
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร ผู ้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ 
รกัษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง รบัมอบ PARTITION ฉำกก้ันอะครลิกิ เพ่ือป้องกัน 
โควิด-19 จ�ำนวน 10 ชุด จำก นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู ้จัดกำรฝ่ำย Manufacturing 
บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด และคณะ โดยมี คณะผู้บริหำร และบุคลำกร ม.ร. ร่วมรับมอบ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อำคำรวิทยบริกำรและบริหำร
 ทั้งนี้ PARTITION ฉำกกั้นอะคริลิกใส สำมำรถกั้นเชื้อโรค ละออง ไอ จำม สำรคัดหลั่ง 
โดยมหำวิทยำลัยจะน�ำไปวำงไว้ตำมสถำนที่และหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำและ
ประชำชนที่เข้ำมำติดต่อรำชกำรต่อไป

ม.รามฯ รับมอบฉากกั้นป้องกัน โควิด-19 

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงเตรียมจัดสอบ
ภำคฤดู ร ้ อน/2562 ณ ม .ร .  (หั วหมำก )  และ
วทิยำเขตบำงนำ รวมทัง้ศูนย์สอบส่วนภมูภิำคทัว่ประเทศ 
โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติกำรคัดกรองอย่ำงเข้มงวด
ตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส
โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร .บุญชาล ทองประยู ร 
ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนักำรศึกษำ
นำนำชำติ รักษำรำชกำรแทน
อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
เป ิดเผยว ่ำตำมที่มีกำรแพร ่ระบำดของโรคไวรัส
โควิด-19 และมีค�ำสั่งให้ปิดสถำนศึกษำ จนถึงวันท่ี 
31 พฤษภำคม 2563                  (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามค�าแหงเตรียมจัดสอบ
ภาคฤดูร้อนในเดือน

มิถุนายน 2563

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง รับสมัครนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี ภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผ่ำนระบบออนไลน์ ทั้งส่วนกลำง (ม.ร.หัวหมำก) และส่วนภูมิภำค 23 จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมปรับลด
ค่ำหน่วยกิต 40% ส�ำหรับนักศึกษำใหม่ ปริญญำตรีภำคปกติ และนักศึกษำ Pre-degree เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ คณะนิติศำสตร์ บริหำรธุรกิจ 
มนุษยศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และสื่อสำรมวลชน (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามค�าแหงรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์

พร้อมลดค่าหน่วยกิต 40% บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2563

 คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
เปิดรับสมัครนักศึกษำใหม่ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2563 (เฉพำะส่วนกลำงที ่ม.ร. หวัหมำก) ใน 6 กลุ่มวชิำ 
ได้แก่ 1) กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมำณ 
2) กลุ ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจและอุตสำหกรรม 
3) กลุม่วชิำเศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
4) กลุ ่มวิชำเศรษฐศำสตร์กำรคลังและกำรพัฒนำ 
5) กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศและโลกำ-
ภิวัตน์ศึกษำ และ6) กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเกษตร
  ผู ้สนใจสำมำรถสมัครทำงอินเทอร ์ เน็ตที่ 
www.iregis2.ru.ac.th ตัง้แต่บดันี ้- 29 มถินุายน 2563 
หรือทำงไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ -4 มิถุนายน 2563 
ดำวน์โหลดใบสมัครและระเบียบกำรได้ที่ www.ru.
ac.th, www.iregis2.ru.ac.th, www.regis.ru.ac.th 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8614-24 
0 -2310 -8534  หรื อที่  www.eco . ru . ac . th  
Facebook : คณะเศรษฐศำสตร์-มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามฯ 
เปิดรับ นศ.ใหม่ ภาค 1/63

 คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง เปิดรับสมัครผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยเข้ำศึกษำต่อระดับ
ปรญิญำตร ีในภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2563 
หลักสูตร 4 ป ี  จ� ำนวน 137 หน ่วยกิต 
ใน 3 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำดนตรีสำกล 
สำขำวชิำนำฏกรรมไทย และสำขำวชิำดนตรไีทย 
  ผู ้สนใจสำมำรถสมัครออนไลน์ที่ 
https://forms.gle/4cGxErsS8d5RdidN6 
ได้ต้ังแต่บัดน้ี - 29 มิถุนายน 2563 หรือที่ 
F a cebook :  คณะศิ ลปกรรมศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง หรอืสมคัรด้วยตนเอง 
ระหว่ำงวนัที ่5-8 และ 26-29 มิถนุายน 2563 
ที่คณะศิลปกรรมศำสตร์ ม.ร. (หัวหมำก) 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-
8296

 คณะวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
เป ิดรับสมัครนักศึกษำใหม ่  ภำคเรียนท่ี  1 
ปีกำรศึกษำ 2563 จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี และ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 
(เฉพำะส่วนกลำง) โดย เปิดรับผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ และรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยเข้ำศึกษำ
ในระบบ Pre-degree เพือ่สะสมหน่วยกิตล่วงหน้ำ
และเมื่อจบชั้นม.6 สำมำรถน�ำหน่วยกิตสะสมมำ
เทียบโอนได้
  ผู้สนใจสำมำรถสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้  - 29 
มิถุนำยน 2563 หรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ - 
4 มิถุนำยน 2563 
  ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครและ
ระ เบี ยบกำร ได ้ ที่  www . ru . a c . t h  หรื อ
ดูรำยละเอียดหลักสูตร สำขำวิชำเคมี ที่ www.
chem.sci.ru.ac.th/index.php/th/program-th 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภำควิชำเคมี 
e-Mail : KMESCI.RU@gmail.com และดูรำยละเอยีด
หลกัสตูร สำขำวิชำชวีวิทยำ ที ่http://www.bio.
sci.ru.ac.th สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
ภำควชิำชวีวทิยำ Facebook : Bio_ram_official 
หรือโทร. 02-310-8614-24 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ
นักศึกษาใหม่ 2 สาขาวิชา

ในฉบับ

หน้า 3-5

พบอาจารย์ผู้สอน

STA1003, MCS4170

MCS2260, MGT1001

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๖

ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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 ทัง้นี ้เปิดรบัสมัครทางออนไลน์ ทีเ่วบ็ไซต์ 
www.iregis2.ru.ac.th ต้ังแต่บัดน้ี - 29 มิถุนายน 
2563 และทางไปรษณีย ์ส่วนกลำง ตั้งแตบ่ัดนี้ - 
4 มถุินายน 2563 และส่วนภมูภิำค ตัง้แต่บดันี ้– 
26 มิถุนายน 2563
 ส�ำหรบั ส่วนภูมภิำค เปิดรับสมคัรใน 4 คณะ 
ได ้แก ่  คณะนิติศำสตร ์  คณะบริหำร ธุรกิจ 
คณะสื่ อสำรมวลชน และคณะรั ฐศำสตร ์ 
ณ สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดอุทัยธำนี ปรำจีนบุรี อ�ำนำจเจริญ 
นครพนม แพร่ นครรำชสีมำ นครศรีธรรมรำช 
สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธำนี ลพบุร ี
หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กำญจนบุรี 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลำ เชียงใหม่ เชียงรำย และ
พังงำ
  ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครและ
ระเบียบกำรรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ 
www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ 
www.regis.ru.ac.th สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่ ม เ ติ ม โทร .  0 - 2310 -8614 -24  หรื อที่ 
FB: PR Ramkhamhaeng University

ม.รามค�าแหงรับนักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ท�ำให้มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงมีควำมจ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงก�ำหนดกำรสอบไล่ ภำคฤดูร้อน/
2562 ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจำกเดิมที่
ก�ำหนดกำรสอบในเดือน พฤษภำคม 2563 
ไปจดัสอบในเดอืนมิถนุำยน 2563 โดย ส่วนกลาง
ก�ำหนดสอบระหว่างวนัที ่10-17 มถินุายน 2563 
และส่วนภูมิภาค สอบวันที่ 20-21 และ 27-28 
มิถุนายน 2563 เป็นกำรจัดสอบที่มหำวิทยำลัย
ทั้งที่ ม.ร.(หัวหมำก) และวิทยำเขตบำงนำ รวมท้ัง
ศูนย์สอบส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ 
 “มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัย
ของนกัศกึษาและกรรมการคุมสอบ ทีจ่ะต้องป้องกัน
ไม่ให้เกดิการแพร่เชือ้ของโรคไวรสัโควดิ-19 โดยจะ
ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้าสอบและ
บคุคลากรทีป่ฏบัิตหิน้าท่ีในตกึสอบ ตามมาตรการ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเข้มงวด เช่น การคดักรองโดยตรวจวดัอณุหภมูิ 
การสวมหน้ากากอนามัย การจัดเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือไว้ทุกห้องสอบ รวมทั้งการจัดที่นั่งสอบ
ตามมาตรการให้มีระยะห่างทางสังคม”
 รักษาราชการแทนอธิการบดี  ม.ร. 
ยงักล่ำวเพิม่เตมิว่ำ หำกสถำนกำรณ์ภำยนอกมกีำร
เปลีย่นแปลง มหำวทิยำลยัก็ต้องพจิำรณำปรบัเปลีย่น
กำรจดัสอบเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ ขอให้
นักศึกษำติดตำมข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ ของ ม.ร.
อย่ำงสม�่ำเสมอด้วย

ม.รามค�าแหงเตรียมจัดสอบ

ภาคฤดูร้อน              (ต่อจากหน้า 1)

 ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่เยอรมนี

อ. ลาวินี   ปุรณะสกุล                                                สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์  

ด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล
Helmut-Schmidt-Programme

(Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance)

