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ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้มกีารประชมุ ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม 2563

โดยม ีนายชีพ จุลมนต ์นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

   1. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

       ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดี

ฝ่ายธุรการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักบริการทาง

วิชาการและทดสอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

   2. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักประกันคุณภาพการศึกษา

       ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลยั เป็นผูร้กัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านักประกนัคณุภาพ

การศกึษา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

   3. แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

       ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ�านวน 2 ฝ่าย ดังนี้

       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ เกิดผล ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

   4. แต่งตั้งรองผู้อำานวยการสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

       ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ จิรายุสกุล ด�ารงต�าแหน่ง 

รองผูอ้�านวยการสถาบนับริการวชิาการทางอเิลก็ทรอนกิส์ ฝ่ายบรหิาร ตัง้แต่วนัที ่19 พฤษภาคม 2563 

เป็นต้นไป

   5. ลาออกจากตำาแหน่งรองคณบดี

       ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ ลาออกจากต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
                                                                                                (อ่านต่อหน้า 3)

 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง รบัสมคัรนักศกึษาใหม่
ระดบัปริญญาตร ีภาค 1 ปีการศกึษา 2563 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ 
www.iregis2.ru.ac.th ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) 
และส่วนภมูภิาค 23 จงัหวดั ทัว่ประเทศ พร้อมปรบัลด
ค่าหน่วยกิต 40% ส�าหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี
ภาคปกติ และนักศึกษา Pre-degree เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ได ้แก่ คณะนิติศาสตร ์  บ ริหารธุรกิจ 
มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 
  ผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
ระเบียบการรับสมัครได ้ตั้ งแต ่บัดนี้ เป ็นต ้นไปที่
www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือ
ที่ www.regis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2310-8614-24 หรอืที ่FB: PR Ramkhamhaeng 
University

ม.รามฯ รับนักศึกษาใหม่ 

ออนไลน์ บัดนี้-29 มิ.ย.นี้

 คณะบริหารธุรกิจ เป ิดรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 
10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (กลุ ่มวิชาเอก
การโรงแรม) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเทีย่ว 
และสาขาวิชาการบัญชี พร้อมลดค่าหน่วยกิต 40%
แก่ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษา Pre-degree
 ผู ้สนใจ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
ตัง้แต่บดันี ้- 29 มิถนุายน 2563 รายละเอยีดเพิม่เตมิ
ติดตามได ้จาก เว็บไซต ์  :  www.ba.ru.ac.th 
Facebook : คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
หรือโทร. 0-2310-8226-7

คณะบริหารธุรกิจ 

รับสมัคร นศ.ใหม่ 

ภาค 1/2563 10 สาขาวิชา

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เปิดรบัสมัครนักศกึษาใหม่ หลักสูตรรฐัศาสตรบณัฑติ 
(ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
พร้อมลดค่าหน่วยกิต 20% เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา 17.00 – 20.50 น.          (อ่านต่อหน้า 2)

 คณะรัฐศาสตร ์  เป ิด รับนักศึกษาใหม่ ประจ�าภาคเรียนที่  1 ป ีการศึกษา 2563 
จ�านวน 3 กลุ ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ ่มวิชาเอกการปกครอง กลุ ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และกลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ พร้อมลดค่าหน่วยกิต 40% แก่ผู้สมัครนักศึกษาใหม่และ
นักศึกษา Pre-degree
 ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2563 รายละเอียด
เพิ่มเติมติดตามได้จาก เว็บไซต์ : www.pol.ru.ac.th Facebook : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง หรือโทร. 0-2310-8483-9 ต่อ 122,123

คณะรัฐศาสตร์ รับสมัคร นศ.ใหม่ 3 กลุ่มวิชาเอกคณะรัฐศาสตร์ 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ)

http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.ba.ru.ac.th
http://www.pol.ru.ac.th


ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓๒

 SOC1003 หลักความรู ้พื้นฐานของกลุ ่ม
สังคม และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มองเผินๆ 
อาจดเูป็นเนือ้หาความรูท้ีพ่บเจอได้ในชวีติประจ�าวนั 
แต่เมื่อได้ศึกษาอย่างจริงจังแล้ว จะพบขุมทรัพย์
ทางปัญญาท่ีปู พ้ืนฐานการศึกษาที่มาที่ ไปของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ได้ดีในทุกมิติ
 คอลมัน์ “พบอาจารย์ผูส้อน” ฉบบันี ้พามาพบ
อาจารย์ภคพล เส้นขาว อาจารย์ประจ�าคณะ
มนุษยศาสตร์ ผู้สอนวิชา SOC1003 สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาเบื้องต้น ในภาคฤดูร้อน/2562 
ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานของคณะมนุษยศาสตร์ และเป็น
วิชาเลือกพื้นฐานของนักศึกษาคณะอื่นๆ ด้วย 
อาจารย์ในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มีทั้ งหมด 7 คน สลับหมุนเวียนกันสอนตาม
แต่ละภาคการศึกษา  โดยภาคฤดูร้อนของทุกปี 
อาจารย์ภคพลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอน
 อาจารย์ภคพล ผู ้สอนวิชา SOC1003 
กล่าวว่าเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐาน ในเนื้อหา
จะอธบิายความรูเ้ก่ียวกบัสงัคมและมนษุย์ ทีห่ลายคน
ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ด้านสงัคมวทิยาและมานษุยวิทยา จึงเป็นวชิาพืน้ฐาน
ทีเ่ปิดให้นกัศกึษาทกุคณะได้มโีอกาสเข้ามาศกึษาและ
ได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ�าเป็นที่ต้องศึกษา
วิชานี้ ซึ่งเนื้อหาแต่ละบทจะปูพื้นฐานที่ส�าคัญ
ต่อการต่อยอดสู่การด�ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
	 “สังคมวทิยาเป็นศาสตร์บรสิทุธ์ิ	มกีารคดิค้น
ทฤษฎีของทกุศาสตร์	จึงมีเร่ืองของสงัคมวทิยาการเมือง	
(เหมาะกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)	สังคมวิทยา
การศึกษา	(เหมาะส�าหรับนักศึกษาท่ีเรียนคณะ
ศึกษาศาสตร์)	และสังคมวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับ
มานุษยวิทยา	ที่เป็นการศึกษามนุษย์	โดยมีความ
คล้ายคลงึกบัวชิาจติวทิยา	แต่จิตวิทยาเป็นการศกึษา
เพยีงพฤตกิรรมรายบคุคล		เช่นตรรกะแนวความคดิ
ทีห่ล่อหลอมรวมเป็นคนหนึง่คน	ส่วนด้าน	สงัคมวทิยา

