไหนรักษา และจะมีปริมาณเพียงพอกับจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีพ่ งุ่ ขึน้ ในทุกวันนี้
หรือไม่ เนื่องจากเชื้อโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จึงท�ำให้ยังไม่มียาที่ใช้รักษา
ได้โดยตรง ดังนั้นจึงท�ำให้กลุ่มนักวิจัยและแพทย์หลายคนทั่วโลกพยายามค้นหาสูตร
ต�ำรับยาต่างๆ เพือ่ น�ำมาปรับใช้ในการรักษาโรคติดเชือ้ โควิด-19 นี้ ในประเทศไทยก็ได้มี
การใช้ยาสูตรต�ำรับต่างๆ ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก
โดยสูตรยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยนั้นมีอยู่ทั้งหมด 4 สูตร ด้วยกัน ได้แก่
1. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่
2. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัส”ฟาวิพิราเวียร์”
3. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัส ไข้หวัดใหญ่ และยาควอโรควิน
4. สูตรยาต้านไวรัส HIV ร่วมกับยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” และยา
ควอโรควิน
• กลุ่มยาต้านไวรัส HIV ที่ถูกน�ำมาใช้นั้นจะเป็น
ยาสู ต รผสมระหว่ า งตัวยา 2 ชนิด ได้แก่ รีโทรนาเวียร์
(Ritonavir) และ โลพินาเวียร์ (Lopinavir) โดยปกติแล้ว
ยาทั้งสองชนิดนี้เป็นยาที่ใช้ส�ำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ มีฤทธิ์
ท�ำให้สว่ นประกอบโปรตีนของไวรัส HIV ไวรัสจึงไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการติดเชื้อในครั้งใหม่ได้
• กลุม่ ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ทนี่ ำ� มาใช้รกั ษาผูป้ ว่ ย
โควิด-19 โดยให้รว่ มกับยาต้านไวรัส HIV ได้แก่โอเซลทามิเวียร์
(Oseltamivir) หรือ บาลอกซาเวียร์ มาร์โบซิล (Baloxavir marboxil) เป็นต้น ยากลุม่ นีเ้ ป็น
ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคติดเชือ้ ไวรัส influenza ทัง้ ชนิด A และ B ในระบบทางเดินหายใจแบบ
เฉียบพลัน ทีอ่ าจท�ำให้เกิดอาการปอดบวมได้ในกรณทีเ่ ชือ้ ลงสูป่ อด โดยยาโอเซลทามิเวียร์
มีฤทธิล์ ดการปลดปล่อยไวรัสที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้ไปติดเชื้อที่เซลล์ใหม่ ส่วนยา
บาลอกซาเวียร์ มาร์โบซิลจะมีฤทธิย์ บั ยัง้ การเพิม่ จ�ำนวนของไวรัส แต่ยาบาลอกซาเวียร์
มาร์โบซิลจะสามารถลดจ�ำนวนไวรัสได้เร็วกว่ายาโอเซลทามิเวียร์
• กลุม่ ยารักษามาลาเรียคือยาคลอโรควิน (Chloroquine) หรือ ไฮดรอกซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine-HCQ) เป็นยาในกลุ่มที่แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับผู้ป่วย
โควิด-19 ในประเทศจีนที่มีอายุระหว่าง 18-65 ปีแต่ควรใช้ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น
หญิงมีครรภ์ ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ ตับ และไตเรือ้ รัง ยากลุม่ นีม้ ฤี ทธิล์ ดการอักเสบได้เป็นอย่างดี
จึงสามารถลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโควิด-19 ได้
• กลุ่มยาฤทธิ์ต่อต้านอาร์เอ็นเอไวรัส  ที่ชื่อ ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)
เป็นยาทีใ่ ช้รกั ษาผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสในกลุม่ อาร์เอ็นเอไวรัสหลายชนิด เช่นไวรัสอีโบลา
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสโรคปากและเท้า เป็นต้น โดยยากลุ่มนี้มีฤทธิ์
ยับยัง้ การเพิม่ จ�ำนวนของไวรัสในร่างกายและยังสามารถลดการอักเสบของปอดได้ดว้ ย
ยาฟาวิพริ าเวียร์ถกู ทดลองใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยโควิด-19 ในประเทศจีนและญีป่ นุ่ โดยให้ผล
การรักษาที่ดีในผู้ป่วยระยะปานกลาง และมีความปลอดภัยสูง จึงท�ำให้ประเทศไทย
ใช้ยาชนิดนี้เป็นหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย
แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยาในผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยนั้นยังมีการใช้ยา
ทั้ง 4 กลุ่มนี้ผสมผสานกันโดยไม่ได้ใช้เพียงยาชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ทั้งนี้
ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยในแต่ละคน
แหล่งอ้างอิง:
  1. ยง ภู่วรวรรณ. ไข้หวัดใหญ่ สิ่งที่ควรรู้ส�ำหรับประเทศไทย. วงการแพทย์.