 ก่อนอื่นอำจำรย์ขอแสดงควำมยินดีกับ
บัณฑิตรำมค�ำแหงรุ ่นที่ 45 ทุกท่ำนเลยนะคะ 
วันนี้อำจำรย์มีข่ำวดีส�ำหรับบัณฑิตรำมที่สนใจ
ศึกษำต่อที่ประเทศเยอรมนีมำฝำกค่ะ
 ทนุเฮลมตุ  ชมดิต์ (Helmut Schmidt1) 
เป็นทนุกำรศกึษำจำกองค์กำรแลกเปลีย่นวชิำกำร
เยอรมัน (DAAD) ส�ำหรับผู้สนใจเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำโท ด้ำนนโยบำยสำธำรณะและ
ธรรมำภิบำล (Master’s Scholarships for 
Public Policy and Good Governance) 
ผู้สมัครขอรับทุนสำมำรถเลือกสมัครหลักสูตรที่
สนใจได้จำกรำยชื่อหลักสูตรดังต่อไปนี้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
1. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: Analysis 
and Design of Social Protection Systems
2. Universität Duisburg-Essen: Master of 
Development and Governance 
3. Willy Brandt School of Public Policy at 
the University of Erfurt : Master of Public 
Policy (MPP)
4. Universität Magdeburg: Peace and 
Conflict Studies
5. Universität Passau: Development Studies
6. Universität Potsdam: Master of Public 
Management (MPM) 
หลักสูตรภาษาเยอรมัน
7. Hochschule Osnabrück: Management
in Non-Profit-Organisations
หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
8. Universität Passau: Master of Governance 
and Public Policy
ช่วงเวลาการรับสมัคร 
1 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2563
เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู ้สมัครจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำ
สงัคมศำสตร์ รฐัศำสตร์ นติศิำสตร์ เศรษฐศำสตร์ 
หรือรัฐประศำสนศำสตร์
2. ผู ้สมัครจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำ
ไม่เกิน 6 ปี 
รายละเอียดทุนการศึกษา
ทุนค่ำเล่ำเรียนตลอดหลักสูตร เงินสนับสนุน
รำยเดือน ค่ำประกันสุขภำพ ค่ำเดินทำง และ
ทุนเรียนภำษำเยอรมันเป็นเวลำ 6 เดือนก่อน
เปิดเทอม (เริม่เรยีนภำษำช่วงเดือนเมษำยน 2564)

ขั้นตอนการสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
กำรสมัคร เอกสำรประกอบกำรสมัคร และ
รำยละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ที่
https://www.daad.or.th/files/2020/05/
au s s ch r e i bun g_he lmu t - s chm id t -
programm_en2021.pdf
หรือสแกนคิวอำร์โค้ดนี้ค่ะ 

          ***ส�าหรับนักศึกษาป.ตรี รามฯ***
ส�ำหรับนักศึกษำรำมฯที่สนใจจะสมัครทุนนี้ใน
อนำคต  อำจำรย์แนะน�ำให้นักศึกษำเตรียม
ควำมพร้อมภำษำเยอรมันต้ังแต่วันนี้ได้เลยค่ะ 
เพรำะทุนน้ีจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนมิถุนำยน – 
กรกฎำคมของทุกปี นักศึกษำสำมำรถเร่ิมเรียน
ภำษำเยอรมนัตัง้แต่พืน้ฐำนได้โดยลงทะเบยีนเรยีน
วิชำ GER1011 (ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 1) 
วิชำนี้เป็นวิชำที่มุ ่งเน้นกำรศึกษำภำษำเยอรมัน
เพื่อกำรสื่อสำรโดยฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำนและ
เขียน ด้วยค�ำศัพท์ ส�ำนวนและประโยคง่ำย ๆ ค่ะ

1อดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีตะวันตกในช่วงยุค

สงครามเย็น ท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี2 ตลอดจน

การจัดการกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายหรือกลุ่มการเมืองที่

นิยมลัทธิคอมนิวนิสต ์อย ่างกลุ ่มกองทัพแดง RAF  

(Rote Armee Fraktion) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ความรุนแรง

ต่างๆ เพื่อล้มล้างฝ่ายรัฐบาล 

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓๒

http://www.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.regis.ru.ac.th
https://www.daad.or.th/files/2020/05/ausschreibung_helmut-schmidt- programm_en2021.pdf
https://www.daad.or.th/files/2020/05/ausschreibung_helmut-schmidt- programm_en2021.pdf
https://www.daad.or.th/files/2020/05/ausschreibung_helmut-schmidt- programm_en2021.pdf


  “สถิติ” เป็นวิชำที่หลำยคนเคยได้ยินมำบ้ำงแล้ว และบำงคนถึงกับ
ต้องท�ำคิว้ขมวดเมือ่ได้ยนิ เพรำะอำจเป็นวิชำท่ีคดิว่ำยำกด้วยลกัษณะของวิชำที่
เกีย่วข้องกบัตัวเลขและสตูรมำกมำย ซ่ึงยิง่ถ้ำเป็นนกัศกึษำด้ำนสงัคมศำสตร์แล้ว 
ไม่ค่อยจะสู้ถนัดกับเจ้ำตัวเลขวุ่นวำยนี้สักเท่ำไร แต่ท�ำไงดีล่ะ.. เรำต้องผ่ำน
วิชำนี้ไปให้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องไปเสียเงินค่ำติวเลย
  ‘ข่าวรามค�าแหง’ ฉบับนี้ ได้มีโอกำสพูดคุยกับอาจารย์พรรณนา  
เอี่ยมสุวรรณ์ อำจำรย์ผู้สอนวิชำสถิติเบื้องต้น (STA1003) เกี่ยวกับเทคนิค
กำรเรียน กำรฝึกท�ำแบบทดสอบ และแนวทำงกำรสอบให้ผ่ำนโดยไม่ต้อง
พึ่งติวเตอร์
  อาจารย์พรรณนา  เอี่ยมสุวรรณ์ กล่ำวว่ำ “สถิติ” เป็นศำสตร์
ว่ำด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่แสดงข้อเทจ็จรงิ น�ำเสนอข้อมลู ตคีวำมหมำย 
วิเครำะห์ คิดค�ำนวณ กำรประมำณกำรณ์ ท�ำนำยเหตุกำรณ์ในอนำคต 
เพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจภำยใต้ควำมไม่แน่นอน ซึง่จะยกตวัอย่ำงในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทุกๆวันเรำจะได้รับ
กำรรำยงำนข่ำวจ�ำนวนผูท้ีต่ดิเชือ้/เสยีชวีติ อำยเุฉลีย่ของผูต้ดิเชือ้ สดัส่วนของ
ผู้เสยีชวีติ ข้อมลูทีเ่รำได้รบัรำยงำนเหล่ำนีอ้อกมำเป็นทัง้รปูแบบตัวเลข แผนภมูิ 
หรือแม้กระทั่งกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต ่ำงๆที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
เพือ่เตรยีมรบัมือกบัปัญหำ ซึง่อำจรวมไปถงึนโยบำยระดบัชำต ิทัง้หมดทัง้มวลนี้
เป็นสถิติที่เรำรู้จักและเข้ำใจได้ในชีวิตประจ�ำวัน 
 กระบวนวิชำ STA1003 สถิติเบื้องต้น เป็นเพียงกำรค�ำนวณและ
วิเครำะห์สถิติขั้นพื้นฐำนเท่ำนั้น นักศึกษำสำมำรถเลือกใช้สูตรให้เหมำะสม
ไม่ยุง่ยำกซบัซ้อน และกระบวนวิชำนีน้กัศกึษำยงัสำมำรถน�ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์
ในกำรศึกษำระดับที่สูงขึ้นไปแน่นอน
  อาจารย์พรรณนา กล่ำวต่อไปว่ำ เทคนิคในกำรเรียนกระบวนวิชำ 
STA1003 ขอแค่นักศึกษำมีใจไปกับอำจำรย์ เปิดใจ ตั้งใจฟังอำจำรย์อธิบำย
และดูตัวอย่ำงทีท่�ำให้ดใูนห้องเรยีน แล้วเรำจะท่องโลกแห่งข้อมลูทีเ่พลดิเพลนิ
ไม่น่ำเบื่อ อำจำรย์จะค่อยๆ อธิบำย เริ่มจำกส่วนที่ง่ำยไปจนถึงขั้นที่ยำกขึ้น 
โดยมกัยกตวัอย่ำงสอดแทรกให้เหน็ภำพในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ชวิีตประจ�ำวัน 
ศัพท์วัยรุ่นที่ไม่ซ�้ำใคร และเทคนิคกำรจ�ำสูตรง่ำยๆ ท่ีไม่ปวดหัว หลังจำก
ฟังบรรยำยเรียบร้อย
 สิง่ทีส่�ำคญัอกีอย่ำงในกำรเรยีนวิชำนีค้อื กำรฝึกท�ำแบบฝึกหดัทุกครัง้
ที่ เรียนจบแต่ละหัวข้อ เพรำะจะท�ำให้เรำไม่ลืมเนื้อหำ ไม่ต้องใช้เวลำ
ทบทวนนำน โดยเร่ิมจำกใช้โจทย์จำกตัวอย่ำงทีอ่ำจำรย์ท�ำให้ด ูท�ำด้วยตวัเอง
แบบไม่ดูเฉลยวิธีกำรหำค�ำตอบจนได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง หลังจำกน้ันเริ่มท�ำ
กำรบ้ำนที่อำจำรย์มอบหมำยตอนท้ำยคำบบรรยำย และสุดท้ำยให้
นักศึกษำฝึกท�ำแบบฝึกหัดที่อยู ่ท ้ำยบทเรียน และฝึกท�ำแนวข้อสอบที่
อำจำรย์ให้ และคู่หูที่นักศึกษำจะขำดไม่ได้ในกำรเรียนวิชำนี้คือเครื่องคิดเลข
นั่นเอง นักศึกษำที่เรียนวิชำนี้จ�ำเป็นจะต้องมีเครื่องคิดเลขประกอบทั้ง
กำรเรียนและกำรสอบ ซึ่งในกำรสอบอนุญำตให้น�ำเครื่องคิดเลขพื้นฐำน
เข้ำห้องสอบได้ (ยกเว้นเครือ่งคดิเลขวทิยำศำสตร์หรอืเครือ่งคดิเลขเฉพำะทำง) 
โดยแนะน�ำว่ำเครื่องคิดเลขที่ใช้ฝึกตอนเรียนควรเป็นเครื่องเดียวกันกับเครื่อง
ทีใ่ช้เข้ำห้องสอบเพรำะนกัศกึษำจะได้เกดิควำมคุน้เคยในกำรใช้งำน เพยีงเท่ำน้ี
นักศึกษำก็จะสำมำรถสอบผ่ำนกระบวนวิชำนี้โดยได้ไม่ต้องเสียเงินค่ำติว 
ไม่เพียงแต่จดจ�ำไปสอบ แต่ยังเกิดควำมเข้ำใจในระยะยำว 
  ทั้งนี้นักศึกษำสำมำรถติดตำมกำรบรรยำยกระบวนวิชำ STA1003 
ภำคฤดรู้อน 2562 ผ่ำน RU Cyber Classroom ที ่http://www.cyberclassroom.
ru.ac.th หรือ ดูกำรบรรยำยย้อนหลังผ่ำนระบบ Course on-demand ที่

http://www.m-learning.ru.ac.th และหำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำม
มำได้ที ่E-mail : phannana.a@rumail.ru.ac.th
 หำกนักศึกษำฟังกำรบรรยำยแล้วไม่เข้ำใจ อำจมีปัญหำในกำรท�ำ
แบบฝึกหดัหรอืกำรบ้ำน วชิำ STA1003 ยงัมไีลน์กลุม่ให้นกัศกึษำได้แลกเปลีย่น
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกำรแนะน�ำแนวกำรเรียนกำรท�ำ
แบบฝึกหัด และตัวอย่ำงข้อสอบต่ำงๆ อีกมำกมำย
โดยมอีำจำรย์ผูร้บัผดิชอบกระบวนวชิำ คอื ผศ.ดร.อรไท
ชั้วเจริญ และ อ.พรรณนำ เอี่ยมสุวรรณ์ อยู่ในกลุ่มช่วย
ตอบค�ำถำมให้อกีทำง ซึง่สำมำรถสแกนควิอำร์โค้ดได้ตำมนี้
 