จะศึกษาปรากฏการณ์ของสังคมเป็นหลัก	จึงเป็น
วิชาที่มีความกว้างขวางมากกว่าจิตวิทยา”
 อาจารย์ภคพล กล่าวต่อไปว่าสาเหตุหลัก
ที่วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาพื้นฐาน 
และมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเยอะ เนื่องจาก
ทกุคณะ ทกุสาขาวชิา ล้วนต้องท�างานร่วมกบัสงัคม 
เพราะรัฐศาสตร์เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้
อ�านาจในการปกครองคน แต่สังคมวิทยาการเมือง
จะศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคม หากนักศึกษา
เข้าใจความรู้ด้านสังคมวิทยาการเมืองก็จะสามารถ
ปรับหลักการใช้อ�านาจได้ตรงตามความต้องการ
ของคนและไม่เกิดการต่อต้าน 
 ในด้านของสงัคมวทิยาการศึกษา ศกึษาถงึ
แนวทางการศึกษาของแต่ละสังคม อาทิเช่น ความ
แตกต่างระหว่างสงัคมตะวนัตก และสงัคมตะวนัออก 
ที่มีความแตกต่างกัน ก่อนจะมีพัฒนาการมาเป็น
รปูแบบการศกึษาในปัจจบุนั และสังคมวทิยาศาสนา 
จะศึกษาการก�าเนิดของศาสนา จุดมุ่งหมายของ
ศาสนา เป็นต้น แต่จะพบว่านกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
วิชานี้วิชาเดียว จะได้ความรู้ครอบคลุมทุกคณะ 
เพราะทกุคณะมเีรือ่งราวเกีย่วข้องกบัมนษุย์และสงัคม 
 “หัวใจส�าคัญของวิชานี้คือ	ท�าให้ทุกสาขา
วิชาและทุกคน	สามารถเข้าใจมนุษย์	เข้าใจเพื่อน	
และเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคม	
และสามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกมิติ	โดยไม่เกิดอคติ
หรืออาการช็อกทางวัฒนธรรม	เป็นต้น”
 ส� า ห รับแนวทา งกา ร เรี ยนของวิ ช า  
SOC1003 อันดับแรกที่นักศึกษาควรให้ความ
ส�าคัญคือ ต�าราเรียน มีจ�าหน่ายที่ส�านักพิมพ์ 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ข้อสอบจะไม่ออกนอกเหนอื
จากในต�ารา อาจารย์อัดเทปบันทึกการบรรยายไว้
ครบทกุบทแล้ว นอกจากอ่านหนังสือแล้ว ให้นกัศึกษา
เข้าเรียนผ่านส่ือการเรียนการสอน Course on 
Demand อาจารย์จะเน้นย�้าช ่วงเนื้อหาที่จะ
ออกสอบให้ด้วย 
 ข้อสอบปรนยั 120 ข้อ แนะน�าให้นกัศกึษา
อ่านต�าราเรียนให้หมดทั้งเล่มก่อน เนื้อหาส่วนใด
ทีอ่าจารย์เน้นย�า้บ่อยๆ ให้นกัศกึษาไปอ่านซ�า้ กจ็ะได้
แนวข้อสอบ ซึ่งจะมีทั้งส่วนของการท่องจ�าเป็น
ค�าถามง่ายๆ เช่น ทฤษฎีที่พูดถึงในโจทย์ดังกล่าว 
คือทฤษฎีอะไร ใครเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ เป็นต้น 
ส่วนข้อสอบอีกประเภทคือข้อสอบแนววิเคราะห์ 
โดยจะมีสถานการณ์ตัวอย่างในโจทย์ แล้วให้
นกัศกึษาวเิคราะห์ค�าตอบ เช่นสถานการณ์เกีย่วกบั
การใช้อ�านาจ ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าเป็นการใช้
อ�านาจแบบใด เป็นต้น ส�าหรบัข้อสอบเชงิวเิคราะห์นี้
นักศึกษาจะต้องอ่านโจทย์ค�าถามโดยละเอียดก่อน 
แล้วคิดตามโจทย์

 อาจารย์ภคพล กล่าวอีกว่าวิชานี้เป็นวิชา
ท่ีมีประโยชน์กับนักศึกษาทุกคณะ และทุกคน 
น่าเป็นห่วงนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนหลายรอบ
แล้วยงัสอบตก อาจเพราะอ่านต�าราไม่ละเอยีดพอ 
หรอือ่านชที อ่านโพยแนวข้อสอบจากแหล่งอืน่ทีม่ี
การสรปุเนือ้หาสัน้เกนิไป ท�าให้พลาด หรอืบางคน
มีแนวคิดว่าวิชาสังคมเป็นวิชาง่ายๆ ที่สามารถ
หาความรู้รอบตัวไปสอบก็ได้ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด 
เพราะเมือ่นกัศกึษาเจอโจทย์ในข้อสอบแล้ว จะพบว่า
ไม่ใช่การน�าเร่ืองท่ีเราพบเจอในสังคมแล้วมาตอบ 
แต่เป็นหลักทฤษฎีท่ีนักศึกษาต้องให้ความส�าคัญ
จากการเรียนรู้และอ่านต�ารา เพราะหากใช้หลัก
ความน่าจะเป็นมาเดาสุม่ข้อสอบ นกัศกึษาอาจเจอ
ข้อสอบหลอก และท�าให้สอบตกได้ 
 “อาจารย์มุ ่งหวังให้นักศึกษาสามารถ
ประยกุต์ความรู้เข้ากับศาสตร์ของตวัเองได้	สามารถ
ท�างานร่วมกันในสั งคมตามบทบาทหน ้ าที่
ของตนเองได้เป็นอย่างด	ีหากนกัศกึษาสนใจศกึษา
หลักสังคมวิทยาเชิงลึกกว่านี้	ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา	มีวิชาท่ีสอนเชิงลึกให้นักศึกษา
ได้เข้ามาเรียนรู ้	โดยเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้
เพิ่มเติม	ดังนั้นจึงเป็นวิชาท่ีเรียนแล้วไม่สูญเปล่า
อย่างแน่นอน”

โดยเป ิดจ�าหน่ายใบสมัคร ระหว ่างวันที่  20 
พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2563 และรับสมัคร
นักศึกษาพร้อมลงทะเบียนเรียน วันที่ 19,22,23 
มิถุนายน 2563
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส�านักงานโครงการฯ ช้ัน 1 คณะรัฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัรามค�าแหง โทร. 0-2310-8495 หรือ 
0-2310-8483-9 ต่อ 28 หรอืดรูายละเอยีดหลกัสตูร
ได้ที่ www.pol.ru.ac.th

คณะรัฐศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ 
(ภาคพิเศษ)                (ต่อจากหน้า 1)

การศึกษาสังคมวิทยาฯ SOC1003
แนะอ่านต�าราตรงประเด็น สอบผ่านชัวร ์

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


ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๓

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา	สสีด	รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร 
อาจารย์ผู้สอนวิชา SCI 1003 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กล่าวว่าวิชานี้
มีเน้ือหาภาพรวมของวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  
ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ รวมถึงอุตุนิยมวิทยา เป็นความรู้ทั่วไป
ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ�าวัน โดยเน้ือหาในต�าราเริ่มจาก

	 ค ว า ม เ ป ็ น จ ริ ง ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ที่ อ ยู ่ ร อ บ ตั ว เ ร า กับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่ยากเย็นแสนเข็ญเมื่อมาอยู่ในข้อสอบ	“ข่าวรามค�าแหง”	ฉบับน้ี	ขอพาผู้อ่านเจาะประเด็น	SCI	1003	
และทริคการอ่านหนังสือที่ไม่ต้องเช้าตรู่อีกต่อไป

