
ม.รามค�าแหง รับสมคัรนกัศกึษาใหม่ออนไลน์ 
บดันี ้– 2 สงิหาคม 2563

	 ตามที	่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ได้ก�าหนดการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่	ภาค	1	ปีการศกึษา
2563	ทางอินเทอร์เน็ต	ต้ังแต่บัดนี้	–	29	มิถุนายน	2563	และรับสมัครที่	ม.ร.(หัวหมาก)	
และสาขาวทิยบรกิารฯ	ส่วนภูมภิาค	23	จงัหวัด	วนัที	่5	–	8	และ	26	–	29	มถินุายน	2563	นัน้
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร	ผู้อ�านวยการสถาบัน
	 	 				การศกึษานานาชาติ	รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง	
	 	 				เปิดเผยว่า	เนือ่งจากยงัมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-19	มหาวทิยาลยั
	 	 				จึงได้ปรับเปลี่ยนก�าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่บางส่วน	เพื่อป้องกัน
	 	 				และลดความ เสี่ ย ง ในการแพร่ร ะบ าดขอ ง เชื้ อ ไว รั ส โ ค วิ ด - 1 9
      โดยขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563	และงดการรับสมัครด้วยตนเอง
ท่ีม.ร.	(หัวหมาก)	และสาขาวิทยบริการฯ	23	จังหวัด	ตามที่ก�าหนดไว้เดิมในวันที่	5	–	8	
และ	26	–	29	มิถุนายน	2563	นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังปรับลดค่าหน่วยกิต
ลง	40%	ส�าหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่	ภาค	1/2563	ในหลักสูตรภาคปกติ	เพื่อช่วยเหลือ
ผู ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
	 ผู้สนใจสมัครนักศึกษาใหม่	สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	www.iregis2.ru.ac.th	
และติดตามรายละเอยีดได้จาก	www.ru.ac.th		Facebook	:	PR	Ramkhamhaeng	University	
หรือโทร.	02-3108614-15	,	02-3108623-24

ม.ร. เปิดตู้ปันสุข 
ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 

เร่ิม 2 มิ.ย.นี้

ม.รามฯ เล่ือนสอบไล่
ภาคฤดูร้อน/2562 

คณะศึกษาศาสตร์ 
รับสมัครนศ.ใหม่ 16 สาขาวิชา

ในฉบับ

หน้า 3-5

พบอาจารย์ผู้สอน

LAW1001, THA1003, 
     ECO1003

					ตามที่	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ก�าหนดการ
สอบไล่ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2562	ส่วนกลาง	
จากเดิมวันที่	13-20	พฤษภาคม	2563	เป็นวันที่	
10-17	มิถุนายน	2563	นั้น	ด้วยสถานการณ์ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	สามารถ
ควบคมุได้แต่ในบางพืน้ทีย่งัพบผูติ้ดเช้ือท�าให้ยงัคงต้อง
มีมาตรการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดซ�้า
					ดังนั้น	เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและ
บคุลากรของมหาวทิยาลัย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
จึงเลื่อนการสอบไล่ภาคฤดูร้อน  (อ่านต่อหน้า 8)

				ตามท่ี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ก�าหนดการ
สอบไล่ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2562	ส่วน
ภูมิภาค	(ช่วงที่	1)	ระหว่างวันที่	14-15	มีนาคม	
2563	และ(ช่วงที	่2)	ระหว่างวันที	่21-22	มนีาคม	
2563		ณ	ศนูย์สอบส่วนภูมภิาค	41	ศนูย์สอบ	น้ัน	
เน่ืองจากสถานศกึษาทีม่หาวิทยาลยัใช้เป็นสถานที่
ด�าเนินการสอบไม่สามารถใช้ด�าเนินการสอบได้	
เพราะต้องด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ของแต่ละจังหวัด																		(อ่านต่อหน้า 8)

				คณะศกึษาศาสตร์	เปิดรบันกัศกึษาใหม่	ประจ�า
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	จ�านวน	16	วิชา	
ได้แก่	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั	
สาขาวิชาศิลปศึกษา	สาขาวิชาภาษาไทย	สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์		สาขาวิชาพลศึกษา	สาขาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา	สาขาวิชาการวัด	การประเมินผลและ
การวิจยัทางการศึกษา	สาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา	สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต	สาขา
วิชาการศึกษาพิเศษ															(อ่านต่อหน้า 8)

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๘

ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

						มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จัดกิจกรรม	“รามค�าแหงปันสขุ”	
ให้บริการอาหาร	เครื่องดื่ม	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
นักศกึษาและชมุชนบริเวณโดยรอบ	ม.ร.	ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควดิ-19	ระหว่างวนัที	่2	–	30	มถินุายนนี้
     ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู	ผูอ้�านวยการ
สถาบันการศึกษานานาชาติ	รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดเผยว่า	ตามที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19	จนท�าให้เกิดผลกระทบกับทุกฝ่าย	รวมทั้ง
นกัศกึษาและชุมชนโดยรอบม.ร.	นัน้	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
ในฐานะสถาบันการศึกษา	เห็นควรมีส่วนช่วยบรรเทา
ความเดอืดร้อนของผูท่ี้ได้รบัผลกระทบดังกล่าว	จึงจัดกิจกรรม	
“รามค�าแหงปันสขุ”	เพือ่แบ่งปันอาหาร	เครือ่งดืม่	และสิง่ของ
ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	                    (อ่านต่อหน้า 8)

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/62 
ส่วนภูมิภาค (ช่วงท่ี 2) 

เป็น 4-5 ก.ค.น้ี

 พระทรงเป็นขัตติยนารีราช  พระทรงปราดเปรื่องล�้างามสง่า

พระเกียรติก้องเกริกไกรในพารา     พระครองใจปวงประชาชนชาวไทย

 สรวมชีพประณตน้อมพระไตรรัตน์ ขอพระองค์ทรงเจิดจรัสนิรัติศัย

ทรงเกษมเปรมสุขสมพระหทัย   อภิลักขิตสมัยทรงพระเจริญ

อาเศียรวาท
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
(ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล ประพันธ์)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓๒

	 สมเด็จพระบรมราชินี

ทรงศักดิ์ศรีนารีรัตน์พัชรผล

พระนางเจ้าสุทิดาโฉมยินยล

งดงามล้นเลอค่าฟ้าบันดาล

	 จริยาวัตรมั่นคงด�ารงแกร่ง

ดังส่องแสงจากประทีปแผ่ไพศาล

ขัตติยนารีองอาจอบอุ่นนาน

หฤทัยชาติทหารปกป้องเมือง

	 ทรงอดทนสร้างวินัยรักษาเกียรติ

ภายนอกงามละเมียดดาวเรืองเหลือง

ภายในนั้นกล้าหาญมุ่งรุ่งเรือง	

เสด็จเยื้องยาตรพระบาทคู่ราชัน

	 มิ่งมงคลชาวประชาทั้งชาติไทย

นางแก้วจากมไหศูรย์พูนสวรรค์

กราบบังคมก้มเศียรสยามอนันต์

ถวายพระพรพลันทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

นกัศกึษา และบคุลากรมหาวทิยาลัยรามค�าแหง     

บทอาศิรวาท
สมเดจ็พระนางเจ้า

สุทดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

๓ มถินุายน ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีส่วนกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถควบคุมได้
แต่ในบางพืน้ทีย่งัพบผูต้ดิเชือ้ทาํให้ยงัคงต้องมมีาตรการป้องกันโรคเพือ่ไม่ให้เกิดการระบาดซ้ํา ดังน้ัน
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยปีการศึกษา ภาคการศึกษา และวันสําเร็จการศึกษา 
พ.ศ. 2540 ประกอบกบัมตทิีป่ระชมุ ก.บ.ม.ร. วาระที ่4.8 ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่20 พฤษภาคม 
2563 จึงเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่และวันสําเร็จการศึกษาของปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2562 เป็นดังนี้

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2562

พฤ.  27 ก.พ. 2563  -  อ.   3  มี.ค. 2563  ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562
       ทาง INTERNET
พ.     4  มี.ค. 2563  -  อ.  10  มี.ค. 2563  ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
อ.    10 มี.ค. 2563  -  พ.  18  มี.ค. 2563  ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2560

(โดยใช้การลงทะเบียนเรียน ONLINE) 
พ.     3 เม.ย. 2563  -  จ.  11  พ.ค. 2563  บรรยายในชั้นเรียน
อ.     7 ก.ค. 2563     เตรียมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2562 
                                                                     (งดบรรยาย)
พ.     8 ก.ค. 2563  -  พ.  15  ก.ค. 2563  สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2562
พฤ.   16 ก.ค. 2563     วันสําเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรือ่ง เปล่ียนแปลงปฏทินิการศกึษาระดบัปรญิญาตรีส่วนกลาง (ครัง้ที ่2)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เร่ือง เปลีย่นแปลงปฏทินิการศกึษาระดบัปรญิญาตรีส่วนภมูภิาค (ครัง้ที ่2)

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง กําหนดวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
ช่วงที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 และ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 นั้น
 เนื่องจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่ดําเนินการจัดสอบไม่สามารถใช้
ดําเนินการสอบได้ เพราะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของแต่ละจังหวัด ดังน้ัน
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยปีการศึกษา ภาคการศึกษา และ
วันสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติท่ีประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.8 ครั้งที่ 10/2563 
เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2563 จึงเปล่ียนแปลงวันสอบไล่และวนัสาํเรจ็การศกึษาของปฏทินิการศกึษา 
ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นดังนี้

ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
ส.   16 พ.ย. 2562   -  จ.  18 พ.ย. 2562  ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2562
       ที่สาขาวิทยบริการฯ
อ.   19 พ.ย. 2562   -  ศ.  28 พ.ย. 2562  ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
จ.    2  ธ.ค. 2562   -  จ.   9  ธ.ค. 2562  ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
จ.   25 ธ.ค. 2562   -  ศ.  29 ก.พ. 2562  บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
       (เฉพาะกระบวนวชิาท่ีมหาวทิยาลยักําหนด)
ส.   30 พ.ย. 2562   -  อา.  8 มี.ค. 2563  บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ
       (เฉพาะกระบวนวชิาท่ีมหาวทิยาลยักําหนด)
ส.   11 ม.ค. 2563   -  อา. 12 ม.ค. 2563  ลงทะเบียนสอบซ่อมของ ภาค 1/2562
       ที่สาขาวิทยบริการฯ
ส.     8 ก.พ. 2563   -  อา.  9  ก.พ. 2563  
ส.   15 ก.พ. 2563   -  อา. 16 ก.พ. 2563  

วันสอบซ่อมของ ภาค 1/2562

ส.   14 มี.ค. 2563   -  อา. 15 มี.ค. 2563  
ส.     4 ก.ค. 2563   -  อา.  5 ก.ค. 2563  

วันสอบไล่ ภาค 2/2562

จ.     6 ก.ค. 2563                                         วันสําเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรือ่ง เปล่ียนแปลงปฏทินิการศกึษาระดบัปรญิญาตรีส่วนภมูภิาค (ครัง้ที ่2)

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

        ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

จ.   2  มี.ค. 2563  -  ศ. 13  มี.ค. 2563  
                  ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
อ. 10  มี.ค. 2563  -  จ. 16  มี.ค. 2563  
                  ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
อ. 10  มี.ค. 2563  -  อ. 24  มี.ค. 2563
                  ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562
                  (โดยใช้การลงทะเบยีนเรยีน ONLINE)
พฤ.  2  เม.ย.  2563 -  พ.   13  พ.ค. 2563
                  เทปการบรรยาย
ส.   18  ก.ค.  2563  -  อา.   19  ก.ค. 2563
ส.   25  ก.ค.  2563  -  อา.   26  ก.ค. 2563 
                  วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2562
จ.   27  ก.ค.  2563
                  วันสําเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

(อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์ ประพันธ์)



ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓

 วิชาหลักกฎหมายมหาชน หรือ LAW1001 เป็นวิชาแรกท่ี
นกัศกึษาสาขานติิศาสตร์ต้องเรียนตามโครงสร้างหลักสตูร จึงเป็นทีคุ่น้เคย
อย่างดีของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ
ในหลักส�าคัญ แนวคิด ทฤษฎี และเพ่ือน�าหลักการของกฎหมายมหาชน
มาใช้ได้อย่างถูกต้อง คอลัมน์ “พบอาจารย์ผู้สอน” จึงเปิดต�าราเรียน 
พร้อมเจาะลึกหลักวิชาการที่ส�าคัญ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม 
ส�าหรับการเรียนและการสอบในภาคฤดูร้อน/2562 นี้
 อาจารย์นติณัิฏฐ์ นุเวศวงษ์กมล อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ 
ผูส้อนวชิา หลกักฎหมายมหาชน หรือ LAW1001 กล่าวว่า วชิาLAW1001 
เป็นวิชาบรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี นักศึกษาจะต้องมีความรู้
และความเข้าใจ สามารถอธบิายได้ด้วยความเข้าใจ โดยหลกัวชิากฎหมาย
มหาชนเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 “เนื้อหาในวิชานี้ครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของกฎหมาย
มหาชน	ความหมายที่นักกฎหมายไทยและต่างประเทศได้นิยามเอาไว้	
รวมถึงเรื่องการบริการสาธารณะ	หลักการพื้นฐานของการให้บริการ
สาธารณะ	นักศึกษาควรเข้าใจว่าหลักการนั้นมีอะไรบ้าง	อธิบายออกมา
ให้ได้	ซึง่ตวัวชิานัน้เน้นการบรรยาย	ส่วนตวับทมาตรากฎหมายนัน้	ให้ท�า
ความเข้าใจประกอบ	แต่ยังคงอยู่ในกรอบของหลักการด้วยค�าอธิบาย
ตามที่นักศึกษาเข้าใจ”
 รายละเอียดวิชา LAW1001 ประกอบไปด้วย ความรู้ที่เก่ียวกับ
กฎหมาย ความหมายของกฎหมายประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย 
ล�าดับศักดิ์ของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ 
ความหมายของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ประเภทของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความแตกต่างของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชนที่ส�าคัญ ลักษณะเฉพาะ
พ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน พฒันาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ
และในประเทศไทย บทบาทและความส�าคัญของกฎหมายมหาชน 
นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐ การควบคุมการใช้อ�านาจของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ฝ่ายปกครอง ตลอดจนองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กร
ของรัฐฝ่ายบริหาร และองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 