  2. ภาสกร แสงสว่างโชติและอัจฉรา กุลวิสุทธ์. การใช้ยาต้านมาลาเรียในการรักษา    
      โรคข้อและโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน.วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม. 2554
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ตอน ต้องกู้....ต้องกู้จึงจะชนะ (ตอนที่ 2)
ตอนที่ แ ล้ ว ผมเพิ่ ง เขี ย นไปได้ แ ค่ ถึ ง ตอนที่ รั ฐ บาลยุ ค ก่ อ นปี พ.ศ. 2473
(ก่อนเกิดเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่ทวั่ โลก) พยายามจะไม่ตอ้ งกูด้ ว้ ยการจัดท�ำงบประมาณ
แบบสมดุลคือรายรับเท่ากับรายจ่ายพอดี ซึง่ ปัญหาก็คอื รายจ่ายทีจ่ ำ� เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ถูกตัดไปเพราะเงินไม่พอ นอกจากนั้นระดับความเส้นใหญ่ของเจ้ากระทรวงแต่ละ
กระทรวงก็มีผลท�ำให้รายจ่ายบางอย่างที่จ�ำเป็นน้อยกว่ากลับได้อนุมัติ สมัยเมื่อผมท�ำ
วิจัยด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเคยอ่านเอกสารราชการเมื่อนานมาแล้วที่ต่อว่ากัน
ระหว่างกระทรวงว่าในขณะทีง่ บประมาณไม่พอจะใช้จา่ ยจนต้องตัดงบส�ำคัญๆ ต่างไป
มากนั้นยังเจ้ากระทรวงบางกระทรวงพร้อมบริวารเดินทางไปดูงานต่างประเทศไกลๆ
ได้โดยใช้จ่ายงบประมาณจ�ำนวนมาก
ในภาวะเศรษฐกิจปกติ การจัดท�ำงบประมาณสมดุลมักลงเอยด้วยการที่
รัฐบาลมีรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายเสมอหรือพูดง่าย ๆ ก็คือมีเงินเหลือจ่ายนั่นเอง
เงินทีเ่ หลือจ่ายนีจ้ ะถูกจัดเป็นเงินคงคลังเอาไว้ใช้จา่ ยเวลาทีย่ งั จัดเก็บรายรับมาได้ไม่ทนั
ตอนต้นปีงบประมาณ หรือไม่ก็เพื่อใช้จ่ายรายการพิเศษอย่างเช่นในอดีตสมัยรัชกาล
ที่ 6 เคยน�ำเงินคงคลังที่สะสมมาตั้งแต่ตอนต้นรัชสมัยมาใช้ลงทุนในระบบชลประทาน
และพัฒนาการรถไฟในช่วงที่งบประมาณขาดดุล (ตอนปลายรัชกาล) เป็นต้น
ส่วนสาเหตุที่รายรับจริงกลับมีมากเกินรายจ่ายทั้งที่จัดท�ำงบประมาณแบบ
สมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นั้น เขาวิเคราะห์กันมาแล้วว่าเป็นเพราะการประมาณ
การรายรับรายจ่ายซึ่งต้องท�ำก่อนเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เข้าสภานั้นหน่วยงาน
ที่เสนอรายจ่ายเพื่ออนุมัตินั้นมักเสนอมาเกินจริงไว้เผื่อถูกตัด ท�ำให้ยอดรายจ่ายมัก
สูงกว่าทีเ่ ป็นจริงและด้วยความล่าช้าของการเบิกจ่ายตามระบบราชการท�ำให้มกั เบิกจ่าย
ได้ไม่ครบตามทีอ่ นุมตั ไิ ว้ในงบประมาณ ผลจึงมักเป็นว่ารายจ่ายจริงจะต�ำ่ กว่าทีร่ ะบุไว้ใน
พ.ร.บ. งบประมาณฯ เสมอ แต่ในด้านรายรับนัน้ ตรงข้ามคือหน่วยงานเช่นกรมสรรพากร
มักประมาณแบบอนุรกั ษ์นยิ มคือประมาณขัน้ ต�ำ่ เป็นหลัก เนือ่ งจาก ถ้าประมาณขัน้ สูง
แล้วเกิดจัดเก็บไม่ได้จะเป็นความบกพร่องของหน่วยงานไปเสียเปล่าๆ
เมื่อประมาณรายจ่ายไว้สูงเกินจริงและใช้จ่ายต�่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่
ประมาณการรายรับไว้ตำ�่ เกินจริงซึง่ ในเวลาเศรษฐกิจปกติจะเก็บได้มากกว่าทีป่ ระมาณการ
ท�ำให้แม้ตัวเลขรายรับรายจ่ายจะเท่ากัน (งบประมาณ ฯ สมดุล) ตัวเลขรายรับจริงจึง
สูงกว่ารายจ่ายจริงอยู่เสมอ แต่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดในช่วงเศรษฐกิจปกติเท่านั้น
ถ้าเป็นตอนที่เศรษฐกิจถดถอยหรือตกต�่ำ ธุรกิจล้มละลาย คนตกงานมากมายไม่มีใคร
เสียภาษี รายรับ(จากภาษี)ทีป่ ระเมินไว้กจ็ ะต�ำ่ กว่าความเป็นจริงไปมากในขณะทีร่ ฐั บาล
จะต้องใช้จา่ ยมากกว่าปกติเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนและกระตุน้ เศรษฐกิจ ในกรณีอย่างนี้