ประวัตศิาสตร์ของวทิยาศาสตร์ ต่อด้วยเนือ้หาด้าน ‘เคม’ี เรือ่งของตารางธาตุ 
สารที่ ใช ้ ในชี วิตประจ�าวัน เช่นสารอินทรีย ์  สารที่ ใช ้ งาน เช่นสาร
โพลิเมอร์ ธาตุที่ส�าคัญ เช่นทองค�า แคลเซียม อลูมิเนียม และสารที่เป็นภัย  
รวมทั้งอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เป็นต้น
	 “เนื้อหาเกี่ยวกับเคมีที่นักศึกษาต้องเรียนไม่ลงรายละเอียดลึกมาก		
เพราะเป็นวิชาส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ		และหวังให้นักศึกษาเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์รอบตัวได้อย่างถูกต้อง	เช่น	ธาตุกัมมันตรังสีที่ไม่ได้รุนแรงมาก
เหมือนท่ีเราคิด		เพราะบางชนิดสามารถประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์	และ
การเกษตรได้	นอกจากนี้	ยังรวมถึงเรื่องของพลาสติกที่บางชนิดสามารถ
รีไซเคิล	รียูสได้		แต่ก็มีบางชนิดที่เสื่อมสภาพไป	เป็นต้น”
	 ผศ.พิทยา	กล่าวต่อไปว่านอกจากเนื้อหาด้านเคมีแล้ว ก็มีเน้ือหา
เกีย่วกบั ‘ชวีวทิยา’ ซึง่อธบิายถงึสิง่มชีวีติ คน พชื สตัว์  ธาตตุ่างๆ ทีร่วมตวักนั
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด คือ เซลล์  การก�าเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกจาก
อะตอมของธาตุ 4 ชนิด คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน 
รวมตัวกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต  และมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  มีเนื้อหาเก่ียว
กับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  พันธุศาสตร์ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
นิเวศน์วิทยา ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์
 ในส่วนเน้ือหาด้าน ‘ฟิสิกส์’ ทีห่ลายคนมองว่ายาก แต่ความจรงิแล้ว
ไม่ได้ยากอย่างที่คิด  เพราะเนื้อหาที่อาจารย์สอน อธิบายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว 
เป็นเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยม อาทิ แสง พลังงาน แรง การเคลื่อนที่ 
หน่วยวัดต่างๆ คล่ืน การสะท้อนของเสียง กฎของนิวตัน พลังงานเคมี 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ การหักเห-
ความร้อน เป็นต้น โดยฟิสกิส์จะมองลกัษณะทางกายภาย รปูลกัษณ์ภายนอก  
แตกต่างจากเคมีที่ดูองค์ประกอบภายในของสสาร
 ส่วนอกีเนือ้หาทีน่่าสนใจ คอื ดาราศาสตร์ อธิบายถงึดวงดาว ท้องฟ้า 
โลก แสง สี เสียง และกาแลกซี  ซึ่งดวงดาวเป็นที่มาของการนับเวลา  
นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโดยส่วนมากเป็นนักดาราศาสตร์ ด้านธรณวีทิยา
ก็เป็นส่วนหน่ึงของวิชานี้ โดยอธิบายตั้งแต่ก�าเนิดโลก องค์ประกอบของโลก 
ลักษณะของพื้นผิว ที่มาและวัฏจักรของหิน ลักษณะของรอยแยกที่มี
หลากหลายรูปแบบ ส่วนหนึ่งของรอยแยกคือวงแหวนแห่งไฟที่ท�าให้เกิด
แผ่นดินไหวบนโลก โดยวงแหวนแห่งไฟที่อยู ่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด
อยูท่างฝ่ังตะวนัตก และแม้จะเกดิแผ่นดนิไหวจากทีไ่กลๆ กก็ระทบถงึกันได้หมด
เพราะเราอยู่บนโลกใบเดียวกัน
	 “วิชานี้มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ	แต่มีประโยชน์		เพราะเป็นเรื่องที่
อยูใ่นชวีติประจ�าวันของเรา	แม้แต่เรือ่งของอุตนุยิมวทิยา	การพยากรณ์อากาศ		
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนชีวิตในแต่ละวัน	การขนส่ง	คมนาคม	และ
การเกษตร		ข้อสอบจะไม่ลงรายละเอียดลกึมาก	โดยสรปุเน้ือหาของแต่ละบท
ในต�ารามาออกข้อสอบ	ยกเว้น	2	บทสุดท้ายที่ไม่ได้น�ามาออกข้อสอบ”

 ส�าหรบัแนวข้อสอบ ผศ.พทิยา	
แนะน�าให้นกัศกึษาอ่านต�าราบทที ่1-28 
ข้อสอบปรนัย 110 ข้อ แบ่งเป็น 
บทที่ 1-7 (เคมี) 30 ข้อ บทที่ 8-13 
(ชีววิทยา) 30 ข ้อ บทที่  14-15 
(ดาราศาสตร์) 10 ข้อ  บทท่ี 16-23 
(ฟ ิสิ กส ์ )  20  ข ้อ  บทที่  24 -27 
(ธรณีวิทยา) 10 ข้อ และบทที่ 28 
(อุตุนิยมวิทยา) 10 ข ้อ ฝากนักศึกษาทบทวนเนื้อหา ติดตามข ่าวที่
ทันสมัยเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นของอุตุนิยมวิทยา
	 “โดยพื้นฐานในชีวิตประจ�าวันของเราควรมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ทั้งหมด	เพราะเป็นส่ิงที่อยู่รอบตัวเรา		ซึ่งพูดถึงความเป็นจริงในธรรมชาติ		
และยังมีเรื่องของเทคโนโลยี	นวัตกรรมต่างๆ	เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย”
	 ผศ.พทิยา	กล่าวทิง้ท้ายว่าหลายคนเข้าใจว่าการอ่านหนงัสอืตอนเช้า
แล้วมาสอบจะดทีีส่ดุ แต่ความจรงิแล้วการอ่านหนงัสอืท่ีมปีระสทิธิภาพมากทีส่ดุ 
ต้องอ่านแบบสะสม  อ่านเพลนิๆ เร่ือยๆ เหมอืนอ่านหนงัสอืพมิพ์ โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะต้องท่องจ�า อ่านผ่านๆ สักวันละ 10-20 หน้า พอถึงช่วงใกล้สอบ 
ทบทวนอีกรอบ  ต�ารา 1 เล่ม อ่านครบ 3 รอบ เกรด A ไม่หนไีปไหนแน่นอน

เจาะประเด็น SCI 1003

   6.	แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
       ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
ดังนี้
       - อาจารย์ฐติพิร วฒันชยั ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิากฎหมายทัว่ไป 
คณะนิติศาสตร์
       - ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มาฆมาส สทุธาชีพ ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควิชา
ชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์
       - อาจารย์สนทรยีา โสภารตัน์ ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป                                         
			7.	อนุมัติหลักสูตร
       - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2563) และหลักสตูรอนุปรญิญานิตศิาสตร์ สาขาวชิานิตศิาสตร์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
       - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563) ตามที่มหาวทิยาลัยเสนอ