 
       

 ท้ายนี้มาถึงแนวข้อสอบในภาค S/2562 กันบ้าง คาดว่าจะเป็นประโยชน์

กับนักศึกษาหลายคน

ข้อ 1. จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง  4,  2,  8,  2,  8,  2,  9  มัชฌิมเลขคณิต  มีค่ำเท่ำไร

    1) 3.0  2)  5.0  3)  7.0  4)  2 , 8

ข้อ 2. จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง  ได้ข้อมูลดังนี้   4, 5,  4,  9,  8  พิสัยมีค่ำเท่ำไร

    1) 4.0  2)  5.0  3)  6.0  4)  7.0

ข้อ 3. ถ้ำในตู้เสื้อผ้ำมีเสื้อ 5 ตัว กำงเกงขำสั้น 3 ตัว กำงเกงขำยำว 1 ตัว สำมำรถจัด

เป็นชุดสลับกันได้ทั้งหมดกี่ชุด 

     1)  5 ชุด  2) 9 ชุด  3) 15 ชุด 4) 20 ชุด

เฉลย       ข้อ 1. ตอบ   2)  ข้อ 2. ตอบ   2)  ข้อ 3. ตอบ   4)

วิธีคิด 

ข้อ 1. จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง  4,  2,  8,  2,  8,  2,  9 หำมัชฌิมเลขคณิตของตัวอย่ำง 

        จำกสูตร         

โดยที่    คือ ผลรวมของตัวอย่ำงสุ่ม และ  คือ จ�ำนวนของตัวอย่ำงสุ่ม

         แทนค่ำ  

                          

ดังนั้น มัชฌิมเลขคณิตเท่ำกับ 5

ข้อ 2. จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง  ได้ข้อมูลดังนี้   4, 5,  4,  9,  8  หำพิสัยของตัวอย่ำง 

        จำกสูตร      

 โดยที่  คือ ค่ำที่มำกที่สุด เท่ำกับ 9  และ  คือ ค่ำที่น้อยที่สุด เท่ำกับ 4

แทนค่ำ 

            
ดังนั้น พิสัยเท่ากับ 5

ข้อ 3. ถ้ำในตู้เสื้อผ้ำมีเสื้อ 5 ตัว กำงเกงขำสั้น 3 ตัว กำงเกงขำยำว 1 ตัว สำมำรถ

จัดเป็นชุดสลับกันได้ทั้งหมด โดยหลักกำรคูณ

      1)  5 ชุด            2) 9 ชุด           3) 15 ชุด              4) 20 ชุด

     หลักกำรคณู ถ้ำกำรสุม่หนึง่แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยได้ k ขัน้ตอน และในแต่ละขัน้ตอนย่อย

ประกอบไปด้วยผลลพัธ์ทีเ่ป็นไปได้   แล้วจ�ำนวนผลลัพธ์ทีเ่ป็นไปได้

ทั้งหมดจำกกำรสุ่ม เท่ำกับ

       

 เสื้อ 5 ตัว

 กำงเกงขำสั้น 3 ตัว +กำงเกงขำยำว 1 ตัว= 4 ตัว

 ดังนั้น สำมำรถจัดเป็นชุดสลับกันได้ทั้งหมด 20 ชุด หรืออำจหำค�ำตอบได้
จำกวิธีกำรเขียนแผนภำพ

วิชาสถิติเบื้องต้น (STA1003)

“สถิติ” ฝึกเองเข้าใจง่าย ผ่านได้ไม่ต้องติว

วิชาสถิติเบื้องต้น (STA1003)

“สถิติ” ฝึกเองเข้าใจง่าย ผ่านได้ไม่ต้องติว

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๓

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cyberclassroom.ru.ac.th%2F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cyberclassroom.ru.ac.th%2F
http://www.m-learning.ru.ac.th/


เจาะประเด็นลึก

แนวข้อสอบ

MCS2260
 MCS2260 (MCS2201) กำรรำยงำนข่ำว เป็นวชิำเอกบังคับ ในหลกัสูตร
สำขำวชิำสือ่สำรมวลชน ลกัษณะข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนยั ซึง่กำรตอบข้อสอบอัตนยั
ให้ได้ผลดี  จ�ำเป็นต้องท�ำควำมเข้ำใจทั้งเนื้อหำวิชำ นอกจำกนั้น นักศึกษำควรมี
วิธีกำรตอบข้อสอบที่ดี เพื่อให้แสดงถึงควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำ 
 คอลมัน์ “พบอำจำรย์ผูส้อน” จงึน�ำสำระส�ำคญัของวชิำ MCS2260 หรอื 
MCS2201 กำรรำยงำนข่ำว มำเจำะลึกถงึประเดน็กำรสอน วิธกีำรเรยีน แนวข้อสอบ 
และกำรเตรยีมตวัเข้ำห้องสอบด้วยควำมม่ันใจ 
 รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบวั อำจำรย์ผูส้อนวชิำ MCS2260 กล่ำวว่ำ
กำรรำยงำนข่ำวมี 2 ส่วนแรก คือ กำรสบืค้น ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ให้ได้รำยละเอียด
ข้อมูลเพื่อน�ำมำประกอบข่ำว จุดที่เน้นคือกำรหำข้อมูล/ สืบค้นข้อมูลจำกบุคคล 
โซเชียลมีเดีย หนังสือ งำนวิจัย ส่วนที่สอง คือ กำรน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำเขียนใน
รูปแบบของข่ำว ทั้งที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์ 
 เนื้อหำของวิชำจะเน้นที่กระบวนกำรคัดเลือกเนื้อหำ ข้อมูล เหตุกำรณ์ 
ที่จะน�ำมำเสนอเป็นข่ำว จะต้องอำศัยหลักกำรพิจำรณำอะไรบ้ำง คุณค่ำเชิงข่ำว 
โครงสร้ำงของกำรเขยีนข่ำว และกำรรำยงำนข่ำวประเภทต่ำงๆ เช่น ข่ำวอำชญำกรรม 
กำรเขียนข่ำวจำกค�ำพูด กำรให้สมัภำษณ์ของบคุคลส�ำคญั กำรเขยีนข่ำวจำกข้อมลู
จำกแหล่งต่ำง ๆ นอกจำกนัน้ยงัสอนเรือ่งกำรจับประเดน็เนือ้หำข่ำว มีข่ำวกำรเมือง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กำรศึกษำ และน�ำข้อมูลที่ได้มำเขียนเป็นข่ำว
 “ผู้ท่ีอ่านหนังสือหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจ�านวนหน่ึงสามารถสอบผ่านได้ 
โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรยีน ส่วนผูท้ีไ่ม่ผ่าน อาจมหีลายปัญหา เช่น เขยีนค�าตอบไม่ตรง
ค�าถาม  ตอบส้ันๆ ไม่มีการอธบิายความให้ชดัเจน  ไม่อ่านต�าราหรอืไม่ท�าความเข้าใจ
ในเนือ้หาวิชา และไม่ตดิตามข่าวสถานการณ์ประจ�าวนั ทัง้ทางหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์
และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์  ท�าให้ไม่รู้วิธีการเขียนที่ถูกต้อง 
 หัวใจในการเรียนวิชานี้คือการติดตามข่าวสารเป็นประจ�า ควรจะต้อง
ได้อ่านเนื้อหาของข่าวท้ังทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์และหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์  
ซึ่งจะช่วยให้เรียนรู้วิธีการเขียน การเรียบเรียง จัดล�าดับประเด็นส�าคัญในข่าว  
การใช้ค�าหรือข้อความส�าหรับพาดหัวข่าว ความน�า เนื้อเรื่อง ”
 รองศาสตราจารย์วาริศา ยังย�้ำอีกว่ำ ข้อสอบในวิชำนี้ไม่ได้อำศัย
ควำมจ�ำท้ังหมด แต่ใช้ควำมเข้ำใจหลักกำรมำตอบค�ำถำม เช่นคุณค่ำเชิงข่ำว 
โครงสร้ำงของข่ำว องค์ประกอบข่ำว นอกจำกนียั้งสำมำรถเรยีนรูไ้ด้จำกกำรอ่ำนข่ำว 
ผูท้ีไ่ม่อ่ำนข่ำวเลย จะไม่เหน็ภำพของโครงสร้ำงของข่ำวและไม่สำมำรถคดิประเดน็ข่ำว 
ก�ำหนดแหล่งข่ำว วำงแผนกำรท�ำข่ำว และเขียนข่ำวไม่ได้
 กำรรำยงำนข่ำวจะใช้โครงสร้ำงกำรเขียนซ�้ำๆ กัน มีรูปแบบที่คล้ำยๆ กัน
ทัง้บนหนงัสอืพิมพ์ฉบบัพมิพ์ และฉบับออนไลน์ กำรอ่ำนข่ำวเหล่ำนี ้จึงเป็นตัวอย่ำง
ที่ดีส�ำหรับน�ำมำใช้ทั้งในกำรสอบ และกำรท�ำงำนจริง           (อ่านต่อหน้า 5)