 อาจารย์นติณิฏัฐ์ แนะวิธีการเรียนและเทคนคิการท�าข้อสอบไว้ว่า
ให้นักศึกษาฟังบรรยายวิชา LAW1001 ของภาคการศึกษานี้ให้ครบ
ทกุคร้ัง หากมเีวลาพอให้นักศกึษาฟังหลาย ๆ รอบ และย้อนไปดูบรรยาย
ในเทอมก่อน ๆ ด้วย โดยในส่วนของแนวข้อสอบ ลกัษณะข้อสอบจะเป็น
อัตนัย จ�านวน 3 ข้อ แนวค�าถามต่าง ๆ ซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในการ
บรรยายท้ังหมดแล้ว ฉะน้ัน นักศึกษาที่ฟังบรรยายและอ่านต�าราอย่าง
เข้าใจจะสามารถท�าข้อสอบนี้ได้
 นกัศกึษาสามารถซือ้ต�าราวชิาหลกักฎหมายมหาชน หรอื LAW1001 
เขยีนโดยท่านอาจารย์ รศ.ดร.ภรูชิญา วฒันรุง่ และ ศ.(พเิศษ) ดร.กจิบดี 
ก้องเบญจภุช ทั้ง 2 เล่ม ที่ส�านักพิมพ์ม.รามค�าแหง หรืออ่านต�าราฉบับ 
E-book ได้ที่ www.e-book.ru.ac.th. และดูวิดีโอการบรรยายได้ที่ 
Course on demand ซึ่งได้อัพโหลดครบทั้งกระบวนวิชาแล้ว
	 “เมื่อได้ฟังเทปค�าบรรยายผ่านหูแล้ว	อ่านต�าราผ่านตาแล้ว	ให้
นักศึกษาลองเขียนให้ผ่านมือด้วย	เพราะการวัดผลในรายวิชานี้	ข้อสอบ
จะเป็นอัตนัย	นักศึกษาจะต้องเขียนให้ได้	ดังนั้น	ความเข้าใจอย่างเดียว	
ยงัไม่เพยีงพอ	จะต้องถ่ายทอดออกมาเป็นตวัหนงัสอืให้ถกูต้อง	ตอบให้ตรง
กบัค�าถาม	และนกัศกึษาต้องตอบให้ครบทกุค�าถามด้วย	นอกจากนี	้ก็ให้
แบ่งเวลาในการเขยีนค�าตอบแต่ละข้อให้ด	ีเพราะคะแนนในแต่ละข้อจะมี
คะแนนเท่ากนั	หากนกัศกึษาใช้เวลากบัข้อใดข้อหนึง่มากจนเกนิไป	ท�าให้
เขียนข้ออื่นได้น้อย	คะแนนในข้อนั้น	ก็จะได้น้อยไปด้วย	ดังนั้น	แนะน�า
ให้นักศึกษาท�าให้ครบถ้วนทุกข้อ	จะดีกว่าท�าข้อใดข้อหนึ่งมากไป”
 อาจารย์นิติณัฏฐ์ เน้นย�้าให้นักศึกษาท�าความเข้าใจความหมาย
เกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน ความแตกต่างของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน บรกิารสาธารณะและกฎหมายบรกิารสาธารณะ หลกัการ
พื้นฐานสาธารณะ และรัฐธรรมนูญ การปกครอง สิทธิ เสรีภาพ รวมถึง
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับพระราชก�าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
  “วิชานี้เป็นวิชาแรก	ๆ	ท่ีนักศึกษาต้องเรียน	อาจารย์ขอให้
นักศึกษาพยายามอ่านและท�าความเข้าใจให้ดี	และในช่วงสถานการณ์
ของโรคระบาดตอนนี้	ขอให้นักศึกษาทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยครับ	
ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนครับ”	
 นักศึกษาที่มีข ้อสงสัย สามารถติดต่ออาจารย ์ผู ้สอนได ้ที่ 
Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง-ทางการ หรือ 
facebook fanpage : Nitinut BANK  และ facebook profile : 
Nitinut Bank

เปิดต�ำรำ LAW1001 หลักกฎหมำยมหำชน
วิชำแรกของนักศึกษำคณะนิติศำสตร์



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓๔

	 วชิาการเตรยีมเพ่ือการพูดและการเขยีน	หรือ	THA1003	เป็นวิชาพ้ืนฐาน
ในหลักสูตรทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนและมีการลงทะเบียนเรียนเป็นจ�านวนมากทุกเทอม	ส�าหรับ
ภาคฤดรู้อน/2562	สอนโดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจภคัค์ เจรญิมหาวทิย์ 
ยินดีเปิดต�าราเรียนให้เจาะลึกถึงเนื้อหาที่ส�าคัญ	เผยเทคนิคการเรียนที่จะ
ท�าให้นักศึกษาเข้าใจและสอบผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น
 ผศ.ดร.เบญจภัคค์	กล่าวว่า	วิชาการเตรยีมเพือ่การพูดและการเขยีน
มีความส�าคัญต่อการเรียนและการท�างานเป็นอย่างมาก	เพราะเป็นเหมือน
หัวใจของทุกวิชาชีพ	เราทุกคนต้องใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนมากน้อย
ต่างกันไปตามความเหมาะสม	และเพื่อให้การท�างานนั้นออกมาดี	จึงต้อง
เรียนการเตรียมเพื่อการพูดและการเขียนให้เข้าใจ	โดยเริ่มต้นจากทฤษฎีก่อน	
 “เนือ้หาของวิชา	THA1003	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ส่วนของบทที	่1-3	
เป็นภาพรวมของการพูดและการเขียนที่นักศึกษาจะต้องท�าความเข้าใจ
เป็นอันดับแรก	ก่อนจะเข้าเน้ือหาการเรียนบทท่ี	4-6	ซ่ึงเป็นหลักภาษา
ที่จะบอกว่าง่ายก็ง่าย	จะบอกว่ายากก็ยาก	เพราะเป็นเรื่องของค�า	การใช้ค�า	
การใช้ประโยค	พจนานุกรม	โดยรวมแล้วเป็นเนื้อหาที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี	
แต่ก็ยังมีผู ้เรียนจ�านวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้ไม่ชัดเจน	ทั้งที่
เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อนแล้วในระดับประถมและมัธยม	ส่วนบทท่ี	7-12	
เป็นเรื่องของการพูดท้ังหมด	ครอบคลุมทั้งหลักการพูด	การเตรียมการพูด	
และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ

การเรียนวิชานี้และการอ่านหนังสือนั้น	นักศึกษาควรอ่านต้ังแต่
บทแรกเรื่อยไปจนบทสุดท้าย	เน้นท�าความเข้าใจในบทที่	1-3	ให้ดีก่อน	และ
ไม่ควรอ่านข้ามบทหรือเลือกอ่านเฉพาะบทที่ตนเองสนใจ	เนื้อหาในหนังสือ
เรียนถูกจัดเรียงมาอย่างปะติดปะต่อและเชื่อมโยงกัน	พร้อมกับแบบฝึกหัด
ที่ช่วยเสริมให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น”
 

 ผศ. ดร.เบญจภัคค์	กล่าวอีกว่าเนื้อหาในบทที่	1-3	คือการเตรียม
เนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด	การเตรียมโครงเรื่อง	การเตรียมย่อหน้า	
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญ	โดยแต่ละบทจะมีเนื้อหา
ทีป่ลกีย่อยทีท่�าให้นักศกึษาเข้าใจมากขึน้	เพราะการเตรยีมเนือ้หาเป็นพืน้ฐาน
ของการพูดและการเขียน	เช่น	ขั้นตอนการเลือกหัวข้อเรื่อง	เราจะต้องเลือก
เรื่องที่จะเขียนหรือจะพูดให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสนใจ	และท่ีส�าคัญเราจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ	ด้วย	

ส�าหรบัข้อสอบวชิาการเตรยีมเพือ่การพดูและการเขยีน	หรอื	THA1003	
โดยเป็นข้อสอบปรนัยจ�านวน	120	ข้อ	ออกข้อสอบในเนื้อหาทั้งหมด	ตั้งแต่		
การเตรยีมเนือ้หาและการจดัระเบียบความคิด	การเตรยีมโครงเรือ่ง	การเตรยีม
ย่อหน้า	ค�าและการใช้ค�า	ประโยคและการใช้ประโยค	พจนานกุรมและการใช้	
การพูดและการเตรียมตัวเพื่อการพูด	การฝ ึกพูดหรือการซ ้อมพูด	
การพูดแบบต่างๆ	หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี	และการใช้ภาษาในการพูด

“ต�าราเล่มนี้เป็นทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังก่อนการลงมือเขียนและพูด	
ดงัน้ันผูเ้รยีนทีไ่ม่มปีระสบการณ์เขยีนหรือพดูกส็ามารถเข้าใจวชิานีไ้ด้โดยง่าย	
คดิไว้เสมอว่าถ้าเราจะเขยีนสิง่ใดเราต้องเตรยีม	เราจะพดูเรือ่งไหนเราต้องเตรยีม	
ถ้านักศกึษาท�าความเข้าใจกับวชิานีไ้ด้แล้ว	นกัศึกษาจะสามารถเป็นนกัพดูและ
นักเขียนที่ดีได้	และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานพูดและงานเขียนได้มากยิ่งขึ้น”

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้าสอบ	สามารถซื้อต�ารา
วิชาการเตรียมการพูดและการเขียน	หรือ	THA1003	ประกอบการบรรยาย
ได้ที่ส�านักพิมพ์ม.รามค�าแหง	ชั้น	3	พร้อมกับดูวิดีโอการบรรยายผ่านทาง	
Course	on	demand	และท�าแบบฝึกหัดทุกครั้งหลังฟังบรรยายจบบทเรียน

ผศ.ดร.เบญจภัคค์ เน้นย�า้ให้ท�าข้อสอบด้วยความรอบคอบ	อ่านโจทย์
แต่ละข้อให้เข้าใจ	และไม่ควรรีบเร่งจนหาค�าตอบผิดจากที่ต้องการ	ควรระวัง
โจทย์ที่ถาม	ใช่	หรือ	ไม่ใช่	และโจทย์ใหญ่ที่มีค�าถามย่อยออกไปอย่าง
สอดคล้องกัน

“นักศึกษาจะต้องมีความรอบคอบในการอ่าน	เพราะข้อสอบแบบ
ปรนัยน้ันต้องอ่านทั้งโจทย์และตัวเลือกให้ดีๆ	เช่นข้อใดถูกให้ฝนช่องที่หนึ่ง	
ข้อใดผิดให้ฝนช่องสอง	หากนักศึกษาจ�าสลับกันและเลือกค�าตอบไปตามที่
ตนเองเข้าใจคะแนนที่ควรได้ก็อาจจะหายไป	และอีกปัญหาที่พบบ่อย	คือ
นกัศกึษาท�าข้อสอบไม่ครบทัง้หมด	ควรจะพลกิดูกระดาษค�าถามให้ครบทกุหน้า	
ตรวจดูให้ดีอย่างละเอียด

สิ่งส�าคัญที่อยากฝากนักศึกษาไว้	ภาษาไทยคือหัวใจของทุกอาชีพ	
ไม่ว่านกัศกึษาจะประกอบอาชพีอะไร	นักศึกษาจะได้ใช้ภาษาไทยในการท�างาน
อย่างแน่นอน	และภาษาไทยไม่ใช่วิชาท่ียาก	ถ้าเริ่มต้นเรียนด้วยความรัก	
นักศึกษาจะอ่านและเรียนได้อย่างมีใจรัก	แน่นอนว่าการท�าข้อสอบก็ไม่ใช่
เรื่องยาก	นักศึกษาจะผ่านวิชานี้ไปได้ทุกคน”

 THA1003

เข้าถึงหัวใจของภาษาไทย

กับวิชา THA1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน



ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕

 