รายรับก็จะไม่พอที่จะใช้จ่ายและรัฐบาลจ�ำเป็นต้องกู้เหมือนกันแม้จะท�ำงบประมาณ
แบบสมดุลก็ตาม และถ้าลองเกิดเหตุการณ์แบบนีข้ นึ้ แล้ว ในปีตอ่ ๆ ไปรัฐบาลก็ไม่มที าง
จะจัดท�ำงบประมาณสมดุลได้อีกแน่ยกเว้นจะยอมตัดรายจ่ายส�ำคัญคือเงินเดือน
ข้าราชการออกเหมือนที่เราเคยท�ำช่วงเกิดเศรษฐกิจตกต�่ำหลัง พ.ศ.2473 ซึ่งมีการ
ปลดข้าราชการออกเป็นจ�ำนวนมากจนมีคำ� ศัพท์วา่ “ดุล” ออกซึง่ ก็มาจากการพยายาม
ลดรายจ่ายเพื่อให้งบประมาณสมดุลนั่นเอง
ก่ อ นจะไปถึ ง การจั ด ท� ำ งบประมาณแบบขาดดุ ล ซึ่ ง จะท� ำ ให้ “ต้ อ งกู ้ ”
อย่างเป็นทางการนัน้ ผมคงจะต้องชีแ้ จงก่อนว่าจะข้ามเรือ่ งการจัดท�ำงบประมาณแบบ
เกินดุลไป เนื่องจากในความเป็นจริงนั้นยังแทบจะไม่มีรัฐบาลไหนหรือจะให้ชัดลงไป
ก็คือรัฐบาลของประเทศไหนท�ำได้ เพราะแค่จะท�ำให้งบรายรับกับรายจ่ายเท่ากันได้
นีก่ ย็ ากเย็นแสนเข็ญแล้ว และประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศนัน้ แม้แต่จะท�ำงบประมาณ
สมดุลก็ยงั ท�ำไม่ได้เลยมา 50-60 ปีแล้ว และทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือทฤษฎีการคลังบอกไว้วา่
จุดมุ่งหมายของการจัดท�ำงบประมาณแบบเกินดุลก็คือเพื่อชะลอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจที่ก�ำลังขยายตัวร้อนแรงเกินไปแบบที่มีคนน�ำไปเปรียบกับเครื่องยนต์ที่เร่ง
จนร้อนจัดจนอาจระเบิดได้ว่าเศรษฐกิจก�ำลัง overheat นั่นแหละครับ ถามจริงๆ ว่า
ใครหน้าไหนจะอยากให้เศรษฐกิจชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรงเกินไปนัน้
ก็เกิดได้ยากเสียด้วย
ในทีส่ ดุ ผมก็มาถึงตอนทีจ่ ะอธิบายเรือ่ ง “ต้องกู”้ ตามชือ่ ทีต่ งั้ ไว้เสียที นัน่ ก็คอื
เมื่อรัฐบาลต้องจัดท�ำงบประมาณแบบขาดดุลซึ่งประมาณการรายรับนั้นได้น้อยกว่า
รายจ่าย เพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายได้จึงจ�ำเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะหรือไปกู้เงินมา
นั่นเอง ส่วนที่ว่าจุดมุ่งหมายของการจัดท�ำงบประมาณขาดดุลนั่นท�ำเพื่ออะไร และจะ
กูเ้ งินจากแหล่งใดได้บา้ ง รวมทัง้ ควรจะกูจ้ ากทีไ่ หนนัน้ ในเขียนตอนนีค้ งจบไม่ทนั เสียแล้ว
เพราะยังต้องเขียนต่ออีกเยอะ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปจบในตอนหน้านะครับ
รูปภาพจาก:

  1. Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS (2020)
3. https://www.western.edu/news/updates-western-response-covid-19
4. www.eworldtrade.com/pd/jmttradingllc/wickr-theplugshop-favipiravirpills/738803/ 2. www.eworldtrade.com/pd/jmttradingllc/wickr-theplugshop-favipiravirpills/738803/

ข่าวรามคำ�แหง
๗
‘กฤตภาศ’ นักแสดงช่อง 3
บัณฑิตสาวอายุ 19 ปี ภูมิใจ
จบรัฐศาสตร์รามฯ ปริญญาตรีใบทีส่ อง เรียนไว จบเร็ว ด้วยระบบพรีดีกรี
วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ จบรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เกียรตินยิ มอันดับ 1
คณะรัฐศาสตร์ ปัจจุบนั เป็นนักแสดง นักเขียน พิธกี ร
ผูด้ ำ� เนินรายการโทรทัศน์ อาจารย์พเิ ศษตามสถาบัน
การศึกษาต่างๆ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัท
ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อบริษัท เฮเจโมนี พิคเจอร์ส
จ�ำกัด
กฤตภาศ มีผลงานจากบทคุณอั๋น ตอนคุณชายปวรรุจ ในละครชุด
“สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” ล่าสุด บทจ่าสมยศ ละครทุ่งเสน่หา ทางช่อง 3 และ