การรายงานข่าวเบื้องต้น
 กำรเรียนระดับอุดมศึกษำ บทเรียนเรื่องกำรวิจัยเป็นเหมือนแกนหลักที่
นักศึกษำจะต้องท�ำควำมเข้ำใจและเรียนรู้เนื้อหำให้ครบถ้วน วิชำ MCS4170 
กำรวิจัยสื่อสำรมวลชนเบ้ืองต้น จึงเป็นวิชำที่นักศึกษำคณะส่ือสำรมวลชนทุกคน
ต้องลงทะเบียนเรียน และมีกำรลงทะเบียนเรียนเป็นจ�ำนวนมำกทุกเทอม ส�ำหรับ
ภำค S/2562 ยังคงเป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลำสอบ 2 ชั่วโมง
 รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธติศาสตร์ อำจำรย์ผูส้อนวชิำ MCS4170 
กล่ำวว่ำวิชำกำรวิจัยสื่อสำรมวลชนเบ้ืองต้น เป็นวิชำท่ีมีเนื้อหำค่อนข้ำงเยอะ 
เนื่องจำกกระบวนกำรท�ำวิจัยต้องอำศัยควำมเข้ำใจในเนื้อหำ ปัญหำคือนักศึกษำ
ไม่เข้ำใจบทเรียนเท่ำที่ควร เพรำะนักศึกษำม.รำมค�ำแหง ไม่สำมำรถเข้ำเรียนได้
อย่ำงต่อเนื่อง บำงคนเข้ำใจแต่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดเนื้อหำออกมำได้ บำงคน
ไม่เขียนสิง่ใดในข้อสอบเลย เป็นผลให้แต่ละเทอมมคีนสอบตกเยอะ อำจำรย์ผูส้อน
จงึตดัสนิใจใช้ข้อสอบเป็นปรนยั 100 ข้อ แทนกำรสอบด้วยข้อสอบอตันัยแบบเดมิ
 “ภาคซัมเมอร์นี้ วิชา MCS4170 ได้ใช้ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ผู้เรียน
จะต้องยกระดับความเข้าใจเพิ่มขึ้น เพราะไม่ว่าข้อสอบจะเปลี่ยนไปเช่นไร วิชา
การวิจยัฯกย็งัเป็นพืน้ฐานทีน่กัศกึษาจะต้องท�าความเข้าใจมากทีสุ่ด ทัง้รายละเอยีด
ของการท�าวิจัย ประเด็นย่อย องค์ประกอบต่าง ๆ การท�าข้อสอบปรนัยนั้นจะง่าย
ตรงที่นักศึกษาไม่ต้องถ่ายทอดความเข้าใจออกมาเป็นเนื้อหายาวๆ แต่นักศึกษา
จะต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้น เก็บเกี่ยวความรู้พื้นฐานให้มากที่สุด
 การบรรยายในชัน้เรยีนจะเน้นค�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้อง องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง 
และมอบหมายให้นักศึกษาไปอ่านงานวิจัยเพิ่มเติม เพราะฉะนั้น การทดสอบด้วย
ข้อสอบปรนยั จงึเน้นความรูใ้นมมุกว้าง นกัศกึษาจะต้องเข้าใจว่า วิจัยประกอบด้วย
อะไร มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง วจัิยพืน้ฐานเป็นอย่างไร และควรหางานวจิยัทางด้าน
สือ่สารมวลชนมาอ่านให้เกิดความคุน้เคย แต่ถ้าหากนกัศกึษาคนใดไม่เข้าเรยีนเลย 
อาจจะท�าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาเท่าที่ควร ในการบรรยายในห้องจะเน้นเนื้อหา
ทัง้ในด้านทฤษฎี และการน�าไปประยกุต์ใช้ในงานวจิยั รวมถงึเทคนคิต่างๆ ในการ
ท�าความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยให้ได้มากที่สุด”
 รศ.ฐาปะนะ ยงับอกอกีว่ำ กำรเตรียมควำมพร้อมของนกัศกึษำทีจ่ะเข้ำสอบ 
สำมำรถใช้เอกสำรประกอบกำรสอน โดยนกัศกึษำสำมำรถถ่ำยส�ำเนำเอกสำรประกอบ
กำรบรรยำยวิชำ MCS4170(MCS4106) กำรวิจัยสื่อสำรมวลชนพื้นฐำน ได้ที่
ร้ำนถ่ำยเอกสำร คณะมนษุยศำสตร์ ชัน้ 1 และควรอ่ำนควบคูก่บังำนวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
หรืองำนวิทยำนิพนธ์ รวมถึงต�ำรำของส�ำนักพิมพ์ ม.ร. ที่เป็นรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง
กบัวจัิยด้ำนสงัคมและพฤตกิรรมศำสตร์ จำกคณะต่ำงๆ หรอืต�ำรำด้ำนกำรวจิยัทำง
สงัคมศำสตร์ของส�ำนกัพมิพ์ต่ำงๆ ทีม่จี�ำหน่ำยอยูท่ัว่ไปฯ เหล่ำนี ้ล้วนสำมำรถน�ำมำใช้
ประกอบกำรเรยีนรู้ เพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจและเหน็ภำพชัดเจนในกระบวนกำรวิจัย
จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติได้ทั้งสิ้น
 “อาจารย์จะสอนทฤษฎเีชือ่มโยงไปยงัการปฏบิตั ิโดยมอบหมายให้นกัศึกษา
เลือกงานวิจัยมาประกอบการเรียน เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น 
ในหวัข้อ “วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั” หลงัจากบรรยายแนวคดิเชงิทฤษฎแีล้ว กจ็ะ
ให้นักศึกษาเปรยีบเทยีบแนวคดิกบัวตัถปุระสงค์ท่ีน�าเสนอในเล่มรายงานวจิยันัน้ๆ 
ว่าสอดคล้องกันหรอืไม่ อย่างไร ท�าให้นกัศกึษาได้เหน็ของจรงิและเข้าใจในเนือ้หาวชิา 
ช่วยให้การเรียนวิชานี้สมบูรณ์”
 ภำค S/2562 เป็นกำรเรียนออนไลน์ทั้งหมด นักศึกษำควรหำงำนวิจัย
ฉบบัสมบรูณ์มำใช้ประกอบกำรอ่ำนหนงัสอื เพรำะกำรอ่ำนเฉพำะทฤษฎไีม่เพยีงพอ
ต่อกำรท�ำข้อสอบ ในข้อสอบจะมีค�ำถำมเชิงประยุกต์ เช่น วัตถุประสงค์ท่ีดี
ต้องเขียนอย่ำงไร ในตัวเลือกค�ำตอบจะมีตัวอย่ำงมำให้นักศึกษำเลือก นักศึกษำ
จะต้องเลือกค�ำตอบที่ดีถูก เป็นต้น

เจาะลึกแนวข้อสอบ 

จากอาจารย์ผู้สอน 

วิชา MCS4170

 ท้ำยนี้ รศ.ฐาปะนะ ฝำกถึงนักศึกษำทุกท่ำนด้วยว่ำ กำรเรียนใน ม.ร. 
นอกจำกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำแล้ว ควรเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู ้มำกกว่ำ
รอมำสอบอย่ำงเดียว เพรำะยังมีนักศึกษำบำงคนเช่ือว่ำอ่ำนทฤษฎีแล้วมำสอบ
ก็สำมำรถผ่ำนได้ ซ่ึงเป็นควำมคิดที่ผิด ส�ำหรับวิชำวิจัยนั้นไม่ได้ยำกอย่ำงที่คิด 
หำกนักศึกษำติดตำมเนื้อหำที่สอน เข้ำฟังบรรยำย และท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
งำนวิจัยให้มำกๆ จะสำมำรถท�ำข้อสอบให้ผ่ำนได้โดยง่ำย แต่ผู้ที่ไม่เรียนรู้หรือ
ไม่พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจ ย่อมไม่สำมำรถสอบวิชำนี้ผ่ำนได้ จึงอยำกเน้นย�้ำให้
นักศึกษำท�ำควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมรู้ให้กับตนเองก่อนเข้ำสอบทุกครั้ง
นักศึกษำที่มีข้อสงสัย สำมำรถติดต่ออำจำรย์ผู ้สอนได้ที่ e-mail address: 
t_vongsatitsart@ru.ac.th กรณเีร่งด่วน สำมำรถนดัหมำยผ่ำนหมำยเลขโทรศพัท์
คณะสื่อสำรมวลชน โทร. 02-310-8980

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓๔



เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบ MCS2260

 (ต่อจากหน้า 4)

 นักศึกษำที่ สะดวกเข ้ ำ เรียน จะมี
แบบฝึกหดัเก่ียวกบักำรคดิประเด็นข่ำว กำรเขยีน
เนื้อหำข่ำว โดยจ�ำลองสถำนกำรณ์ข่ำวประเภท
ต่ำงๆ ขึน้ กำรสมัภำษณ์แหล่งข่ำวและกำรเขยีน
ข่ำวจำกข้อมูลที่สัมภำษณ์ได้มำ เป็นเหมือน
กำรฝึกซ้อมกำรเขียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้ำใจ
และสำมำรถเขียนได้ตำมโครงสร้ำง รวมถึง
ได้รับค�ำแนะน�ำจำกอำจำรย์ผู้สอนเกี่ยวกับข่ำว
ที่เขียน ให้ได้เห็นควำมถูกต้องและข้อผิดพลำด
ท่ีต้องปรับปรุง ซึ่งจะสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ
ผู้เรียนมำกขึ้น แต่ถ้ำหำกนักศึกษำไม่ลองเขียน
ข่ำวเลยสักครั้ง อำจไม่รู้ว่ำสิ่งที่เข้ำใจ หรือสิ่งท่ี
คิดน้ัน ถูกหรือผิด เขียนแบบน้ีใช้ได้หรือไม ่
บำงทสีิง่ทีเ่ข้ำใจอำจจะไม่ถกูเสมอไป ต้องลองเขยีน 
ต้องลงมือท�ำ รวมทั้งต้องได้รับกำรตรวจแก้
จึงจะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำในกำรเขียน
 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ไม่สะดวกเข้ำเรียน 
คือ ควรอ่ำนข่ำวประจ�ำวันทุกวัน พร้อมกับคิด
วเิครำะห์ถงึแหล่งข่ำว สมัภำษณ์ใครบ้ำง น�ำเสนอ
ประเด็นไหน มีเนื้อหำอะไร หำกไม่เข้ำใจว่ำ
สิ่งเหล่ำนี้คืออะไร สำมำรถหำค�ำตอบได้จำก
ต�ำรำเรียน จะมีค�ำอธิบำยไว้อย่ำงชัดเจน  และ
กำรท�ำงำนด้ำนสื่อสำรมวลชนไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงกำรอ่ำนหรือกำรเขียนได้ ในเมื่ออ่ำน
น้อยลง ควำมสำมำรถในกำรเขียนก็น้อยลงด้วย
นอกจำกอ่ำนเอกสำรประกอบกำรสอนของวิชำนี้
แล้วนักศึกษำสำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมจำกหนังสือ
ต�ำรำว่ำด้วยกำรเขียนข่ำว กำรรำยงำนข่ำวของ
สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ ด้วยก็ได้ อย่ำลืมว่ำกำร
ท�ำข้อสอบอัตนัยไม่สำมำรถเดำได้ วัดผลจำก
กำรเขียนและควำมเข้ำใจของผู ้เรียนเท่ำนั้น
หำกใครไม่สำมำรถเขียนถ่ำยทอดควำมรู  ้
ควำมเข้ำใจของตัวเองออกมำได้อย่ำงชัดเจน 
ก็ จะสอบไม่ผ่ำน  หำกใครที่ ก� ำลั งอ่ำนชีท
เก็ งข ้ อสอบสี ต่ำงๆ  ที่ มี ข ำยบริ เวณหน ้ ำ 
ม.รำมค�ำแหง หวังอ่ำนค�ำเฉลยมำท�ำข้อสอบ
ของอำจำรย์ อยำกบอกว่ำค�ำเฉลยนั้นไม่ใช่สิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงค�ำถำมที่ระบุไว้ก็ไม่เหมือนกับ
ข้อสอบที่จะท�ำในแต่ละเทอมเช่นกัน เพรำะ
ผู้สอนปรับเปลี่ยนค�ำถำมใหม่ เหตุกำรณ์ใหม่ 
ข้อมูลใหม่พลิกแพลงสถำนกำรณ์ไปทุกเทอม 
กำรอ่ำนชีทเฉลยข้อสอบอย่ำงเดียวไม่สำมำรถ
ช่วยให้นักศึกษำสอบผ่ำนได้