	 เจาะประเดน็	ECO	1003	แบบเน้นๆ	เผยแนวข้อสอบทีซุ่กซ่อนอยูใ่น
ต�ารา	ศาสตร์แห่งการจัดการทรัพยากรอันมีจ�ากัด	หวังนักศึกษาเรียนรู้และ
ต่อยอด	พร้อมย�้าเตือนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นประโยชน์		
 อาจารย์พรรณรวีย์ จันทรมาศ	อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	
ผู้สอนวิชา	ECO	1003	เศรษฐศาสตร์ทั่วไป	เล่าถึงความหมายเบื้องต้นของ
เศรษฐศาสตร์ว่า	เป็นการใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากัด	เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จ�ากัด	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยใช้
หลักการบริหารจัดการ	ซึ่งไม่ได้มองที่ก�าไรของบริษัทเป็นหลัก	แต่มองว่า
สงัคมจะได้รบัประโยชน์อย่างไรมากกว่า	โดยความสมัพันธ์ของวชิาเศรษฐศาสตร์
จะเก่ียวข้องกบัศาสตร์หลายด้าน	อาท	ิศาสตร์ด้านการเมอืงการปกครอง	เช่น	
การใช้นโยบายของภาครัฐที่วิเคราะห์ด้านความคุ้มทุนและผลกระทบต่างๆ		
ศาสตร์ด้านกฎหมาย	เช่น	การออกกฎหมายเพ่ือป้องกันการผูกขาดสินค้า		
ศาสตร์ทางด้านการบรหิารจดัการ	เช่น	การใช้เป็นพืน้ฐานในการวเิคราะห์ธรุกจิ	
และการพยากรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	เป็นต้น	
	 ส�าหรับเน้ือหาภาพรวมของวิชา	ECO	1003	เศรษฐศาสตร์ทั่วไป	
เป็นความรูพ้ืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์	ซึง่เป็นศาสตร์ด้านสังคมทีน่�ามาประยกุต์	
วิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบทางทฤษฎี	เน้นให้เข้าใจความหมาย	และทราบถึง
ความส�าคัญของเศรษฐศาสตร์ซ่ึงอยู่รอบตัวเรา	รวมถึงการด�าเนินการจัดการ
เพือ่แก้ปัญหาเศรษฐกจิ	โดยมีผู้ร่วมสอน	3	ท่าน	คือ	รศ.ดร.ปริณภา จติราภณัฑ์, 
อ.เสวียน แก้ววงษา และ อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ	เนื้อหาตามต�าราเรียน
จะแบ่งเป็น	2	ส่วนใหญ่	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของวิชานี้	คือ	บทที่	1-6	เป็นการ
ศึกษาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค	และบทที่	7-12	เป็นการศึกษาพื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์มหภาค		
 อาจารย์พรรณรวย์ี	กล่าวต่อไปว่า	เศรษฐศาสตร์จุลภาค	จะเป็นการศกึษา
ในรปูแบบหน่วยเล็ก	หรอื	หน่วยย่อย	เช่น	เรือ่งความพอใจและความต้องการ
ของบุคคลท�าให้เราเข้าใจปัจจัยการก�าหนดราคา		เรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การผลิต/ต้นทุน	รายรับ	ก�าไร	และเรื่องลักษณะของตลาดที่ประกอบด้วย	
ตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์	ตลาดผูกขาด	ตลาดผู ้ซื้อผู ้ขายน้อยราย	
ตลาดกึง่แข่งขนักึง่ผกูขาด	ท�าให้เราเข้าใจถงึความได้เปรยีบ/เสยีเปรยีบในตลาด	
และพยายามผลักดันให้เกิดตลาดที่เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดกับสังคม	คือตลาด
ที่มีการแข่งขันสมบูรณ์
 “เศรษฐศาสตร์จลุภาคจะมองถงึปัจจยัทีก่�าหนดอุปสงค์	อุปทาน	และ
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตอย่างคร่าวๆ	คล้ายกับหลักบริหารธุรกิจ		แต่จะ
มองปัจจัยกว้างๆ	มากกว่า	เช่น	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนแปรผันที่จะน�ามาใช้ใน
ธุรกิจ		รวมถึงกฎต่างๆ	ด้านเศรษฐศาสตร์	เช่น	การลดน้อยถอยลง	ซึ่งเป็น
สิง่ทีน่กัศกึษาต้องเข้าใจ	โดยวธิกีารเรยีนรูเ้กีย่วกับเศรษฐศาสตร์เป็นการเรยีนรู้
จากเศรษฐกิจท่ีผ่านมาก่อนหน้านี	้	โดยไม่จ�าเป็นต้องนับหน่ึงใหม่	หรอืล้มเหลว
เหมือนท่ีเคยผ่านมา	เป็นวิธี	copy	&	learning	เพื่อให้เรียนรู้และน�ามา
พัฒนาต่อยอด”
	 ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค	เป็นการมององค์รวม	นโยบายต่างๆ	
โดยสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องรู้	เช่น	เรื่อง	GDP	ที่ได้ยินในข่าวตลอด	นักศึกษา
ต้องเข้าใจว่าหมายถึงอะไร	มีปัจจัยใดบ้างที่ก�าหนด	GDP		ซ่ึงจะเชื่อมโยง
นโยบายการเงิน	นโยบายการคลัง	และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านระหว่าง
ประเทศ	เช่น	การที่รัฐบาลก�าหนดโครงการต่างๆ	ให้เงินอุดหนุนคนจน	