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย           (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 วชิา MTH1101 แคลคลัูสและเรขาคณติวเิคราะห์ 1 หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า 
“แคล 1” เป็นวิชาที่คุ้นเคยกันอย่างดีของนักศึกษาปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมีผู้ลงทะเบียนเทอมละประมาณ 500 – 700 คน คอลัมน์ “พบอาจารย์
ผู้สอน” จึงเจาะลึกถึงแกนสำาคัญของวิชา MTH1101 ถึงวิธีการเรียนและ
แนวข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ
 อาจารย์ ดร.สกุจิ แสงวโิรจนพฒัน์ อาจารย์ผูส้อนวชิา MTH1101 กล่าวว่า 
วิชา MTH1101 เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนแคลคูลัส ซ่ึงแคลคูลัสเป็นวิชา
ค�านวณที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีการน�าไปใช้ในหลายสาขาวิชา
เช่นเศรษฐศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ โดยนกัศกึษาจะได้เรยีนพืน้ฐานการค�านวณ
ที่จ�าเป็นเกี่ยวกับแคลคูลัส ซึ่งต้องน�าไปใช้ในวิชาแคลคูลัสชั้นสูงต่อไป
 “การเตรียมตัวเพื่อจะเรียนวิชา	MTH1101	นั้นคือการส�ารวจว่า
เราเข้าใจและสามารถคิดค�านวณในหัวข้อ	การบวกลบคูณหารจ�านวนจริง	
การแก้สมการแบบต่างๆ	ความรู ้พื้นฐานในหัวข้อตรีโกณมิติ	ฟังก์ชัน
เอกโปเนนเชียล	ฟังก์ชันลอการิทึม	โดยนักศึกษาควรมีพื้นฐานในการ
ค�านวณอย่างง่ายๆ	ตามหลักสูตรของบทเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนสายสามัญ	สามารถอ่านต�าราวิชา	MTH1003	
เพื่อเรียนรู้การค�านวณพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนวิชานี้
	 บางคนอาจคิดว ่าจะสอบแล้วจะมาพูดถึงการเตรียมตัวเรียน	
เหมือนจะช้าหรือไม่	แต่อาจารย์ขอบอกเลยว่าไม่ช้าไป	เพราะการเตรียมตัว
ให้พร้อมส�าหรับการเรียน	จะท�าให้เราเรียนได้เข้าใจ	และเร็วกว่าที่คิด	และ
เมื่อเราเข้าใจก็จะท�าให้เกิดความสนุกในการค�านวณ	มีก�าลังใจในการเรียน	
ซึ่งภาคฤดูร้อน/2562	มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางบรรยายเพียงทางเดียว	
คือการดูวิดีโอบรรยายผ่านทาง	Course	on	demand	ซึ่งมีข ้อดีคือ
นักศึกษาได้ลดการเดินทาง	ป้องกันการติดโรคไวรัสโควิด-19	สามารถดูวิดีโอ
บรรยายได้ทุกที่ทุกเวลา	และทบทวนบทเรียนได้อย่างไม่จ�ากัดรอบ”
 อาจารย์ ดร.สุกิจ แนะเทคนิคในการเรียนและการท�าข้อสอบว่า 
ข้อส�าคัญของการศึกษาคืออย่าขาดเรียน ดูวิดีโอบรรยายให้ครบทุกบท และ
หยุดทุกครั้งที่ 1. ไม่เข้าใจ ฟังอีกครั้งให้เข้าใจ 2. เมื่ออาจารย์ก�าลังจะ
ท�าแบบฝึกหัด เพือ่ลองท�าเองก่อนทีอ่าจารย์จะเฉลยให้ด ู3. อาจารย์ท�าตัวอย่าง 
แบบฝึกหดัเสรจ็ เพือ่ตรวจค�าตอบและเพือ่ดวู่าเราเข้าใจถกูต้องหรอืไม่ สิง่ส�าคญั
คอืการท�าแบบฝึกหดัท้ายบททีมี่อยูใ่นต�าราเรยีน ควรท�าให้ได้อย่างน้อย 70% 
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนในบทถัดไป

 
	 “สุดท้ายสิ่งที่นักศึกษากังวลและอยากรู้มากท่ีสุดคือแนวข้อสอบ	
วิชาน้ีเป็นวิชาพื้นฐาน	ข้อสอบจึงเป็นแบบปรนัย	4	ตัวเลือก	และอาจารย์
จะออกข้อสอบจากสิ่งที่สอน	ข้อสอบที่ออกส่วนใหญ่จะมาจากตัวอย่าง
ที่สอนเกินครึ่ง	โดยอาจจะปรับเปล่ียนตัวเลขไปบ้าง	และอาจจะมีบางข้อ
ทีม่าจากแบบฝึกหดัท้ายบทของต�าราเรยีน	รวมสองส่วนนีเ้กนิ	90%	อาจจะมี
บางข้อท่ีไม่เคยท�าให้ดเูลยแต่มน้ีอยมาก	ส่วนระดบัความยากง่ายก็มตีัง้แต่ง่าย	
ปานกลาง	และมีข้อยากปนอยู่บ้าง
	 นักศึกษาที่ใช้วิธีเตรียมสอบด้วยการอ่านชีทปกสีที่มีขายบริเวณ
หน้า	ม.รามค�าแหง	อาจจะใช้อ ่านเพิ่มเติมได้	แต่ไม ่ควรยึดเป็นหลัก	
เพราะข้อสอบที่ออกจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา	แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เกินเนื้อหา
ที่สอนแน่นอน”
 ตำาราวชิา MTH1101 แคลคลูสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1 มทีัง้สิน้ 
5 บท ได้แก่  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ ฟังก์ชันอดิศัย และ
การประยุกต์ของอนุพันธ์ พร้อมแบบฝึกหัด สามารถซื้อต�าราได้ที่ส�านักพิมพ์
รามค�าแหง ฟังบรรยายย้อนหลังได้ที่ Course on demand นอกจากนี้ยังมี
คลิปที่ผู ้สอนเคยได้สอนในภาคเรียนก่อน ๆ ให้นักศึกษาได้เข้าไปทบทวน
ในกลุ่ม Facebook : Math By Sukit MTH1101 1/60
	 	“ถึงแม้นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ตามปกติ	
แต่อย่าลมืว่าหน้าทีข่องนักศกึษาคอืการศกึษาหาความรูใ้ห้เตม็ที	่ถงึแม้บางคน
จะต้องมภีาระหน้าทีอ่ืน่ๆ	ด้วย	แต่หน้าทีใ่นการเรยีนก็เป็นหน้าทีส่�าคัญอย่างหน่ึง
ของนักศึกษา	ขอเป็นก�าลังใจให้นักศึกษาทุกคนในการเรียนวิชาน้ี	รวมถึง
วิชาต่างๆ	ให้ส�าเร็จตามแผนที่วางไว้” อาจารย์ ดร.สุกิจ ฝากไว้ในตอนท้าย
 ส�าหรับนักศึกษาที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่ออาจารย ์ ดร.สุกิจ 
แสงวโิรจนพฒัน์ ผ่านทาง E-mail : sukit.sangw@gmail.com
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เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน  IMF ไม่เกี่ยว....ถอยไป (2)