MGT1001

 กำรประกอบธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จ
ได ้นั้น ควรจะต้องมีพื้นฐำนที่ดีและเข ้ำใจ
หลักกำรท� ำงำนด ้ ำนธุ รกิ จ เสี ยก่อน วิ ชำ 
MGT1001 ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัธรุกจิ มคีวำมรู้
พ้ืนฐำนเหมำะส�ำหรับผู้ท่ีสนใจด้ำนกำรจัดกำร 
กำรบริหำร และประกอบธุรกิจด้วยตนเอง 
คอลัมน์ “พบอำจำรย์ผู้สอน” ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง
ท่ีจะเปิดต�ำรำ เผยประเด็นส�ำคัญ ให้นักศึกษำ
ม.รำมค�ำแหงได้รู้และเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 
 อาจารย์ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน์
อำจำรย์ผู้สอนวิชำ MGT1001 กล่ำวว่ำ วิชำนี้
เป็นวชิำทีอ่ยูใ่นคณะบริหำรธุรกจิ สำขำกำรจดักำร
ทั่วไป ที่เปิดให้นักศึกษำทุกคนสำมำรถลงเป็น
วิชำเลือกเสรีได้ นักศึกษำจึงเลือกลงวิชำนี้เป็น
จ�ำนวนมำก เพรำะเป็นควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจ เป็นพื้นฐำนที่ผู ้ต้องกำรท�ำธุรกิจควรรู ้ 
หรอืจะเรยีกว่ำสอนกำรท�ำธรุกิจกว่็ำได้ นัน่เพรำะ
เนื้อหำจะบอกไว้เลยว่ำเรำต้องอะไร ลักษณะ
ของธุรกิจนั้นมีอะไรเกี่ยวข้องบ้ำง เร่ิมต้นจำก
กำรจัดกำรธุรกิจ รู้ควำมหมำยของธุรกิจ ธุรกิจ
มีลกัษณะอย่ำงไร มีองค์ประกอบไรเกีย่วข้องบ้ำง 
หลังจำกนั้นเรำจะต้องรู้หน้ำท่ีต่ำง ๆ เช่นกำร
ด�ำเนินกำร กำรจัดกำรบุคลำกร กำรขนส่ง 
กำรจัดกำรตลำด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภำพรวมของ
ธุรกิจ ที่จะไปสู่กำรท�ำธุรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
เป็นกำรสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะส�ำหรับกำรเริ่มต้น 
ไม่ได้เจำะลึกจนรู้สึกว่ำยำกเกินไป มีเอกสำร
ประกอบต�ำรำเรียนที่อำจำรย์เรียบเรียงขึ้นเอง 
และข้อสอบยังเป็นแบบปรนยั 100 ข้อ ทีส่ำมำรถ
หำค�ำตอบได้จำกเอกสำรทุกบท
 ในภำคเรยีนฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562 นี้ 
เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคระบำด ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID -19) 
เพื่อป้องกันกำรระบำดของโรค ทุกคนควรมี
ระยะห่ำงระหว่ำงกัน (Social Distancing) 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง จึงได ้มีกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบออนไลน์ (online) เพียง
อย่ำงเดียว ดังนั้น อำจำรย์ขอฝำกให้นักศึกษำ
ติดตำมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อสำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (Course on 
Demand) กำรเรียนควรควบคู่ไปกับกำรฟัง
บรรยำยย้อนหลังให้ครบและท�ำควำมเข้ำใจ
ให้มำกที่สุด พร้อมกับกำรอ่ำนหนังสือต�ำรำ

หรืออ่ำนสรุปค�ำบรรยำย โดยสรุปค�ำบรรยำย
ของกระบวนวชิำนี ้นกัศกึษำสำมำรถสัง่ซ้ือได้จำก
เว็บไซต์ของคณะบริหำรธุรกิจ โดยทำงคณะ
บรหิำรธรุกจิจะจดัส่งให้กบันกัศกึษำทำงไปรษณย์ี 
 ส่วนใครที่ยังลังเลและไม่กล้ำเรียนวิชำ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เพรำะกังวลเรื่องกำรค�ำนวณ 
ค�ำศพัท์ หรอืภำษำ สิง่เหล่ำนีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่
เท่ำนั้น ยิ่งในปัจจุบัน กำรขำยของออนไลน์
ค่อนข้ำงเป็นเรือ่งใกล้ตวัมำก และกำรเปลีย่นแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภค คนรุ่นใหม่มีกำรเปิด
ธรุกจิเป็นของตัวเองมำกขึน้ ชอบค้นหำ ชอบลองท�ำ 
ชอบที่จะประสบควำมส�ำเร็จ ชอบที่จะเป็น
นำยตัวเอง ควำมรู ้ เ บ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
จะท�ำให้เข้ำใจเก่ียวกับธุรกิจมำกขึ้น สอนให้
เข้ำใจง่ำยขึ้น จะเห็นถึงแนวทำงและกำรท�ำ
ธุรกิจที่ผู้เรียนสำมำรถต่อยอดได้ เป็นค�ำตอบ
ของหลำย ๆ ค�ำถำมเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นไอเดีย
ให้รู ้ว ่ำควรจะด�ำเนินกำรอย่ำงไร ท�ำธุรกิจ
แบบไหน ด�ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง หรือเพื่อใช้
ต่อยอดในอนำคต
 อาจารย ์ศาวิตรี  ฝำกถึง ผู ้ที่ ก� ำลั ง
พยำยำมเรยีนรูด้้วยตนเองว่ำ กำรอ่ำนหนงัสอืเอง 
ขอให้ตัง้ใจและขอให้มีควำมมุ่งม่ัน ไม่ควรคิดว่ำ
กำรเรยีนม.รำมค�ำแหงจะยำกกว่ำทีอ่ืน่ สิง่ส�ำคญั 
คือห้ำมลืมฟังบรรยำยย้อนหลัง และควรฟัง
ค�ำบรรยำยไปพร้อมกับอ่ำนเอกสำรประกอบ
วิชำ ผู ้ที่ก�ำลังเรียนวิชำ MGT1001 ควำมรู ้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ สำมำรถหำข้อสอบเก่ำ
มำลองท�ำได้ เป็นกำรฝึกให้ตนเองคุ้นชินกับ
เนือ้หำ และยงัคุน้ชนิกบักำรสอบแบบปรนยัด้วย 
หำกผู ้ เรียนมีค�ำถำม ให ้ติดต่อกับอำจำรย ์
ผู ้สอน เพื่อขอค�ำอธิบำยหรือเข ้ำเรียนใน
คำบถัดไปทันที
 นักศึกษำที่มีข้อสงสัย สำมำรถติดต่อ
อำจำรย ์ ได ้ ในชั่ วโมงเรียน หรือ e-Mail 
address : t-sawittree@hotmail.com หรือ 
Line ID : 0916353635 หรือพบได้ที่ภำค
วิชำกำรจัดกำร คณะบริหำรธุรกิจ ชั้น 5 
ตำมวันเวลำรำชกำร 

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๕
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เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

  ส�ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
เปิดจ�ำหน่ำยต�ำรำเรียนและอุปกรณ์กำรศึกษำ 
ทีอ่ำคำรส�ำนักพมิพ์ ช้ัน 3 ม.ร. (หวัหมำก) ตัง้แต่บดันี้
เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริกำรวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลำ 09.30 – 15.00 น. (เว้นวันเสำร์-อำทิตย์) 
  ส�ำหรับ ข้ันตอนกำรซ้ือต�ำรำเรียนและ
อุปกรณ์กำรศึกษำตำมมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยจำกโรคโควิด-19 ดังนี้
 1. นั่งรอตำมล�ำดับบัตรคิว ตำมที่นั่ง
ที่จัดไว้ให้
 2. เดนิขึน้บนัไดตำมลกูศรสนี�ำ้เงนิไปช้ัน 3
 3. เขียนใบสั่งซื้อต�ำรำเรียนและอุปกรณ์
กำรศึกษำตำมที่ต้องกำร
 4. เจ้ำหน้ำที่รับใบสั่งซ้ือและจัดต�ำรำ
ตำมใบสั่งซื้อ
 5. นั่งรอเรียกชื่อรับต�ำรำและช�ำระเงิน
 6.เมื่อได้รับต�ำรำเรียบร้อยแล้ว ขอควำม
ร่วมมือลงจำกชั้น 3 ตำมลูกศรสีแดง
 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่ม เติมได ้ที่ 
0-2310-8757-59

  ตำมทีม่หำวทิยำลยัรำมค�ำแหงได้จดัให้มี
กำรสอบไล่ ภำค 2 ปีกำรศกึษำ 2562 ณ ศนูย์สอบ
ส่วนภูมิภำค 41 ศูนย์สอบ ซึ่งใช้สถำนที่สอบ
ในสถำนศึกษำทั้งโรงเรียน วิทยลัย และสำขำ
วิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ ในระหว่ำงวันที่ 
14-15 และวันที่ 21-22 มีนำคม 2563 นั้น
  เนือ่งจำกประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร 
เร่ือง ให้สถำนศึกษำในสังกัดและในก�ำกับของ
กระทรวงศึกษำธิกำรปิดเรียด้วยเหตุพิเศษ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ประกอบกับ
มตคิณะกรรมกำรฝ่ำยด�ำเนนิงำนคณะกรรมกำร
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
มหำวิทยลัยรำมค�ำแหง วำระที่ 4.2 เม่ือวันที่ 
27 มีนำคม 2563 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
จึงจ�ำเป็นต้องเลื่อนกำรสอบไล่ของภำค 2 
ปีกำรศึกษำ 2562 (ส่วนภูมิภำค) ช่วงที่ 2 
จำกเดิม วันที่ 21-23 มีนำคม 2563 เป็นวันที่ 
6-7 มิถุนำยน 2563

ก�าหนดวันสอบไล่ ภาค 2 
ปีการศึกษา 2562

ช่วงที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓๖
เปิดจ�าหน่ายต�าราเรียน 