การกระตุน้เศรษฐกจิ	การช้อปช่วยชาต	ิ	ส่งผลกระทบอย่างไรกบัเศรษฐกจิ	เป็นต้น
 “เศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติประจ�าวนัของเราอย่างมาก		
แม้กระท่ังการผลติสนิค้า	OTOP	ระดบัชุมชน	ซึง่หากใช้มมุมองของเศรษฐศาสตร์
จะช่วยแก้ปัญหาได้พอสมควร	เช่นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์	ต้องรูว่้า	จะผลติ
อะไร	จะผลติอย่างไร	และจะผลติเพือ่ใคร		ซ่ึงปัญหาทีเ่คยเจอคอื	ผลติภณัฑ์
ทีช่าวบ้าน/ชุมชนผลตินัน้	สามารถผลติได้ดี	มคุีณภาพ	แต่ขายได้น้อย	เพราะ
ไม่ได้ฉุกคิดถึงปัญหาว่าจะผลิตเพื่อใครหรือขายให้ใคร		ดังน้ันปัญหาง่ายๆ	
ทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยป้องกันปัญหาอื่นๆ	ที่จะตามมาได้อย่างมีระบบ
และครอบคลุม”
 อาจารย์พรรณรวย์ี	เผยเทคนคิการอ่านหนงัสอืสอบว่า	ทกุวชิาจะมหีวัใจ
ส�าคัญของแต่ละบท	สรุปเป็นสาระส�าคัญ	ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรเข้าใจ
เมื่ออ่านจบในแต่ละบท	และหนีไม่พ้นที่อาจารย์จะน�าเรื่องดังกล่าวมาออก
ข้อสอบ	โดยไม่อยากให้นักศึกษายุคปัจจุบันเรียนแบบท่องจ�า	เพราะหาก
อาจารย์พลิกข้อสอบนิดหน่ึงก็ท�าไม่ได้แล้ว	แต่ถ้าอ่านด้วยความเข้าใจก็ไม่
ต้องกลัวโจทย์ข้อสอบ	นอกจากน้ี	ในต�าราเรียนยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมเฉลยให้นกัศกึษาฝึกท�าด้วย	อ�านวยความสะดวกส�าหรบันักศึกษาทีไ่ม่มี
เวลาเข้าเรยีน	และมช่ีองทางตดิต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านเฟซบุก๊ : Eco1003 
มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ซึง่มกีารอพัโหลดเอกสารประกอบการสอนไว้ให้แล้ว
	 “อาจารย์เน้นย�้านักศึกษาเสมอว่า	อ่านต�าราแล้วให้คิดตามแบบ
เชือ่มโยงกับชวีติประจ�าวนั	เพือ่เราจะเข้าใจเนือ้หาได้มากขึน้	เพราะเศรษฐศาสตร์
เหมอืนศาสตร์ด้านสงัคมทีย่กสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเรามาเขยีนเป็นทฤษฎ	ีซึง่แต่ละ
สภาวการณ์ของบ้านเมอืงล้วนมผีลต่อเศรษฐกิจ	เช่น	จ�านวนนักท่องเทีย่วจีน
ทีล่ดลง	ส่งผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรม	แม่ค้า	พ่อค้า	สินค้า	OTOP	ทีเ่คยขาย
นักท่องเที่ยวได้	ล้วนได้รับผลกระทบ	เมื่อขายของไม่ได้	รายได้ก็น้อย	ผลิต
ก็น้อย	การบริโภคก็น้อย(เพราะไม่มีรายได้)	ซึ่งส่งผลให้	GDP	ของประเทศ
น้อยลงตามไปด้วย	เป็นต้น		
	 โดยลักษณะการคิดแบบน้ีจะท�าให้เราคิดและมองอย่างเป็นระบบ
มากขึน้	เมือ่ต้องวางแผนโดยเฉพาะกลุม่คนทีม่อี�านาจในการด�าเนนินโยบาย
ต่างๆ	ก็ต้องมองหาแนวทางที่จะด�าเนินการให้ครอบคลุมที่สุด	พร้อมกันน้ี
ก็ต้องส่งผลกระทบในด้านที่ไม่ดีน้อยที่สุดด้วย”
 อาจารย์พรรณรวย์ี	กล่าวทิง้ท้ายว่า	“มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมกีารเรยีน
การสอนในรูปแบบเปิดโอกาสทางการศึกษา		เป็นห่วงนักศึกษาที่ไม่มีเวลา
เข้าเรยีน	ไม่อยากให้ละทิง้การอ่านหนังสอื	โดยปัจจุบนันักศึกษายคุใหม่เตบิโต
มาพร้อมกับการหาข้อมลูได้อย่างง่ายๆ	บนอนิเทอร์เนต็	ผลกระทบทีส่งัเกต
ได้คือนักศึกษาอ่านหนังสือไม่จบเล่ม	อยากรู้อะไรก็เสิร์ช	พอได้ค�าตอบ
ก็ละไป	ท�าให้ไม่สามารถเข้าใจศาสตร์น้ันๆ	ได้อย่างแท้จริง	แต่ก็มีข้อดีของ
การค้นคว้าบนอนิเทอร์เนต็หากนกัศกึษาใช้ถูกวธีิ	คอืเมือ่นกัศึกษาเจอประเดน็
ที่ไม่เข้าใจ	ก็เสิร์ชหา	หรือสอบถามอาจารย์	ท�าให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น		
ซึ่งเป็นการใช้ช่องทางดิจิทัลอย่างเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ	แต่ต้อง
ระวังโดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วย		
	 ดังน้ัน	การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับการสืบค้น	จับประเด็นส�าคัญ
ของแต่ละบทให้ได้	อาจารย์การนัตไีด้ว่าไม่สอบตกแน่นอน	แต่ถ้าอ่านแบบ
กระท่อนกระแท่น	อ่านก่อนสอบแบบกะทันหัน	ก็จะค่อนข้างเสี่ยง”

เจาะประเด็น 
      ECO 1003



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓๖

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

โรงเรียนสาธิตประถม เผยผลทดสอบนักเรียน ป.3

ด้านคณิตศาสตร์-ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับ

ตอน  IMF ไม่เกี่ยว....ถอยไป (3)
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	เผยผลการ
ทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดับชาติ	(National	Test	:	NT)	
ส�าหรับนักเรียนชั้น	ป.3	จาก	สพฐ.ประจ�าปีการศึกษา	2562	ผลการ
ทดสอบได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับการศึกษา	ระดับสังกัด(สาธิต)	
จังหวัด/ศึกษาธิการภาค	และระดับประเทศในทุกความสามารถ	และมี
นกัเรยีนทีท่ดสอบได้	100	คะแนนเตม็	ในด้านคณติศาสตร์	จ�านวน	2	คน	
และด้านภาษาไทย	จ�านวน	1	คน
  อาจารย์มานพ สอนศิริ	ผู ้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	เปิดเผยว่า	ตามที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	ได้รับการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	(National	Test	:	NT)	ส�าหรับนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที	่3	จากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
กระทรวงศกึษาธกิาร	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ผลการทดสอบตามความ
สามารถพ้ืนฐาน	2	ด้าน	คือ	ด้านคณิตศาสตร์	และด้านภาษาไทย	
โดยจ�าแนกตามระดับ	ได้แก่	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
(ฝ่ายประถม)	ระดับสังกัด	(สาธิต)	ระดับจังหวัด/ศึกษาธิการภาค	และ
ระดับประเทศ	ดังนี้

	 ปรากฏว่า	1)โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า	คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ	ระดับสังกัด	(สาธิต)	
ระดับจังหวัด/ศึกษาธิการภาค	และระดับประเทศในทุกความสามารถ	
และ2)นักเรียนได้รับคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู ้ เรียนระดับชาติสูงสุดในแต่ละความสามารถ	100	คะแนนเต็ม	
ด้านคณิตศาสตร์	จ�านวน	2	คน	และด้านภาษาไทย	จ�านวน	1	คน	
รวม	3	คน	ดังนี้		 	
 วิชาคณิตศาสตร์	ได้แก่	1)เด็กชายพรหมินทร์	นิธิญาณโรจน	์
ชั้น	ป.3/1	และ2)เด็กชายภัชธฤต	จิตต์จ�านง	ชั้น	ป.3/2	
 วิชาภาษาไทย	ได้แก่	1)เด็กหญิงภัณฑิรา	ลาภากรณ์	ชั้น	ป.3/1	