 ตอนที่ผมเขียนเรื่องการกู ้เงินของรัฐบาลไทยไปน้ัน ผมสรุปไว้ว่าเน่ืองจากเป็นการกู ้เงิน
ภายในประเทศ ตามทฤษฎีจึงอาจกู้ได้จากประชาชน กู้จากสถาบันการเงิน และกู้จากธนาคารกลางคือ
แบงค์ชาติ แต่ผมคาดว่าคงจะกู้จากแบงค์ชาติมากกว่า ซึ่งวิธีการก็คือออกพันธบัตรรัฐบาลมาขายให้ 
แล้วแบงค์ชาติก็จะใช้พันธบัตรรัฐบาลน้ันเองเป็นหลักทรัพย์หนุนหลังพิมพ์ธนบัตรมาให้รัฐบาลเอาไปใช้ 
ส่วนที่ไม่น่าจะกู้จากประชาชนทั่วไปนั้นเป็นเพราะกว่าจะออกพันธบัตรมาขายได้หมดอาจจะเสียเวลา 
และการจะกูแ้บบนีมั้กต้องจงูใจด้วยการจ่ายดอกเบีย้อัตราสงูพอสมควร เพราะต้องให้ผลตอบแทนสงูกว่า
เงินฝากธนาคาร ซึ่งท�าให้ภาระการช�าระหนี้ของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นโดยใช่เหตุ แต่ที่เคยมีกู้กันนั้นมักเป็น
เพื่อผลอย่างอื่น เช่นตอนที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดค่อนข้างต�่า ท�าให้ผู ้สูงอายุที่หาดอกผลเงินเก็บ
ด้วยการน�าเงินที่เก็บออมไว้ไปฝากธนาคารนั้นได้ผลตอบแทนน้อย ในอดีตจึงปรากฏว่ารัฐบาลไทย
เคยออกพันธบัตรขายให้เฉพาะผู้สูงอายุโดยยอมจ่ายดอกเบี้ยให้แพงหน่อย
 ส่วนการกู้จากสถาบันการเงินนั้นก็อาจท�าได้แบบเดียวกับที่แบงค์ชาติท�าอยู่คือ ให้ธนาคาร
ประมูลว่าธนาคารไหนคิดดอกเบ้ียต�่าสุดก็จะขายพันธบัตรหรือกู้จากธนาคารนั้น แต่ที่แบงค์ชาติท�านั้น
เพื่อดูดซับสภาพคล่องตามหน้าที่ เนื่องจากสภาพคล่อง (แปลว่าเงินสด หรือเงินฝากนั่นเอง) ในมือ
ธนาคารพาณชิย์มมีากเกนิไปและสภาพเศรษฐกจิไม่อ�านวยทีจ่ะปล่อยให้เอกชนหรือธรุกจิกูเ้งนิฝากเหล่านี้
เป็นต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ เพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้คนฝาก แบงค์ชาติจึงช่วยโดยการไปกู้มา
ท�าให้ธนาคารพาณิชย์พอจะได้ผลตอบแทนจากเงินฝากเหล่านี้บ้าง ดีกว่าอยู่เปล่าๆ แต่ที่ผมเดาว่า
รัฐบาลน่าจะกู้จากแบงค์ชาตินั้นเพราะเป็นการกู้จ�านวนมากเป็นแสนล้าน การกู้จากแบงค์ชาติจึงน่าจะ
สะดวกที่สุด เพราะกู้จากแหล่งเดียวก็จบในขั้นตอนเดียว
 ที่จริงยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะกู้เงินได้ก็คือ ขายพันธบัตรในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้น
แบบเดียวกับทีธ่รุกจิเอกชนรายใหญ่ๆ เขากูก้นั ซึง่ถ้าเป็นพนัธบตัรของธรุกิจเอกชนมักนิยมเรยีกว่าหุน้กู้
หรอืตราสารหนีม้ากกว่า แต่ว่าวธินีีร้ฐับาลไทยยงัท�าไม่ได้เพราะตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยยงัไม่ได้
ยอมรับให้รัฐบาลน�าพันธบัตรมาขายแต่อย่างใด แต่ของต่างประเทศเช่นตลาดหุ้นลอนดอน ปารีส หรือ
นวิยอร์กนัน้ท�าได้มานานแล้ว แม้แต่รฐับาลต่างชาตยิงัมากูด้้วยการขายพนัธบตัรในตลาดหุน้เหล่านัน้ได้เลย 
อย่างเช่นตอนที่ไทยเรากู้เงินมาลงทุนในกิจการรถไฟสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้น หรือรัฐบาลในประเทศ
อเมริกาใต้ หลายประเทศเคยมากู้แล้วชักดาบกันอุตลุด (เมื่อกว่า 100 ปีมาแล้วครับ ไม่ใช่ตอนนี้)
 ในเมื่อเขียนมาถึงการที่รัฐบาลกู้เงินจากตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผมก็จะถือโอกาส
เขียนถึงเรื่องที่ว่ากันว่าจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอเมริกันไปด้วยเสียเลย ซ่ึงที่จริงเป็น
เรื่องเก่าไปหน่อยแล้วแม้จะยังมีคนแชร์กันอยู่ตามโซเชียลก็ตาม ที่ว่าเก่าก็เพราะปัจจุบันแม้จีนจะเป็น
เจ้าหนี้รายใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ก็ตกลงมาเป็นแค่เจ้าหนี้อันดับ 2 รองจากญี่ปุ่นเสียแล้ว ส่วนท่ีว่า
ท�าไมถึงจีนหรือญี่ปุ ่นเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้น้ัน ก็เป็นเพราะรัฐบาลสหรัฐฯ กู้เงินด้วยการ
ออกพันธบัตรไปขายในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ น่ันเอง ซึ่งเปิดกว้างให้ใครเข้ามาซ้ือได้
เพราะตามทฤษฎีแล้วหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งเช่นสหรัฐฯ นั่นมี
ความม่ันคงสูง แปลว่าโอกาสจะเป็นหนี้ เสียหรือชักดาบน้ันน้อยมาก แม้ว ่าอัตราดอกเบี้ยจะ
ไม่ค่อยสูงนักก็ตามเพราะอัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามความเสี่ยง
 เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นเป็นเงินสกุลที่ยอมรับกันเกือบทั่วโลกและยังถูกใช้เป็น
ทุนส�ารองหนุนหลังค่าเงินของแต่ละประเทศด้วย ประเทศที่อยากให้ค่าเงินอ่อนค่าเพื่อเป้าหมายให้ได้
เปรียบทางการค้า (สินค้าออกราคาถูกลง สินค้าเข้าราคาแพงขึ้น) อย่างเช่นจีนซึ่งทางสหรัฐฯ โจมตีว่า
พยายามท�าให้ค่าเงนิหยวนอ่อนค่ากว่าความเป็นจริงเสมอ จงึน�าเงนิดอลลาร์ซ่ึงมอียูม่ากมายจากผลของ
การได้เปรยีบดลุการค้าเข้ามาซือ้พนัธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ  เพราะอะไรจึงท�าอย่างน้ันหรอืครบั ค�าตอบคอื
ท�าให้สามารถระบายทนุส�ารองทีเ่ป็นดอลลาร์ (และใช้หนนุหลงัค่าเงนิหยวน) ออกเสยีบ้างท�าให้ค่าเงนิหยวน
ไม่แขง็ค่ามากไป ซึง่กเ็ป็นตามทีร่ฐับาลจนีต้องการ แถมบางคน (คนไทยน่ีแหละ ไม่ใช่ใคร) ทีผ่มอ่านจาก
โซเชียลยังคุยทับถมสหรัฐฯ เสียอีกว่าเป็นบุญเป็นคุณแค่ไหนที่จีนให้รัฐบาลสหรัฐฯ กู้
 ทีเ่ขยีนมาทัง้หมดถงึตรงนีท่้านผูอ่้านจะเหน็ว่าเป็นการทีร่ฐับาลกูเ้งนิจากแหล่งภายในประเทศทัง้นัน้ 
แม้แต่กรณีสหรัฐฯ กู้จีนก็กู้โดยขายพันธบัตรในตลาดหลักทรัพย์ภายในประเทศ แต่จีนหอบเงินดอลลาร์
มาซื้อเองต่างหาก สิ่งท่ีผมยังไม่ได้เขียนเลยก็คือถ้ารัฐบาลไทยจะกู้เงินต่างประเทศบ้างเล่า จะกู้จาก
แหล่งไหนได้บ้าง ซึ่งก็คงต้องไปต่อตอนหน้าอีกแล้ว
 ไม่รูว่้าเป็นอะไร เพิง่สงัเกตว่าเดีย๋วนีต้วัเองชอบเขยีนเป็นซรีส์ี 3 ตอนจบอยูเ่รือ่ย สงสัยดทูวีมีากไป