ที่ ส�านักพิมพ์ ชั้น 3

 ทีจ่รงิผมเขียนเรือ่ง “ต้องกู้ ต้องกู ้จงึจะชนะ” 
ไปแล้วตั้ง 3 ตอนและสรุปตัดบทว่ำจบไปแล้ว
ทั้ง ๆ ที่จริงยังไม่จบดี ตอนนี้ก็เลยจ�ำเป็นต้อง
ตั้งชื่อใหม่ โดยจุดมุ่งหมำยคือเพื่อให ้บำงคนที่
กลัวว่ำเรำจะต้องไปกู้ IMF แล้วเผชิญชะตำกรรม
เหมือนเมื่อปี 2540 จะได้เบำใจลงหน่อย
 ก่อนอ่ืนผมจะขอทบทวนเรื่องกำรกู้ IMF 
เสียก่อนส�ำหรับท่ำนอู้อ่ำนบำงคนที่โตไม่ทันครำว
วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และไม่รู้ถึงควำมร้ำยกำจ
ของผลจำกกำรกู้ IMF ดีจะได้มีควำมเข้ำใจเป็น
แนวทำงไว้ว่ำท�ำไมพอบอกว่ำจะกู ้IMF จงึมีคนทีเ่กดิ
และโตทันได้รับผลกระทบจำกกำรกู้ครำวนั้นพำกัน
ตกอกตกใจกันเสียยกใหญ่
 IMF ย่อมำจำก International Monetary 
Fund แปลเป็นไทยว่ำกองทนุกำรเงินระหว่ำงประเทศ
ตั้งขึ้นมำตั้งแต่ปี 2490 เป็นทบวงกำรช�ำนัญพิเศษ
(ไม่รู ้ว่ำแปลว่ำอะไร)ขององค์กำรสหประชำชำติ 
บทบำทตำมทีก่�ำหนดไว้ให้มหีลำยอย่ำงแต่ทีต่รงจดุ
ที่สุดก็คือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศสมำชิกท่ีประสบปัญหำดุลกำรช�ำระเงิน 
ซึง่แปลว่ำประเทศทีเ่ป็นสมำชกิจะขอควำมช่วยเหลอื
หรือพูดง่ำย ๆ ว่ำ “กู้เงิน” IMF ได้ต่อเม่ือมีปัญหำ
ที่ว่ำคือขำดดุลช�ำระเงินเท่ำนั้น
 ขอสรุปตรงนี้นิดเพื่อสะดวกในกำรท�ำ
ควำมเข้ำใจต่อไป นั่นคือประเทศที่จะขอกู้เงินจำก 
IMF ได้นั้นข้อแรกต้องเป็นสมำชิกของกองทุนนี้
เสียก่อน ซึ่งข้อนี้ไม่มีปัญหำส�ำหรับประเทศไทย
เพรำะเรำเป็นประเทศสมำชิกมำต้ังแต่ปี 2492 โน่น
ยำวนำนพอ ๆ กับอำยผุมทีเดยีว ส่วนเงือ่นไขข้อที ่2
ท่ีจะกู ้IMF กค็อืต้องมปัีญหำกำรขำดดลุกำรช�ำระเงนิ 
ข้อน้ีแหละที่ท�ำให้ผมถึงได้ตั้งช่ือตอนนี้ว ่ำ IMF 
ไม่เก่ียว...ถอยไป ซึ่งที่จริง IMF น่ำจะเป็นคนบอก
มำกกว่ำ ว่ำไทยแลนด์กู้ไม่ได้...ถอยไป
 ตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 นั้น
ประเทศไทยขำดดลุกำรช�ำระเงนิแน่เพรำะก่อนหน้ำน้ัน
เรำขำดดุลบัญชเีดินสะพดัซึง่เป็น 1 ใน 2 บญัชีหลัก ๆ 
อยู ่นำนแล้ว อำศัยว่ำเกินดุลอยู ่อีกบัญชีหนึ่งคือ
บญัชทีนุท�ำให้พอถวัเฉล่ียให้ไม่ขำดดลุกำรช�ำระเงนิ
ไปได้ นอกจำกประเทศไทยเรำจะไม่ขำดดลุกำรช�ำระเงนิ
แล้วยงัเกนิดุลทีว่่ำน้ีเสียอกีซึง่แปลเงนิตรำต่ำงประเทศ
ไหลเข้ำ (inflow) มมีำกกว่ำทีไ่หลออกไป (outflow) 
ซึ่งเป็นผลให้เรำมีทุนส�ำรองเงินตรำต่ำงประเทศ
สะสมอยู่มำก เรียกได้ว่ำฐำนะทุนส�ำรองระหว่ำง
ประเทศแข็งแกร่งทีเดียว ซึ่งก็คล้ำย ๆ กับฐำนะ
ทุนส�ำรองฯ เม่ือ 2-3 ปีที่แล้วที่มีนักเศรษฐศำสตร์
รุ่นเก่ำแก่บำงคน(เรียกรุ่นเก่ำแก่เพรำะอำยุใกล้ ๆ 
กับผม)ออกมำชื่นชมว่ำฐำนะทุนส�ำรองฯ ของ
ประเทศไทยเรำแข็งแกร่งไม่แพ้ชำติใด ๆ ในโลก 
 

 ในเมือ่ตอนน้ีฐำนะดลุกำรช�ำระเงนิของเรำ
ยังไม่ขี้เหร่เท่ำไหร่ และดูเหมือนว่ำปัญหำกำร
ขำดดุลช�ำระเงินยังไม่เกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ 
เพรำะเรำยังไม่ได้เป็นหน้ีต่ำงประเทศจนท่วมหัว
หำเงินมำใช้หน้ีไม่ทัน จึงไม่ตรงเงื่อนไขที่จะขอกู้
จำก IMF แต่ที่ส�ำคัญกว่ำนั้นคือกำรกู้ IMF ต้องกู้
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  แต่ปัจจุบันที่รัฐบำลไทย
จ�ำเป็นต้องเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ
(เพรำะรำยจ่ำยมำกเกินรำยรับ)น้ันเรำกู ้ เป ็น
เงินบำทไทยครับ เพรำะฉะนั้นจึงต้องกู้จำกภำยใน
ประเทศเป็นหลัก
 กำรจะเป็นหนี้จนต้องชดใช้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศนั้นเกิดจำกกำรกู้เงินจำกต่ำงประเทศ
โดยอำจจะกู้โดยเอกชนหรือโดยรัฐบำลก็ได้ เช่น
ตอนที่เกิดวิกฤตปี 2540 น้ันเอกชนไทยไปกู้เงิน
จำกสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศไว้มำกเพรำะอัตรำ
ดอกเบี้ยภำยในประเทศสูงกว่ำต่ำงประเทศเยอะ 
ซ่ึงทีแรกกำรที่เอกชนจะกู้เงินต่ำงประเทศ(กู้เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศเช่นดอลลำร์)น้ันท�ำได้ยำก
หรือแทบจะท�ำไม่ได้เลยจนกระทั่งธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยปล่อยผีคือยอมรับพันธะมำตรำ 8 
ของ IMF เปิดเสรีกำรเคลือ่นย้ำยเงนิทนุ หลงัจำกน้ัน
ธรุกจิเอกชนทีม่เีครดิตเป็นทีรู่จ้กักกู้็จำกต่ำงประเทศ
กันใหญ่ แม้แต่ธนำคำรพำณิชย์บำงแห่งก็ไปกู้
(อัตรำดอกเบี้ยต�่ำ)มำปล่อยกู้(อัตรำดอกเบี้ยสูง)
เพื่อหำก�ำไรจำกส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย 
 ที่ส�ำคัญคือกำรกู ้ส ่วนใหญ่โดยเอกชน
ในช่วงก่อนปี 2540 น้ันเป็นกำรกู้ระยะส้ันคือ
ก�ำหนดใช้คนืแค่ปีเดยีวแต่จะขอต่อสญัญำไปเรือ่ย ๆ 
จ่ำยแต่ดอกเบีย้ไปก่อน  ดงัน้ันเมือ่เจ้ำหน้ีต่ำงประเทศ
ไม่เชื่อมันในเครดิตของลูกหน้ีในเมืองไทยและไม่
ต่อสัญญำ ธุรกิจไทยจะหำเงินมำใช้หน้ีจำกท่ีไหน
ได้ทันเล่ำครับ ไม่ใช่ใช้หนี้เป็นเงินบำทด้วย ต้องใช้
เป็นดอลลำร์ในภำวะทีค่่ำเงินบำทอ่อนลงจำก 25 บำท
ต่อดอลลำร์เป็นรำว 50 บำทต่อดอลลำร์ซึง่แปลว่ำ
หนี้ที่เคยมูลค่ำ 25 ล้ำนบำทจะต้องหำเงินบำทมำ 
50 ล้ำนบำทเพื่อใช้หน้ี ไม่ล่มจมครำวน้ีก็ไม่รู้จะ
ล่มจมครำวไหนกันแล้ว
 หลังจำก 2540 แม้ว่ำรัฐบำลเริ่มมีกำรกู้
หรือค�้ำประกันเงินกู้ต่ำงประเทศมำกขึ้นเพื่อมำ
ลงทุนในโครงกำรสำธำรณูปโภคพื้นฐำนหรือ 
infrastructure ประเภทรถไฟฟ้ำ รถใต้ดิน 
ทำงด่วน ฯลฯ ถ้ำเป็นกำรกูแ้บบนีโ้อกำสท่ีจะหนีส้นิ
พอกพูนจนต้องพึ่ง IMF ก็อำจจะมีมำกข้ึนได้ 
แต่ยังไม่ถึงขนำดว่ำต้องกู้ในอนำคตอันใกล้ และที่
ส�ำคัญคือไม่เก่ียวกับที่จะกู้มำชดเชยกำรขำดดุล
งบประมำณเพือ่บรรเทำพษิไวรสัโควิด 19 แต่อย่ำงใด 
เพรำะกำรกู ้อย่ำงหลังน้ีเรำกู ้ ในประเทศเป็น
เงินบำทครับ

ตอน  IMF ไม่เกี่ยว....ถอยไป (1)