	 ตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้	ผมตั้งใจจะเขียนถึงการที่รัฐบาลจะกู้เงินจาก
ต่างประเทศเสียให้ครบถ้วนเพราะตั้งชื่อตอนไว้เหมือนกับจะกู้จากนอก
ประเทศ	(กู้	IMF)	แต่เขียนมา	๒	ตอนแรกมีแต่เรื่องกู้ในประเทศเป็นหลัก
	 ก่อนอื่นต้องคิดว่าท�าไมเราจึงจะจ�าเป็นต้องกู้ต่างประเทศเสียก่อน	
เพราะการกู้ในประเทศโดยรัฐบาลออกพันธบัตรมาขายนั้นสามารถหาเงิน
ใช้หนี้สะดวกกว่ากู้จากนอกประเทศเนื่องจากสามารถกู้ใหม่มาใช้หน้ีเก่าได้
วนไปเร่ือย	ๆ	เพียงแต่อย่าให้เกินขีดจ�ากัดเพดานเงินกู้เท่านั้น	และก็ต้อง
ไม่ลืมว่าเพดานเงินกู้นั้นก�าหนดโดยการออกกฎหมาย	ถ้ารัฐบาลครองเสียง
ข้างมากในสภาก็อาจเลื่อนเพดานที่ว่านี้ได้ด้วย...ถ้าจ�าเป็น	เรื่องนี้ผมเขียนไป
ตามต�ารานะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นรัฐบาลของประเทศไหนและไม่ได้บอกว่า
รัฐบาลจะต้องท�าจริง	ๆ	ตามนี้แต่อย่างใด
	 สาเหตุทีร่ฐับาลจ�าเป็นต้องกูเ้งนิต่างประเทศน้ัน	โดยทัว่ไปอาจเป็นได้	
2	กรณีใหญ่	ๆ	กรณีแรก	คือเพื่อมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบ
ชลประทาน	ระบบขนส่งและโทรคมนาคม	เป็นต้น	เพราะโครงการเหล่าน้ี
ต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	
หรืออาจต้องจ้างบริษัทต่างประเทศเข้ามาด�าเนินการ	ท�าให้ค่าใช้จ่ายใน
โครงการต้องใช้เงินตราต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	ส่วนกรณีที่	2	น้ันก็คือ
กูเ้พ่ือมาชดเชยการขาดดลุการช�าระเงนิทีท่�าให้ทนุส�ารองเงินตราต่างประเทศ
ลดลงจนตกอยู่ในเขตอันตรายว่าจะไม่มีเงินตราต่างประเทศไปช�าระหน้ี
ทัง้ทีเ่ป็นรายจ่ายซือ้สนิค้าและหนีจ้รงิๆ	คอืหนีเ้งนิกู้ต่างประเทศ	ซึง่กรณทีี	่2	น้ี
จะเหน็ได้ว่าเป็นความต้องการเงนิตราต่างประเทศอย่างเร่งด่วนและต้องกเ็ป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศสกุลหลักเท่านั้น	ถ้าเป็นอย่างน้ีก็ต้องกู้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศแน่นอน
	 ในเม่ือจะต้องกู้จากต่างประเทศอย่างนี้แล้ว	จะกู้จากใคร	หรือที่ไหน
ได้บ้าง	ค�าตอบอยู่ที่จุดประสงค์ของการกู้เป็นหลัก	ในยุคท่ียังไม่มีสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเช่นธนาคารโลก	หรือธนาคารพัฒนา
เอเชียนั้น	ถ้าเป็นประเทศอาณานิคมที่ต้องการกู้มาพัฒนาก็คงได้รับเงินกู้
ในรปูของความช่วยเหลอืจากประเทศเจ้าอาณานคิมน่ันเอง	แต่ส�าหรบัประเทศ
ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมฝร่ังเช่นไทยเรานั้น	ก็ต้องใช้วิธีกู้โดยออกพันธบัตร
รฐับาลไปขายในตลาดหุ้นต่างประเทศเช่นตลาดหุน้ลอนดอนเหมอืนตอนทีเ่รา
กู้เงินมาลงทุนด้านกิจการรถไฟสมัยรัชกาลท่ี	5	อย่างท่ีผมเคยเล่าไปแล้ว	
แต่หลงัจากทีม่กีารจดัตัง้สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศขึน้มาหลงัสงครามโลก
ครั้งที่	2	เราก็ใช้วิธีกู้จากสถาบันพวกนี้เป็นหลัก		แต่ก่อนจะกู้ได้ต้องไม่ลืม
สมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับ
	 ธนาคารโลกซึง่ช่ือเป็นทางการตอนแรกคอื	“ธนาคารระหว่างประเทศ
เพื่อการบูรณะและพัฒนาการ”นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศที่ต้องการ
ฟื้นฟูบูรณะจากความเสียหายที่เป็นผลจากสงครามโลก	และช่วยประเทศ
ด้อยพัฒนาให้พัฒนาจนหลุดพ้นจากความยากจนได้	ประเทศที่เป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงผลักดันการให้กู้ในตอนแรกก็คือกลุ่มประเทศโลกเสรีที่น�าโดยสหรัฐฯ	
เพราะกลัวว่าประเทศยากจนทั้งหลายจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมด
	 การจะกู้จากธนาคารโลกได้นั้นนอกจากจะเป็นประเทศสมาชิกแล้ว
ยังต้องมีแผนพัฒนาด้วยเพื่อจะก�าหนดจุดมุ่งหมายและประเมินผลได้ถูกต้อง	
ดังนั้นเมื่อประเทศไทยเราจะกู้จึงต้องจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ขึ้นในปี	2504	ด้วยการชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งแน่นอนว่ามาจากสหรัฐฯ	
ซึ่งนอกจากจะช่วยแนะน�าการท�าแผนแล้วยังมาช่วยจัดท�าบัญชีรายได้
ประชาชาติด้วยเพราะการก�าหนดเป้าหมายและประเมินผลส�าเร็จของการ
พัฒนาเขาดูจากอัตราเติบโตของ	GDP	เป็นหลัก	แต่เนื่องจากไทยสมัยนั้น
ยังไม่เคยค�านวณรายได้ประชาชาติ	เขาก็เลยมาช่วยจัดท�าให้ก่อนในช่วงแรก
โดยออกเงินสนับสนุนให้ด้วย	เรื่องนี้ผมจ�าได้แม่นเพราะเมื่อจบมาใหม่	ๆ	

ก่อนมาเป็นอาจารย์รามฯ	นั้นเคยเป็นลูกจ้างจัดท�าบัญชีรายได้ประชาชาติ	
ที่สภาพัฒน์มาก่อน	สถานะคือเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สภาพัฒน์จ้างด้วยเงิน
ช่วยเหลือจากสหรัฐฯ	
	 นอกจากธนาคารโลกแล้ว	ต่อมาเราก็กู ้จากอีกแหล่งหนึ่งด้วยคือ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	ซ่ึงทั้ง	2	แหล่งนี้อัตราดอกเบี้ยต�่าเพราะต้องการช่วย
ประเทศยากจนเป็นหลักแต่	เมื่อประเทศเราพัฒนาพ้นระดับความยากจน
มาแล้วก็จะกู้ได้ยากจึงต้องกูห้รอืขอความช่วยเหลอืจากมติรประเทศเช่นญีปุ่น่
ทีร่ถไฟฟ้าบางโครงการเราก็กูจ้ากทีน่ีแ่หละ	แต่การจะกูน้ัน้มกัมเีงือ่นไขผกูพนั
ค่อนข้างมาก	และต้องต่อรองกันเพราะถ้าไม่ยอมตามเงื่อนไขก็จะต้องจ่าย
ดอกเบ้ียอตัราค่อนข้างสงู	คงจ�าได้นะครบัโครงการรถไฟความเรว็สงูทีเ่ราจะกู้
จากจีนนั้นยังไปไม่ถึงไหนก็เพราะต้องกู้อัตราดอกเบี้ยสูงนี่แหละ	
	 ส่วนการจะกู้ในกรณีท่ีทุนส�ารองหดหายจนไม่มีเงินใช้หน้ีระหว่าง
ประเทศน้ัน	ก็ต้องกู้จาก	IMF	เป็นหลกัซึง่เรือ่งนีผ้มเขยีนไปยดืยาวแล้วในตอน
ก่อน	ๆ	เพราะฉะน้ันก็คงตัดจบตรงนี้ได้พอดี