นักแสดงรับเชิญอีกหลายเรือ่ ง เป็นเจ้าของผลงานหนังสือ “บลูมงิ ตันในวันฝนพร�ำ”
เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวในบลูมิงตัน สหรัฐอเมริกา และ “ปฏิบัติการ
บันดาลรัก” เนือ้ หาตามรอยละครคุณชายปวรรุจ สูส่ วิสเซอร์แลนด์ ดินแดน
แห่งความรัก
กฤต เล่าว่า เป็นความลงตัวของชีวติ ทีส่ ามารถวางแผนมาลงทะเบียน
เรียนปริญญาตรีใบที่สองที่คณะรัฐศาสตร์ ม.รามค�ำแหงได้ หลังจากที่จบ
ปริญญาตรีใบแรกเมื่อปี 2544 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็ห่างหายจากเรียนไปนาน ช่วงที่เรียนเน้นการอ่านหนังสือมาสอบ และเข้า
ห้องเรียนในช่วงปีสดุ ท้าย ซึง่ ผมใช้เวลาเรียน 4 ปี และได้เกียรตินยิ มอันดับ 1
ก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนสาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์มาก่อน
เพราะคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับทีเ่ รียนจบระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่พอมาเรียนมีข้อจ�ำกัดเรื่อง
การเข้าห้องเรียน จึงต้องย้ายคณะและมาเรียนคณะรัฐศาสตร์ ไปพร้อมกับ
การเรียนปริญญาโทใบทีส่ อง สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย
“ระบบการเรียนที่รามฯ เหมาะส�ำหรับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่า
ต้องการเรียนไปเพื่ออะไร เพราะหลายคนบังคับให้ตนเองเรียนหนังสือไม่ได้
แต่ถา้ วัยท�ำงานทีพ่ ร้อม ต้องจ่ายเงินค่าเรียนด้วยตนเอง จะใส่ใจและตัง้ ใจเรียน
เพราะเป็นเงินที่หามาจากการท�ำงานด้วยตนเอง ท�ำให้เห็นคุณค่าของเงิน
ไม่ให้สูญเปล่าไปอย่างไร้ค่า ฉะนั้น น้องๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ส่งเสียจ่าย
ค่าเล่าเรียนมาให้เรียนหนังสือ ก็อย่าทิง้ โอกาสทางการศึกษา เพราะไม่ใช่ทกุ คน
ที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นนี้”
กฤต กล่าวถึงปริญญาตรีใบที่สองนี้ว่า การเรียนคณะรัฐศาสตร์
กับการแสดงในวงการบันเทิง อาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถ
ประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปได้ เพราะรัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นฐาน
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และการเมืองการปกครอง ก็เป็นเรื่องที่ประชาชน
ควรรู้ และติดตามความเคลือ่ นไหวให้ทนั กับการเมืองการปกครองของประเทศ
ทีเ่ กิดขึน้ ในทุกวัน ส่วนวงการบันเทิง การสะสมประสบการณ์เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
รวมถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และเทคโนโลยีการเล่าเรื่องต่างๆ
ก็เปลี่ยนแปลงเร็ว เราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับบริบททุกเรื่องที่อยู่รอบตัว
“รู้สึกดีใจที่เรียนจบแล้ว วันนี้หายเหนื่อย เพราะความเหนื่อยสร้าง
ให้เกิดความส�ำเร็จแล้ว เมื่อเราเลือกเข้ามาเรียน ไม่ได้มีใครบังคับให้มาเรียน
ก็ต้องท�ำให้ดีที่สุด ผมเชื่อว่าเราไม่ได้เหนื่อยกับการสอบไปตลอดชีวิต ถ้าเรา
รูส้ กึ ท้อ เหนือ่ ย ขีเ้ กียจ ก็จะจมอยูก่ บั ความรูส้ กึ แบบนีไ้ ปตลอด แต่ถา้ เราอดทน
ที่จะต่อสู้กับอุปสรรค มันก็จะผ่านไป และสิ่งที่เหลืออยู่คือความทรงจ�ำที่ดี
ทีส่ ำ� คัญ ผมได้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน ไม่วา่ คุณจะเป็นใครมาจากไหน ก็อยู่
ภายใต้มาตรฐานการศึกษา การสอบ และการประเมินผลแบบเดียวกัน”

				
นางสาวชาลิสา แสวงลาภ บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อายุ 19 ปี