ถาม  1. เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค รหัส 55 จะครบ

ก�าหนดสิน้สถานภาพ สามารถเทยีบโอนและสมคัรใหม่

ได้ในปีการศึกษาใด 

 2. อยากทราบว่าเราสามารถเทียบโอนหน่วยกิตใน

รายวิชาที่เราได้เกรด D ได้หรือไม่ 

ตอบ  1. นกัศกึษารหสั 55 ถ้าสมคัรเรยีนภาค 1/2555 

ก็สามารถลงทะเบียน  (ครบ 8 ปีการศึกษา) ได้จนถึง

ภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน/2562 ถ้าสมัครเรียน

ภาค 2/2555 ก็สามารถลงทะเบยีน (ครบ 8 ปีการศกึษา) 

ได้จนถงึภาคซ่อม 1/2563 ถ้านกัศึกษาไม่จบการศึกษา

ภายในภาคดังกล่าว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพ

จากการเป็นนักศึกษา และถ้าจะกลับมาเรียนต้อง

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งถ้ารหัสเดิมสมัครเรียน

ภาค 1/2555 ก็จะสมัครเรียนใหม่ได้ในปีการศึกษา 

2563 เป ็นต ้นไป แต ่ถ ้ ารหัส เดิมสมัคร เรี ยน

ภาค 2/2555 ก็สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ในส่วนภูมิภาค ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

เนื่องจากส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ในภาค 1 ของแต่ละปีการศกึษาเท่านัน้ ซึง่นกัศึกษาที่

สมัครเรียนภาค 2/2555 จะครบ 8 ปีการศึกษา

ในภาค 1/2563 จึงไม่สามารถสมัครเรียนใหม่ในภาค

ดังกล่าวได้เพราะรหัสเดิมยังไม่ถือว่าหมดสถานภาพ 

ยกเว้นจะท�าการลาออกจากรหสัเดิมแล้วสมคัรเรยีนใหม่

ภาค 1/2563 เช่นนี้ก็สามารถท�าได้     

  2. กระบวนวิชาทุกกระบวนวิชาที่สอบผ่าน สามารถ

เทียบโอนได้ทุกกระบวนวิชา ถึงจะเป็นเกรด D ก็โอน

ได้เช่นกัน 

ถาม  คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

ในกรณท่ีีลงเรยีนวชิาไม่ครบตามท่ีหลักสูตรก�าหนดไว้

เช่นในหมวดวิชาทั่วไปขาดประมาณ	2-3	วิชา	และ

เอกบังคับยังขาดอีกประมาณ 2-3 วิชา แต่สะสม

หน่วยกิตได้ครบ 135 หน่วยกิตตามที่คณะได้ก�าหนด

ไว้แล้วและเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.00 จะท�าเรื่องจบ

การศกึษาได้หรือไม่

ตอบ  การที่จะจบการศึกษาได้ในแต่ละคณะน้ัน 

นกัศึกษาต้องสอบผ่านให้ครบทกุวชิาทีร่ะบุไว้ในหลกัสตูร 

และเกรดเฉลีย่ทกุกระบวนวชิา (รวมคดิทกุวชิารวมทัง้

วิชาที่ ไม ่มีในหลักสูตรด ้วยที่สอบผ่าน) ต ้องได ้

เกรดเฉล่ียรวมไม่ต�่ากว่า 2.00 จึงจะจบการศึกษา

ในระดับปริญญาได้ ดังนั้น จากค�าถามนักศึกษา

ถึงแม้ว่าจะได้หน่วยกิตตามหลักสูตร และเกรดเฉลี่ย

ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป แต่วิชาที่บังคับให้นักศึกษาสอบ

ให้ผ่านในหลักสูตรนักศึกษาสอบผ่านไม่ครบ นักศึกษา

ก็ไม่สามารถท�าเรื่องขอส�าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีได้

ปัญหานักศึกษา
ตอบ
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 คณติศาสตร์ ไม่ได้สิน้สดุอยูท่ีก่ารคดิเลขเป็น แต่คณติศาสตร์มกีระบวนการคิดทีห่ลากหลาย 
ท�าให้มีช่องทางในการหาค�าตอบได้มากข้ึน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน MTH1003 จึงเป็นการสอน
คณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการคิดขั้นพื้นฐาน สามารถเข้าใจหลักการทาง
คณิตศาสตร์ และท�าข้อสอบได้อย่างมั่นใจ
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริริตัน์ สงิหนัต์ อาจารย์ผูส้อนวชิา MTH1003  กล่าวว่าคณติศาสตร์
เป็นวิชาเรียนที่คุ้นเคยตั้งแต่อนุบาล มีพื้นฐานจากการนับเหมือนกันทุกคน แต่คณิตศาสตร์ไม่ได้
มีเพียงการนับเลขหรือบวก ลบ คูณ หาร เม่ือเพิ่มระดับการศึกษา คณิตศาสตร์มีกระบวนการคิดที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทุกคนจะเริ่มมีวิธีคิดแบบที่ตัวเองถนัด และบางคนยังสับสนกับการคิดอยู่