ตอบ
ถาม    1. อยำกทรำบว่ำกำกบำทขอจบตอนลงสอบซ่อม
แล้วขอสอบซ�้ำซ้อนได้หรือไม่ 
  2. กรณีที่ลงทะเบียนกำกบำทขอจบตอนซัมเมอร์ 
สำมำรถขอสอบซ�้ำซ้อนได้ในวิชำของภำค 2 ที่ซ่อม
ตรงกันได้หรือไม่   
  3. ขอจบในภำคซัมเมอร์แล้วสอบตก วันสอบตรงกับ
เทอม 2 แบบนีจ้ะขอสอบซ�ำ้ซ้อนในเทอมซ่อมได้หรอืไม่ 
ตอบ   1. ในกรณีที่นักศึกษำมีสิทธิ์กำกบำทขอจบ 
ในภำค 1 ภำค 2 หรอืภำคฤดรู้อน นกัศกึษำต้องกำกบำท
ขอจบด้วย เพรำะจะมีผลกับกำรแจ้งจบกำรศึกษำ
ของนักศึกษำ แต่ในกำรกำกบำทขอจบในภำคซ่อม 
มหำวิทยำลัยก�ำหนดไว้ไม่ให้นักศึกษำกำกบำทขอจบ
เพรำะมหำวิทยำลัยจะถือกำรกำกบำทขอจบในภำคท่ี
นักศึกษำใช้สิทธิ์สอบซ่อม ดังนั้นถ้ำนักศึกษำได้มีกำร
กำกบำทขอจบในภำคท่ีลงซ่อมแล้ว นักศึกษำสำมำรถ
ไปที่คณะของนักศึกษำเพ่ือท�ำเร่ืองขอสอบซ�้ำซ้อนใน
ภำคซ่อมได้ โดยน�ำใบเสร็จลงทะเบียนเรียนในภำคที่
ใช้สิทธิ์สอบซ่อม และใบเสร็จลงทะเบียนภำคซ่อม
ไปเป็นหลักฐำนกำรขอสอบซ�้ำซ้อนด้วย  
  2. เนือ่งจำกมหำวทิยำลยัก�ำหนดให้กำรสอบซ่อมของ
ภำค 2 และภำคฤดรู้อนเป็นกำรสอบคร้ังเดยีวกนั ดงันัน้
ถ้ำนักศึกษำได้มีกำรกำกบำทขอจบในภำคใดภำคหนึ่ง
ของภำค 2 หรือภำคฤดูร้อน นกัศึกษำกส็ำมำรถใช้สิทธิ์
ขอสอบซ่อมในภำคซ่อม 2 และภำคฤดูร้อนได้      
  3. กรณีนี้ก็เช่นกัน นักศึกษำกำกบำทขอจบในภำค
ฤดูร้อน แม้ว่ำวิชำที่ตกในภำค 2 และที่สอบตกในภำค
ฤดูร้อนจะมวีนัเวลำสอบซ่อมตรงกนั นกัศกึษำกย็ืน่เรือ่ง
ขอสอบซ�้ำซ้อนได้
ถาม   1. ผมก�ำลงัจะจบกำรศกึษำ ถ้ำผมจะสมคัรเรยีน
ปรญิญำใบที ่2 และเทยีบโอนวชิำด้วย ผมจะสมคัรเรยีน
ได้เลยหรือไม่   
  2. ผมเคยลงเรียนแบบนักศึกษำพรีดีกรีด้วย ผมจะ
เทียบโอนวิชำได้ด้วยหรือไม่ 
ตอบ   1. ถ้ำนักศึกษำจบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง นักศึกษำต้องมวีฒุกิำรศกึษำทีใ่ช้สมคัรเรยีน 
โดยมีหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ เช่น ใบรับรองคณะ 
ว่ำเรียนครบหลักสูตรหรือใบรับรองสภำมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหงหรือทรำนสคริปท์ท่ีจบกำรศึกษำ หรือ
ใบปริญญำบัตร จึงจะใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชำได้ แต่ถ้ำ
นักศึกษำจบกำรศึกษำจำกสถำบันอื่น นักศึกษำต้องมี
วุฒิกำรศึกษำที่ใช้สมัครเรียนท่ีรับรองว่ำนักศึกษำจบ
กำรศึกษำแล้ว จึงจะมีสิทธ์ิเทียบโอนได้ นักศึกษำ
ที่ยังรอผลกำรสอบในเทอมสุดท้ำย และจะใช้สิทธิ์
กำรเทียบโอนของปริญญำแรก ไม่สำมำรถสมัครเป็น
นักศกึษำใหม่และใช้สทิธิเ์ทยีบโอน (เนือ่งจำกไม่มหีลกัฐำน
ว่ำได้จบกำรศึกษำจำก ปรญิญำตรแีรกแล้วในกำรสมคัร
นักศึกษำใหม่)  

2. นกัศกึษำทีเ่คยเป็นนกัศกึษำพรีดีกรี และมผีลกำรเรียน
ทีส่อบผ่ำน สำมำรถน�ำวชิำทีส่อบผ่ำน แล้วมำเทยีบโอน
เมือ่สมคัรเป็นนกัศกึษำใหม่รวมกบักำรใช้สทิธิเ์ทียบโอน
ในกรณีอื่นด้วยได้
ถาม   1. ตอนนี้อยู ่คณะบริหำรธุรกิจอยำกย้ำยไป
รัฐศำสตร์จึงเข้ำสอบท่ีรัฐศำสตร์ด้วย และขำดสอบวชิำ
ของบริหำรธุรกิจ และบำงวิชำที่ เป ็นวิชำคู่ขนำน
จะเป็นอะไรหรอืไม่   
  2. เกรดตัวที่ไม่ได้เข้ำสอบเป็น F อยำกทรำบว่ำจะ
ปรำกฏในทรำนสคริปท์หรือไม่  
  3. จำกข้อ 2 เกรด F จะไม่น�ำมำคิดรวมถูกหรือไม่  
  4. ถ้ำไม่ลงสอบซ่อมปล่อยไว้แบบนี้ยังมีสิทธิ์ได้
เกียรตินิยมหรือไม่ 
ตอบ   1. ถ้ำนกัศกึษำตัง้ใจท่ีจะย้ำยคณะแล้ว นกัศกึษำ
สำมำรถลงทะเบยีนเรยีนวชิำของคณะใหม่ได้ ถงึแม้ว่ำ
ยงัไม่ท�ำเรือ่งย้ำยเป็นทำงกำร วชิำใดท่ีไม่สำมำรถใช้ได้

ในหลักสูตรของสำขำที่จะย้ำยนักศึกษำไม่ต้องสอบ 
ก็ไม่มีผลในกำรจบกำรศึกษำแต่อย่ำงใด  
  2. ใบเชก็เกรดและ Transcript แบบไม่จบกำรศกึษำ 
จะแสดงผลกำรลงทะเบียนเรยีนและผลกำรสอบตัง้แต่
ภำคแรกที่สมัครเรียนจนถึงภำคปัจุจัน ทั้งที่สอบผ่ำน
และสอบไม่ผ่ำนสอบ  แต่ถ้ำนกัศกึษำเรยีนจบกำรศกึษำ 
เมื่อนักศึกษำขอ Transcript แบบจบกำรศึกษำวิชำ
ที่ได้เกรด F จะไม่ปรำกฏใน Transcript  
  3. วิชำที่สอบตกหรือได้เกรด F จะไม่น�ำมำรวมเพื่อ
คิดเกรดเฉลี่ยรวม   
  4. นกัศึกษำยงัมสีทิธ์ิได้เกยีรตนิยิม เพรำะหลกัเกณฑ์
กำรได้เกียรตนิยิม ข้อหนึง่คือ ต้องไม่สอบได้ในวชิำเดยีวกัน
มำกกว่ำ 1 ครั้งขึ้นไป ดังนั้น นักศึกษำจะสอบตก
ในวชิำเดยีวกันก่ีครัง้ก็ได้แต่เม่ือสอบผ่ำนแล้วนกัศึกษำ
จะลงทะเบียนเพื่อสอบผ่ำนอีกไม่ได้ 

ปัญหานักศึกษา

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๗

เจ้าของ	 	 มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
บรรณาธกิาร	 ผศ.ลนีำ		ลิม่อภิชำต																																							
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ				นำงรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

คณะผูจ้ดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูช่้วย					รศ.วำรศิำ		พลำยบวั     อำจำรย์อภสิทิธิ	์	ศภุกิจเจรญิ					นำงปญุญสิำ		อรพนิท์					น.ส.กลุศิรำ		เจรญิสขุ
กองบรรณาธกิาร	 					น.ส.พรรณวรำ		เพิม่พลู					นำงสำรศิำ		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐำ		ทองจบั     นำยสภุะชัย อวนศรี
ช่างภาพ	 	 					นำยภำณพุงศ์		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นำยสณัฐิต	ิ	เทศสแีดง					นำยสยมุพล		ศรพรหม    				

 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (ฝ ่ำยประถม) ทดสอบ O-NET จำก สทศ.
ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2562 ผลกำรทดสอบได้รบัคะแนนเฉลีย่สงูกว่ำทกุระดบักำรศกึษำ ระดบัสงักดั (สำธติ) 
และระดับประเทศในทุกรำยวิชำ และมีนักเรียนที่ทดสอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชำคณิตศำสตร์ 
จ�ำนวน 2 คน และวชิำภำษำองักฤษ จ�ำนวน 3 คน 
 อาจารย์มานพ สอนศิริ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (ฝ่ำยประถม) 
เปิดเผยว่ำ ตำมที่โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (ฝ่ำยประถม) ได้รับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน (O-NET) จำกสถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) หรอื สทศ. 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยกำรทดสอบ O-NET มีจ�ำนวน 4 รำยวิชำ คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วทิยำศำสตร์ และภำษำองักฤษ 

วิชำ
คะแนนเฉล่ีย (Mean) จ�ำแนกตำมระดับ

สำธิต ม.รำมค�ำแหง
(ฝ่ำยประถม) สังกัด (สำธิต) ประเทศ

1. ภาษาไทย 63.20 61.65 49.07
2. คณิตศาสตร์ 59.71 52.53 32.90
3. วิทยาศาสตร์ 50.90 50.54 35.55
4. ภาษาอังกฤษ 71.30 62.82 34.42

 ผลกำรทดสอบปรำกฏว่ำ 1)โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง (ฝ่ำยประถม) ได้รบัคะแนนเฉลีย่
สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดสำธิต และระดับประเทศในทุกรำยวิชำ และ2)นักเรียนโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (ฝ่ำยประถม) ได้รับคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ในวิชำ
คณติศำสตร์ จ�ำนวน 2 คน และวชิำภำษำอังกฤษ จ�ำนวน 3 คน รวม 5 คน ดงันี ้  
 วชิาคณติศาสตร์ ได้แก่ 1) เดก็ชำยวรรธดนย์ ชำลำเรงิพนัธ์ ชัน้ ป.6/2 และ 2) เดก็ชำยสร้ำงสรรค์ 
ประสทิธ์ินฤทธ์ิ ชัน้ ป.6 (พเิศษ) 
 วชิาภาษาองักฤษ ได้แก่ 1) เด็กหญงิณชมน กุลสงค์ ช้ัน ป.6/2 2) เดก็หญงิพฒัน์นรี วรสนิวฒันำ  
ชัน้ ป.6/2 และ 3)เด็กหญงิเบญญำภำ แก้วเมอืงส ีชัน้ ป.6/1 (EP.)
 อาจารย์มานพ สอนศิร ิผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนฯ กล่ำวว่ำ เป็นทีน่่ำยนิดีทีผ่ลกำรเรยีนของนกัเรยีน
ได้ผ่ำนกำรทดสอบในระดบัทีน่่ำพอใจ ทัง้ในระดบัสำธติ และระดบัประเทศ ซ่ึงนอกจำกกำรส่งเสรมิกำรเรยีน
ให้กับนักเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้สนับสนุนให้นักเรียนท�ำกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬำ 
นนัทนำกำร และภำษำ โดยทีผ่่ำนมำนกัเรยีนหลำยคนก็สำมำรถออกไปประกวดและแข่งขนัจนได้รบัรำงวัล
จำกเวทีระดับประเทศหลำยรำยกำร ซึ่งทำงโรงเรียนเชื่อว่ำ กำรท�ำกิจกรรม จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมี
คณุธรรม ใช้ควำมขยนั น�ำควำมซือ่สตัย์ และมจีติอำสำตัง้แต่ยงัเดก็ เป็นรำกฐำนกำรใช้ชวิีตอย่ำงมคีวำมสขุ
และเป็นเยำวชนทีม่คีณุภำพในสังคมต่อไป