เริ่มเรียนมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ในระบบพรีดีกรี
ตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้น ม.4 โรงเรียนราชินีบน หลังจบ
ม.6 เทียบโอนสมัครเรียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี
เรียนต่อเพียง 1 เทอมก็สามารถคว้าปริญญามาครอง
ได้ส�ำเร็จ
ปัจจุบนั ชาลิสา เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้รบั ทุนการศึกษาจากบริษทั ดัชมิลล์ จ�ำกัด และเป็นนักศึกษาปริญญาโท
โครงการบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บัณฑิตชาลิสา เล่าความประทับใจในระบบพรีดกี รีของมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหงว่า เป็นโอกาสทางการศึกษาที่ดีมาก เหมือนได้เรียนปริญญาตรี
ล่วงหน้า สามารถเรียนจบระดับอุดมศึกษาได้เร็วขึน้ และยังได้รบั ทักษะความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นภาษาทีส่ ำ� คัญมากในปัจจุบนั เหมือนเป็นใบเบิกทาง
สู่อนาคต ทั้งการศึกษาต่อ และการท�ำงานด้วย
“หลังเรียนจบ ม.6 ได้เทียบโอนหน่วยกิตเรียนต่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และสอบเข้าติดสถาบันอื่น ๆ ด้วย ทั้งสถาบัน
การบินพลเรือน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคภาษาไทย) และวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก โดยต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเข้า และยื่นคะแนน
เป็นผลลัพธ์จากโอกาสทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเอื้อให้กับ
นักเรียน ม.ปลาย ผ่านระบบพรีดีกรี”
ส�ำหรับเทคนิคการเรียนของบัณฑิตคนเก่ง คือลงทะเบียนเรียนเต็มแม็กซ์
ทุกเทอม วิชายาก ๆ น�ำมาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน เพราะเป็นช่วงเวลา
ตรงกับปิดเทอมที่โรงเรียนพอดี ท�ำให้มีเวลาเข้าเรียน ส่วนวันเวลาสอบของ
มหาวิทยาลัยจะไม่ตรงกับวันสอบของทีโ่ รงเรียน จึงสามารถแบ่งเวลาได้งา่ ยขึน้
การอ่านหนังสือต้องอ่านสะสมมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ช่วงแรกของเทอม แบ่งเวลา
อ่านวันละนิด วันละหน่อย ซึ่งจะเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพกว่าการอ่าน
รวดเดียวตอนใกล้สอบ
บัณฑิตคนเก่ง เล่าต่อไปว่าการเรียนสองสถาบันควบคูก่ นั ท�ำให้ฝกึ วินยั
และต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น และการเรียนก็เป็นเรื่องสนุก มีความ
ท้าทาย ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ รอบด้าน ดีใจที่ประสบความส�ำเร็จ ได้รับ
ปริญญาตัง้ แต่อายุยงั น้อย ทุกอย่างทีท่ มุ่ เทไม่สญู เปล่า และดีใจทีท่ ำ� ให้ครอบครัว
ภาคภูมิใจ
“ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ช่วยเลกเชอร์
วิชาทีไ่ ม่ได้เข้าเรียน ฝากถึงพีน่ อ้ งชาวรามค�ำแหง เมือ่ มีโอกาสผ่านเข้ามาในชีวติ
ขอให้คว้าไว้ และอย่าท้อแท้ใจหรือคิดว่าเรียนไม่ไหว ทุกสิง่ ทุกอย่างขึน้ อยูก่ บั
ใจของเรา ถ้าใจเราไม่ยอมแพ้ เราก็จะสามารถชนะ และประสบความส�ำเร็จ
ในชีวิตได้อย่างแน่นอน”

คณะผูจ้ ดั ท�ำข่าวรามค�ำแหงออนไลน์

เจ้าของ		
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บรรณาธิการผูช้ ว่ ย รศ.วาริศา พลายบัว     อาจารย์อภิสทิ ธิ์ ศุภกิจเจริญ นางปุญญิสา อรพินท์ น.ส.กุลศิ รา เจริญสุข
บรรณาธิการ
ผศ.ลีนา ลิม่ อภิชาต
กองบรรณาธิการ น.ส.พรรณวรา เพิม่ พูล นางสาริศา แสงสุข น.ส.กนิษฐา ทองจับ     นายสุภะชัย อวนศรี