เผยเทคนิค เปิดเคล็ดลับ เจาะวิชา 

MTH1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

 “คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสนุกและน่ากลัวส�าหรับบางคน	ทั้งที่
คณิตศาสตร์นั้นมีอยู่ในชีวิตประจ�าวัน	เราสามารถปรับวิธีคิดให้ง่ายขึ้นด้วย
วิธีต่างๆ	หรือท�าแบบฝึกหัดให้มากๆ	เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ด้านทักษะ
ความคิดของตนเอง	อาจารย์สอนโดยการดูพฤติกรรมการคิดของผู้เรียน
เป็นส�าคัญ	หากผู้เรียนสับสนตั้งแต่การคิดเลขพ้ืนฐาน	อาจารย์จะอธิบาย
ย้อนถึงจุดเริ่มต้น	เพื่อให้การเรียนด�าเนินไปด้วยความเข้าใจ
	 การเรียนการสอนในภาคซัมเมอร์เหลือเพียงช่องทางออนไลน์เท่านั้น	
อาจารย์จึงสอนด้วยการอธิบายตั้งแต่การคิดเลขพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อ
กระบวนการคิดในแต่ละบท	และบางครั้งคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่การคิดเลขหรือ
การหาค�าตอบจากสมการเพยีงอย่างเดยีว	แต่มกีารเพิม่ความรูใ้หม่เข้าไปอกีด้วย	
หลังจากที่อาจารย์จบในแต่ละบท	จึงมีตัวอย่างข้อสอบให้นักศึกษาได้ลองท�า	
พร้อมอธิบายกระบวนการคิดเป็นข้อ	ๆ	บทละ	10-15	ข้อ	นักศึกษาสามารถ
น�าไปใช้ในการท�าแบบฝึกหัดหรือข้อสอบปลายภาคได้”
 วิชา MTH1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น ประกอบไปด้วยเรื่องเซต 
ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจ�านวนจริง เวกเตอร์และ
เมทริกซ์เบ้ืองต้น หลักการนับและความน่าจะเป็น ผู้สอนออกข้อสอบโดย
การกระจายค�าถามทกุบทเรยีน นกัศกึษาจงึต้องท�าความเข้าใจและเรยีนรูเ้นือ้หา
ทุกบทได้ในหนังสือแบบเรียน ฟังบรรยายได้ที่ course on demand หรือ
เข้าระบบ Cyber Classroom โดยสามารถท�าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ยังบอกอีกว่า เนื้อหาคณิตศาสตร์ในแต่ละบทนั้น
แตกต่างกันไป เมื่อเรียนเรื่องเซต เราจะมีการคิดแบบหนึ่ง เมื่อเรียนเรื่อง
ตรรกศาสตร์จะมีกระบวนการคิดอีกแบบหนึ่ง เหมือนเราก้าวเข้าไปเรียนรู้
ในมิติต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เราได้พัฒนาการคิดหลากหลายรูปแบบ
	 “เนื้อหาของแต่ละบทนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกัน	อาจารย์จึง
สอนด้วยกระบวนการคิดเดิม	ๆ	ซ�้า	ๆ	ให้ฝึกท�าและท�าจนเข้าใจ	ไม่ใช่การ
จ�าเพื่อน�าไปตอบ	เพราะคณิตศาสตร์จะหาค�าตอบได้จากการคิดเท่านั้น	
อาจารย์จึงสอนให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการคิดให้มากท่ีสุด	การยกตัวอย่าง
ข้อสอบมาอธิบายหรือการเฉลยค�าตอบด้วยวิธีการคิดนั้น	นักศึกษาสามารถดู
และท�าตามได้ซ�้าๆ	เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิดตามบทเรียน
	 นักศึกษาจะมีการคิดและพลิกแพลง	เพื่อหาค�าตอบเป็นของตนเอง	
แต่บางคร้ังค�าถามที่ซับซ้อนไม่สามารถหาค�าตอบได้จากตัวเลือกทันที	เช่น
การหาค่าของฟังก์ชัน	หรือหาค�าตอบของสมการ	การน�าจ�านวนท่ีอยู่ในตัว
เลือกค�าตอบไปแทนลงในโจทย์	อาจไม่ได้เป็นค�าตอบของค�าถามเสมอไป	
แต่ควรอ่านค�าถามให้เข้าใจก่อนว่าต้องการส่ิงใด	และต้องใช้กระบวนการ
ในการคิดใดเพิ่มเติมอีกบ้าง	หรือ	การจะตัดตัวเลือกออกทีละข้อจนรู้ค�าตอบ
ที่โจทย์ต้องการ”

 
 ท้ายน้ี ผศ.ดร.ศิรริตัน์ ฝากถึงนักศกึษาทกุคนว่า ข้อสอบวชิา MTH1003 
ออกข้อสอบเฉลีย่เท่ากนัทกุบท นกัศกึษาสามารถอ่านหนงัสอืและท�าแบบฝึกหดั
ในบทที่ตนสนใจก่อนได้ แต่บทที่ควรเน้นท�าความเข้าใจ คือเรื่องระบบ
จ�านวนจริง มีเนื้อหาการหาค�าตอบของอสมการและค่าสัมบูรณ์ ซึ่งเป็นบทที่
นักศกึษามข้ีอสงสยัและเกิดความผดิพลาดในกระบวนการคิดมากทีส่ดุ เน้นย�า้
ให้นักศกึษาท�าแบบฝึกหัดจนเกดิความเคยชิน ดกูารบรรยายซ�า้ในจดุทีไ่ม่เข้าใจ 
และหาประสบการณ์ในการท�าข้อสอบเยอะ ๆ เพื่อน�าไปใช้ในการท�าข้อสอบ
อย่างดีที่สุด
	 “การเรียนที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19	อาจกระทบกับนักศึกษาบางคนที่เข้าเรียน	แต่เป็นเรื่องปกติ
ของคนทีเ่รยีนออนไลน์ตามช่องทางเดมิทีม่หาวทิยาลยัมอียูแ่ล้ว	อย่างไรกต็าม	
การปรบัตวัเป็นพืน้ฐานของนกัศกึษา	ม.รามค�าแหง	อาจารย์จงึเชือ่เป็นอย่างยิง่
ว่านักศึกษาจะฟังการบรรยายในระบบจนครบทุกบท	แต่จะเน้นย�้าให้
นักศึกษาใช้เวลาก่อนสอบ	ทบทวนบทเรียนให้เข ้าใจมากที่สุด	ฝึกท�า
แบบฝึกหัดซ�้าๆ	หรือหาข้อสอบมาเพิ่มระดับประสบการณ์ในตนเอง	
เพราะการอวยพรให้นักศึกษาโชคดีในการสอบ	คงไม่เพียงพอส�าหรับวิชานี้”
 นักศึกษาที่ มี ข ้ อสงสัย  สามารถติดต ่ออาจารย ์ผู ้ สอนได ้ที่ 
E-mail address : s i n _ s i r i r a t@ ru . a c . t h  ห รื อที่  f a cebook 
ภาควิชาคณิตศาสตร ์https://web.facebook.com/math.sci.ru

MTH1003
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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     นายสภุะชัย อวนศรี
ช่างภาพ	 	 					นายภาณพุงศ์		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นายสณัฐิต	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม    				

โรงเรียนสาธิตประถม เผยผลประเมินด้านการอ่านออก
นร.ป.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสาธิต จังหวัด และประเทศ

 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) และวทิยาเขตบางนา เผยผลการประเมนิ
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรยีน ส�าหรับนักเรยีนชัน้ ป.1 จาก สพฐ.ประจ�าปีการศกึษา 2562
ผลการทดสอบของโรงเรยีนทัง้ 2 แห่ง ได้รบัคะแนนเฉลีย่สงูกว่า คะแนนเฉลีย่ทุกระดบั ระดบัสงักดั
(สาธิต) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในทุกสมรรถนะ
 ตามทีโ่รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) และวทิยาเขตบางนา ได้รบัการประเมนิ
ความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รยีน (Reading Test : RT) ส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปีการศึกษา 2562 
ผลการทดสอบตามสมรรถนะ 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง โดยจ�าแนก
ตามระดับ ได้แก่ โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ระดบัสงักัด (สาธิต) ระดบัจังหวัด 
และระดับประเทศ ดังนี้

ผลการทดสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม)

สมรรถนะ
คะแนนเฉล่ีย (Mean) จ�าแนกตามระดับ

สาธิต ม.รามค�าแหง
(ฝ่ายประถม) สังกัด (สาธิต) จังหวัด ประเทศ

1.ด้านการอ่านออกเสียง 80.39 78.55 77.01 68.50

2.ด้านการอ่านรู้เร่ือง 84.10 79.13 77.75 72.81

เฉล่ียรวม 82.24 78.84 77.38 70.66

ปรากฏว่า 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
คะแนนเฉล่ียทุกระดับ ระดับสังกัดสาธิต ระดับจังหวัด และระดับประเทศในทุกสมรรถนะ 
และ2) นกัเรยีนได้รบัคะแนนการประเมนิความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรยีน ได้ 100 คะแนนเต็ม 
จ�านวน 20 คน และด้านการอ่านรูเ้รือ่ง ได้ 100 คะแนนเต็ม จ�านวน 11 คน  สรปุค่าเฉลีย่รวมทัง้ 2 ด้าน
ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จ�านวน 3 คน

ผลการทดสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตบางนา

สมรรถนะ
คะแนนเฉล่ีย (Mean) จ�าแนกตามระดับ

สาธิต ม.รามค�าแหง
(ฝ่ายประถม) สังกัด (สาธิต) จังหวัด ประเทศ

1. ด้านการอ่านออกเสียง 84.99 78.55 77.01 68.50

2.ด้านการอ่านรู้เร่ือง 88.12 79.13 77.75 72.81

เฉล่ียรวม 86.55 78.84 77.38 70.66

ปรากฏว่า 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
คะแนนเฉล่ียทุกระดับ ระดับสังกัดสาธิต ระดับจังหวัด และระดับประเทศในทุกสมรรถนะ 
และ2) นกัเรยีนได้รบัคะแนนการประเมนิความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรยีน ได้ 100 คะแนนเต็ม
จ�านวน 8 คน และด้านการอ่านรูเ้รือ่ง ได้ 100 คะแนนเตม็ จ�านวน 16 คน  สรปุค่าเฉลีย่รวมท้ัง 2 ด้าน
ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จ�านวน 1 คน
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ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง เปล่ียนแปลงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

๘ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๗) วันที่ ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เปลี่ยนแปลงการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต 
ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2563 โดยไม่มีการจ�าหน่ายใบสมัครฯ 
และระเบียบการรับสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระเบียบการรับสมัคร
 1.1 สามารถ Download ใบสมัครฯ และระเบียบการ
รบัสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาใหม่ พร้อมรายละเอยีด ได้ที ่www.ru.ac.th   
www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th 
 1.2 สามารถกรอกข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต 
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th ผู้สมัคร
ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาออกมาเพื่อน�ามาสมัคร
 1.3 สามารถรับใบสมัครฯ (สมัครด้วยตนอง) ได้ในวันสมัคร 
ณ สถานท่ีรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามค� าแหง
ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
และวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2563 (ไม่เว ้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
2. ประเภทของนักศึกษาที่ได้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต
 2.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงครบ  8  ปี
การศึกษาแล้ว  แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอท่ีจะได้รับเสนอช่ือ
เพื่อรับปริญญา  ตามข้อ 14 วรรค 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 2.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่หมดสถานภาพ
นักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลาการศึกษา 8 ปี หรือเป็น
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน  ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค ่าลงทะเบียนเรียน  และค ่าบ�ารุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 หรือหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออก
จากการเป็นนักศึกษาแล้ว หรือหมดสถานภาพกรณีอื่น ๆ
 2.3 เป็นผู ้สมัครที่เคยมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคยสมัคร
เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรค 2 และปัจจุบัน
หมดสถานภาพแล้ว
 2.4 เป็นผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ที่หมดสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 2.1 และ 2.2 แต่ได้ส�าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอื่นในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
สมัครใหม่และใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต รวมกับผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้  โดยให้เทียบโอนกระบวนวิชาของ
สถาบนัการศกึษาอืน่ก่อน แล้วจึงน�าวิชาทีส่อบผ่านจากมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มเพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน

 2.5 เป็นผู ้สมัครที่ใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า  หรอืปรญิญาตรขีึน้ไปจากมหาวทิยาลยั
รามค�าแหง หรือสถาบันการศึกษาอื่น
3. การกำาหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต
 3.1 ผู ้สมัครท่ีใช ้สิทธิ์ เทียบโอนหน่วยกิตตาม ข ้อ  2 .1 
ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ประสงค์จะสมัครกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ 
จะต้องเป็นหน่วยกิตสะสมเดิมที่ เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์
ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนดไว้  และต้องช�าระค่าเทียบโอน
หน่วยกิต ๆ ละ  50 บาท
 3.2 ผู ้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา หรือปริญญาตรีข้ึนไป 
จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงต้องช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต 
หน่วยกิตละ 50 บาท
 3.3 ผู ้ สมัครใช ้คุณวุฒิ สู งกว่ามั ธยมศึ กษาตอนปลาย 
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป  จากสถาบันการศึกษาอื่น  
ต้องช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท
4. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และการชำาระค่าเทียบโอน
หน่วยกิต
 4.1 ให้ผู ้สมัครน�าส�าเนาคุณวุฒิ หรือส�าเนาใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript)  แล้วแต่กรณ ีหรอืเอกสารอืน่ ๆ ตามทีร่ะบุไว้
ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ไปขอด�าเนินการเทียบโอน
หน่วยกิต และช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจ�านวนที่ได้
สิทธิ์เทียบโอนทั้งหมด ในวันเดียวกับที่ยื่นสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 4.2 ในกรณีผู ้สมัครที่ได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาไว้แล้วนั้น 
ไม่อาจด�าเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นสมัคร 
มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มาด�าเนินการภายหลังได้ โดยเฉพาะ
ผู ้สมัครท่ียังรอผลสอบในภาคสุดท้าย หรืออยู ่ระหว่างการรอ
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของภาคสุดท้ายเพื่อน�ามา
เทียบโอนหน่วยกิต จะต้องรีบไปด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับ
คณะท่ีสมัครทันทีท่ีได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จสิ้นการสมัครของ
ภาคการศึกษาที่สมัคร หากพ้นก�าหนดไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม
อีกภาคการศึกษาละ 300 บาท
 4.3 ผู้สมัครที่ไม่ได้ด�าเนินการให้ครบข้ันตอนตามข้อ  4.1  
และข้อ  4.2  มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาผู้นั้นสละสิทธิ์การเทียบ
โอนหน่วยกติ  และมหาวทิยาลยัจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา
ให้แก่ผู้สมัคร
 4.4 ผู้สมัครท่ีด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตไว้แล้ว  แต่จะ
ยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกติไม่ว่าสาเหตจุากกรณใีด ๆ  มหาวทิยาลยั
จะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้
 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ฝ่ายรับสมัครและแนะแนว
การศึกษา  ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
(อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ  กรงุเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310- 8623
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