โรงเรียนสาธิตประถม เผยผลการทดสอบ O-NET
ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสาธิต และระดับประเทศ ทุกวิชา

กองบรรณาธิการ



 เพ่ือเปิดโอกำสทำงกำรศกึษำให้กบันสิตินกัศกึษำขอย้ำยโอนจำกสถำบัน
อดุมศกึษำอืน่ (กรณทีีย่งัไม่ส�ำเรจ็กำรศกึษำจำกสถำบันเดิม) และมีควำมประสงค์
จะสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงเพียงแห่งเดียว สำมำรถ
ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จำกสถำบันอุดมศึกษำเดิม และจำกมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหงรวมกัน แต่จะสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำในขณะที่ยังมีสถำนภำพเป็น
นักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำเดิมและของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงอยู่ไม่ได้ 
ท้ังนี้ ให ้รวมถึงผู ้สมัครเรียนในหลักสูตรโครงกำรพิเศษของทุกคณะด้วย 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงได้เปลี่ยนแปลงกำรรับสมัคร โดยไม่มีกำรจ�ำหน่ำย
ใบสมัครฯ และระเบียบกำรรับสมัคร จึงก�ำหนดรำยละเอียดดังต่อไปนี้
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี
     1.2  เคยเป็นนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำอื่น (ระดับปริญญำตรี) 
ท่ีส�ำนักงำน ก.พ. หรือ กระทรวงศึกษำธิกำร หรือสภำมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
รับรอง และมีหน่วยกิตสะสมระดับ C ขึ้นไป
     1.3  เป็นผู้มีควำมประสงค์ที่จะสมัครเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหงเพียงแห่งเดียว
 2. กำาหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
     2.1  Download ใบสมคัรฯ และระเบยีบกำรรบัสมัคร (ส�ำหรบัผูส้มัคร
ทำงไปรษณีย์และสมัครด้วยตนเอง) ที่เว็บไซต์  www.ru.ac.th  www.iregis2.
ru.ac.th  และ  www.regis.ru.ac.th      
     2.2  รับใบสมัครฯ และสมัครด้วยตนเอง ณ สำขำวิทยบริกำร
เฉลมิพระเกยีรต ิ23 จังหวดั ได้แก่ จงัหวดัปรำจนีบรุ,ี อทุยัธำนี, นครศรธีรรมรำช, 
อ�ำนำจเจริญ, แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, 
นครรำชสีมำ, หนองบัวล�ำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงรำย, กำญจนบุรี, 
เชียงใหม่, สุรินทร์, อุดรธำนี, พังงำ และสงขลำ ดังนี้
  ครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 8 มิถุนำยน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
  คร้ังที่ 2 วนัที ่26 - 29 มิถุนำยน 2563 (ไม่เว้นวนัหยดุรำชกำร)
     2.3  รับใบสมัครฯ ด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร (ส่วนภูมิภำค) 
อำคำร สวป. ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง โทร. 0-2310-8624 ในวันและ
เวลำรำชกำร
 3. หลักฐานในการสมัครขอย้ายโอนฯ (ถ่ายสำาเนาเอกสารขนาด 
A4 เท่านั้น)
     3.1  ใบสมัครฯ และใบขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษำ (ม.ร.2) พร้อมลงชือ่
ผู้สมัคร จ�ำนวน 1 ฉบับ
       3.2  แบบแสดงควำมยินยอมในกำรเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จ�ำนวน 1 ฉบับ
       3.3  ส�ำเนำวุฒิบัตรที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ (วุฒิ ม.6, ปวช. หรือ ปวส.) 
จ�ำนวน 2 ฉบับ
     3.4  บัตรประจ�ำตัวประชำชนตัวจริงเท่ำนั้น (ที่ยังไม่หมดอำยุ) 
     3.5  ใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript) จำกสถำบันเดิมท่ีมี
ผลกำรเรียนจนถึงวันที่มำด�ำเนินกำรสมัคร
          พร้อมส�ำเนำ จ�ำนวน 1 ฉบับ และค�ำอธิบำยรำยวิชำ (Course 
Description) ของแผนกำรศึกษำ
     3.6  ใบลำออกจำกสถำบันเดิม (กรณียังมีสถำนสภำพกำรเป็น
นักศึกษำอยู่) 
     3.7  รูปถ่ำยสี ถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมแว่นด�ำ แต่งกำยสุภำพ ขนำด 
1.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป  (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
     3.8  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ฉบับ
     3.9  เอกสำรอื่น ๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ใบทะเบียน
สมรส ใบหย่ำ จ�ำนวน 2 ฉบับ
 4.  หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต
     4.1 ให้คณะเป็นผู้พิจำรณำในกำรเทียบรำยวิชำ และโอนหน่วยกิต
แก่ผูส้มคัร โดยให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของคณะท่ีรบัเข้ำศกึษำก�ำหนด ตำมข้อ 8 
ของข้อบังคบัมหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง ว่ำด้วยกำรศกึษำระดับปรญิญำตร ีพ.ศ. 2560
     4.2  หำกผูส้มัครมีหน่วยกิตสะสมของมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหงและ
มีควำมประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตนั้นด้วย ให้ทำงคณะที่รับเข้ำศึกษำ

พจิำรณำเทยีบโอนหน่วยกติให้ตำมข้อ ๙ ของข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560
     4.3  ให้ผู ้สมัครลำออกจำกสถำบันกำรศึกษำเดิม หรือลำออก
จำกกำรเป็นนกัศกึษำของมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง (กรณ ีข้อ 5.2) ก่อนยืน่ใบสมคัรฯ 
และไปด�ำเนินกำรเทียบวิชำและโอนหน่วยกิตตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
 5. ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน
     5.1  ให้ผู ้สมัครยื่นเอกสำรกำรสมัครและขอใช้สิทธิ์เทียบโอน
หน่วยกิต ที่สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ 
     ครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 8 มิถุนำยน 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 29 
มิถุนำยน 2563        
     5.2  หำกผู้สมัครยังมีสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำอยู่ ให้ผู้สมัคร
ลำออกจำกสถำบนัเดมิและน�ำใบอธบิำยรำยละเอยีดกระบวนวชิำของแผนกำรศกึษำ 
(Course Description) ตดิต่อทีส่ำขำวิทยบรกิำรฯ ทีส่มคัรเข้ำศกึษำ เพือ่เทยีบโอน
หน่วยกิตตำมหลักเกณฑ์ของคณะที่เข้ำศึกษำก่อนกำรลงทะเบียนเรียน 
     5.3  ให้ผูส้มคัรขอรบัเอกสำรเทยีบโอนหน่วยกติ พร้อมขอค�ำแนะน�ำในกำร
ลงทะเบยีนเรยีนจำกเจ้ำหน้ำที ่และด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรลงทะเบยีนเรยีน
ในวันที่ยื่นใบสมัคร ถ้ำผู้สมัครเลือกลงทะเบียนวิชำที่มหำวิทยำลัยเทียบโอนให้ 
สำมำรถสับเปลี่ยนวิชำในภำยหลัง ตำมเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
     5.4  หำกผูส้มัครน�ำเอกสำรเทยีบโอนใด ๆ มำยืน่ไม่ครบในวนัสมคัร 
ผู้สมัครต้องน�ำมำยื่นเพิ่มเติมให้ครบสมบูรณ์ภำยใน 2 สัปดำห์ ก่อนกำรสอบ 
ภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2563 มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ 
และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรสมัครทุกประเภท
 6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
     6.1  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำเป็นนักศึกษำ 900 บำท
     6.2  ค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ  700 บำท
     6.3  ค่ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ  100 บำท
     6.4  ค่ำบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ (เฉพำะภำคปกติ) ภำคละ  
  100 บำท
     6.5  ค่ำบ�ำรุงมหำวิทยำลัย   600 บำท
     6.6  ค่ำลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ    50 บำท
     6.7  ค่ำธรรมเนียมโอนหน่วยกิต
  6.7.1  หน่วยกิตสะสมเดิมจำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
           ทุกกรณี หน่วยกิตละ      50 บำท
  6.7.2  หน่วยกติอนปุรญิญำหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไปจำกสถำบันอืน่ 
           หน่วยกิตละ 100 บำท
     6.8 ค่ำธรรมเนียมพิเศษ
  6.8.1  ค่ำธรรมเนยีมกำรสอบ กระบวนวิชำละ  60 บำท
 ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับสมัคร(ส่วนภูมิภำค) 
ฝ่ำยรับสมัครและแนะแนวกำรศึกษำ ส�ำนักบริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบ
ประเมินผล (อำคำร สวป. ชั้น 3) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง แขวงหัวหมำก 
เขตบำงกะปิ กรงุเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-86 24, 0-2310-8000 ต่อ 4834

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ส่วนภูมิภาค (กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลื่อนวันสอบไล่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
        ตำมข้อก�ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก�ำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ประกำศ ณ วันที่ 29 
เมษำยน พ.ศ. 2563 และตำมประกำศ เรื่อง กำรขยำย ระยะเวลำกำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวรำชอำณำจักร (ครำวที่ 1) ลงวันที่ 28 
เมษำยน พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันท่ี 
31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 นั้น
 เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนและกำรสอบไล่ ระดับบัณฑิตศึกษำของสำขำ
วิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเลื่อนวันสอบไล่ ระดับ
บัณฑิตศึกษำของสำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 พฤษภำคม 2563 
ทกุกระบวนวชิำของระดับบณัฑติศกึษำ สำขำวทิยบริกำรเฉลมิพระเกยีรต ิส�ำหรบั
วันสอบไล่ใหม่ จะประกำศให้ทรำยภำยหลัง

๘ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

http://www.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th/
http://www.iregis2.ru.ac.th/
http://www.regis.ru.ac.th
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