ผูป้ ระสานงานข้อมูลสารสนเทศ นางรัชนี โคตรพรหม ช่างภาพ		
นายภาณุพงศ์ พิงไธสง
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจัดหน้า นายสัณฐิติ เทศสีแดง นายสยุมพล ศรพรหม    

๘
ม.รามฯ เปิดรับ นศ.ใหม่ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ปัจจุบนั มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆมากมาย
ท�ำให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และประชาชนกลุม่ เสีย่ ง
มีปัญหาสุขภาพมากยิ่งขึ้น การดูแลด้านสาธารณสุข
ชุมชนเป็นสิ่งส�ำคัญพื้นฐาน ที่จะช่วยให้ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี ดังนั้นสังคมต้องเร่งพัฒนาระบบ
การดู แ ลที่ เ หมาะสมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น  เพื่อให้สามารถดูแลประชาชน
ในชุ ม ชนได้ ดี แ ละทั่ ว ถึ ง ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ป ั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพและสอดรั บ กั บ
ความต้ อ งการด้ า นบุ ค ลากรที่ จ� ำ เป็ น ทางด้ า น
สาธารณสุขในสังคม
ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ร. ได้ยา้ ย
ทีท่ ำ� การจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สุ โขทั ย มาอยู ่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รามค�ำแหงหั ว หมาก
โดยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ทัง้ ภาคปกติและโครงการพิเศษ เน้นการสร้างบุคลากร
สาธารณสุขที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกไปช่วยเหลือดูแลชุมชน
และสังคม บัณฑิตกลุ่มนี้จะเป็นกลไกส�ำคัญส่วนหนึ่ง
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ตั้งแต่เริ่มต้น ท�ำให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
ทั้งนี้ยังเปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
สาธารณสุข เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร ให้มีความรู้เชิง
กลยุทธ์อย่างรอบด้านรองรับการเปลีย่ นแปลงของสังคม

รศ.ดร.สุรเดช กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
เปิดรับสมัครผูส้ ำ� เร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตัง้ แต่บดั นี้ - 30 มิถนุ ายน
2563 โดยเรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ณ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง หัวหมาก และหลักสูตรปริญญาตรีโครงการ
พิเศษรับผูท้ จี่ บอนุปริญญาเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ค่าใช้จา่ ย
ตลอดหลั ก สู ต รทั้ ง สองประเภท 185,000 บาท
(หน่วยกิตละ 800 บาท) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ส่วนปริญญาโท โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข เปิดรับ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ สาขาวิชา จัดการ
เรียนการสอนแบบ Block Course System แผน ข
(ไม่ทำ� วิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร 165,000 บาท (แบ่งช�ำระ 7 งวด)
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  
ผู ้ ส นใจสามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ค รที่
www.pubichealth.ru.ac.th และส่งใบสมัครพร้อม
เอกสารด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ ส�ำนักงาน

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๔)
วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต
ส่วนภูมิภาคปริญญาตรี (PRE-DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้มีการเปลี่ยนแปลง
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภท
เทียบโอนหน่วยกิต ประจ�ำภาค 1 ปีการศึกษา 2563
สมัครสอบส่วนภูมิภาคโดยไม่มีการจ�ำหน่ายใบสมัครฯ
และระเบียบการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทนักศึกษาที่ได้สทิ ธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิต
    1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ครบ 8 ปีการศึกษา แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ตามข้อ 14 วรรค 3
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
    1.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ทีห่ มดสถานภาพนักศึกษาเพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา
การศึกษา 8 ปี หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และ
ค้างช�ำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคเรียน
ปกติ ติดต่อกันตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลง
ทะเบียนเรียนและค่าบ�ำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
ส�ำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2560 หรือหมด
สถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจาก
การเป็นนักศึกษาแล้วหรือหมดสถานภาพกรณีอื่น ๆ
    1.3 ผูส้ มัครทีเ่ คยมีหน่วยกิตสะสมเพราะเคย
สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นราย
กระบวนวิชาเพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ส�ำหรับ
ผูเ้ ข้าศึกษาสอบส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรค 2
และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว
1.4 เป็นผูส้ มัครทีใ่ ช้คณ
ุ วุฒสิ งู กว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี
ขึ้ น ไปจากมหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง หรื อ สถาบั น
การศึกษาอื่น
2. การก�ำหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต
    2.1 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต
ตาม ข้อ 1.1ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ถ้าประสงค์จะขอสมัคร
กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ โดยน�ำหน่วยกิตสะสมเดิม
ทั้งหมดเทียบโอนในการสมัครใหม่ และเป็นหน่วยกิตที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2310-8928, 092-580-2920, 081-9293546 และที่ www.pubichealth.ru.ac.th ,
Facebook : sukhothaiPHRU หรื อ สายตรง
คณบดี 089-115-9089
“การเรี ย นด้ า นสาธารณสุ ข สามารถ
ประกอบอาชี พ ได้ ห ลากหลาย เช่ น นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุ ข นั ก วิ จั ย เจ้ า หน้ า ที่ ด ้ า นสุ ข ภาพใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายเวชปฏิบัติของ
โรงพยาบาล รวมถึงเป็นหมออนามัยประจ�ำสถานี
อนามั ย ที่ ป ั จ จุ บั น เรี ย กว่ า โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพต�ำบล ที่ส�ำคัญสามารถน�ำความรู้ไปดูแล
คนในครอบครัว ชุมชนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ที่ดี สร้างชุมชนที่เข้มแข็งห่างไกลจากโรคภัยอย่าง
แท้จริง”

เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่สมัครเข้าศึกษา
ก�ำหนดไว้ ต้องช�ำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50 บาท
    2.2 ผู ้ ส มั ค รใช้ คุ ณ วุ ฒิ อ นุ ป ริ ญ ญา หรื อ
ปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงช�ำระ
ค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50 บาท
    2.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรืออนุปริญญาหรือปริญญาตรีขนึ้ ไป จากสถาบัน
การศึกษาอืน่ ช�ำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท
3. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ
วิธีการช�ำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต
    3.1 ให้ผสู้ มัครน�ำส�ำเนาคุณวุฒิ หรือส�ำเนา
ใบรั บ รองผลการศึ ก ษา (Transcript) แล้ ว แต่ ก รณี
หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค ไปด�ำเนินการเทียบโอน
หน่วยกิต และช�ำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต พร้อม
การช�ำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในขั้นตอนการช�ำระเงิน
วันที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา
     3.2 ในกรณีผสู้ มัครทีไ่ ด้สมัครเป็นนักศึกษา
ไว้ แ ล้ ว ไม่ อ าจด� ำ เนิ น การตามข้ อ 3.1 ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในวันทีย่ นื่ ใบสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มา
ด�ำเนินการภายหลังได้ โดยเฉพาะผูส้ มัครทีย่ งั รอผลสอบ
ในภาคสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ภาคสุดท้าย เพือ่ น�ำมาเทียบโอน
หน่วยกิต โดยติดต่อขอด�ำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต
กับคณะที่สมัครทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันเสร็จสิ้นการสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร
    3.3 ผูส้ มัครทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินการให้ครบขัน้ ตอน
ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา
ผูน้ นั้ สละสิทธิก์ ารเทียบโอนหน่วยกิต และมหาวิทยาลัย
จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร
    3.4 ผูส้ มัครทีด่ ำ� เนินการใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอน
หน่วยกิตไว้แล้ว แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิต
ไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้
4. ก�ำหนดการรับสมัครและสถานทีร่ บั สมัคร
    4.1 Download ใบสมัครฯ และระเบียบการ
รับสมัคร (สมัครด้วยตนเองเท่านัน้ ) ทีเ่ ว็บไซต์ www.ru.ac.th
www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th
    4.2 นักศึกษาทีใ่ ช้สทิ ธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิต
ต้องมาสมัครด้วยตนเองและรับใบสมัครฯ ณ สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปราจีนบุร,ี อุทยั ธานี, นครศรีธรรมราช, อ�ำนาจเจริญ,
แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง,
ลพบุร,ี นครราชสีมา, หนองบัวล�ำภู, ชัยภูม,ิ เพชรบูรณ์,
บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, สุรินทร์,
อุดรธานี, พังงา และสงขลา ดังนี้
    ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 5 - 8 มิ ถุ น ายน 2563
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2563
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    4.3 รั บ ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ณ หน่ ว ย
รับสมัคร(ส่วนภูมภิ าค) อาคาร สวป. ชัน้ 3 มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง โทร. 0-2310-8624 ในวันและเวลาราชการ