ความสามารถ

1. ด้านคณติศาสตร์

2. ด้านภาษาไทย

เฉลีย่รวม

(N=46)

64.54 

62.11 

63.46

59.97 

59.41 

59.69

46.15 

50.71 

48.43

44.94 

46.46 

45.70

(N=710) (N=30, 639)

คะแนนเฉลี่ย (Mean) จำาแนกตามระดับ

สาธิต ม.รามคำาแหง
(ฝ่ายประถม)

สงักดั (สาธติ) ประเทศ
จงัหวัด/

ศกึษาธิการภาค



ปัญหานักศึกษา
ตอบ
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เจ้าของ	 	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร	 ผศ.ลนีา		ลิม่อภิชาต																																							
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ				นางรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

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

ถาม	 ผมเป็นนักศึกษารหัส		61xxx		ถ้าในภาค
ปกติมีวิชาที่ผลสอบเป็น	D	หรือ	D+	ขอสอบถาม
เป็นข้อๆ	ดังนี้
1.	ผมสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคนั้นเลย
ได้ไหม			2.	ถ้าผมสอบ	e-Testing	และมีผลสอบ
เป็น	D	หรอื	D+	ผมสามารถเข้าสอบในก�าหนดเวลา
ที่ปรากฏ	ในตารางสอบรายบุคคลได้ไหม		3.	ถ้าผม
ต้องการลงทะเบยีนเพือ่จะรเีกรดในวชิาท่ีมผีลสอบเป็น	
D	หรอื	D+	ผมจะลงได้ไหม	ถ้าได้จะลงได้ในภาคใด	
ตอบ	 1.	เนื่องจากเกรดที่นักศึกษาสอบได้เป็น	
เกรด	D	หรือ	D+	ซึ่งเป็นเกรดที่แสดงว่าวิชานี้ได้
สอบผ่านแล้วดังนัน้นกัศกึษาจึงไม่มสิีทธ์ิลงทะเบยีน
ในภาคซ่อมได้				2.	การสอบ	e-Testing	ถอืว่าเป็น
ผลสอบที่เป็นทางการแล้ว	ดังนั้น	ถ้านักศึกษา
สอบผ่าน	นกัศกึษาจึงหมดสิทธ์ิในการสอบปลายภาค
ตามตารางสอบรายบุคคลของภาคนั้น	เว ้นแต่
นักศึกษาสอบตก	นักศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบ
ปลายภาคตามตารางสอบรายบคุคลได้	3.	นกัศกึษา
สามารถน�าวชิาทีส่อบได้เกรด	D	หรอื	D+	ลงทะเบยีน
เรียนเพื่อสอบใหม่ได้ใน	ภาค	1,	ภาค	2	หรือภาค
ฤดูร้อน	โดยจะน�าไปลงเทอมใดก็ได้ท่ีมหาวิทยาลัย
ก�าหนดให้ลงทะเบียนในภาคดังกล่าว	
ถาม	 การบอกเลกิบอกเพิม่หรือสบัเปลีย่น	กระบวน
วิชาสามารถท�าได้ครั้งเดียวในการลงทะเบียนเรียน	
เทอม	1	หรือเปล่า	หรือท�าได้หลายรอบ	
ตอบ	 การบอกเลกิบอกเพิม่หรอืสับเปล่ียนกระบวน
วิชา	มี	2	กรณี	กรณีแรก	เป็นการบอกเลิกบอกเพิ่ม
ตามก�าหนดเวลาของมหาวิทยาลัย	เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเห็นว่าการลงทะเบียนของนักศึกษา
บางคนอาจจะมีข้อผิดพลาด	หรือมีความประสงค์
จะเปลี่ยนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน	จึงก�าหนด
ช่วงเวลาให้นกัศึกษาไปด�าเนนิการบอกเลกิ	บอกเพิม่
กระบวนวิชา	ซึ่งถ้าล่วงเลยก�าหนดเวลาแล้ว	จะไม่
สามารถด�าเนนิการบอกเลิกบอกเพ่ิมได้		กรณีทีส่อง	
เป็นการบอกเลิกบอกเพิ่มเพราะนักศึกษาได้ลง
ทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ยังไม่ทราบผลสอบ	
ซึง่แบ่งเป็น	2	กรณอีกีเช่นกนัคอื	ข้อ	1.	ถ้านกัศกึษา
ได้มกีารกากบาทขอจบในใบเสรจ็ทีจ่ะท�าการบอกเลกิ
บอกเพ่ิม	นักศึกษาสามารถท�าการสับเปลี่ยน
กระบวนวิชาหรือท�าเรื่อง	ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้
ก่อนการสอบในวิชาที่ขอสับเปลี่ยนทั้งวิชาที่เปลี่ยน
ออกและวิชาที่บอกเพิ่ม	หรือขอเงินคืน		ข้อ	2.	
ถ้านักศึกษาไม่ได้กากบาทขอจบในใบเสร็จ	ที่จะ
ท�าการบอกเลกิบอกเพิม่	นักศกึษาจะท�าได้กรณีเดยีว
คือท�าเรื่องขอเงินคืน	เท่านั้น	จะขอสับเปล่ียน
กระบวนวิชาไม่ได้และสามารถท�าได้ก่อนการสอบ
ในวิชาที่จะขอเงินคืนเช่นเดียวกับข้อ	1.
ถาม	 ตอนนีก้�าลงัเรียนปวส.ปี1	แต่มคีวามประสงค์
จะสมัครเรยีนสาขาการเงนิเพือ่เกบ็หน่วยกิต	(วชิา)	
ไว้ก่อน	แล้วจะใช้เทียบโอนหลังจากทีจ่บ	ปวส.แล้ว	
กรณีนี้	ท�าได้หรือไม่

ตอบ	 สามารถท�าได้	นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาใน
ระดบั	ปวส.	สามารถสมคัรเรยีนแบบนกัศกึษาเรยีน
รายกระบวนวิชาหรือพรีดีกรีไว้ก่อนได้	แต่ควรจะ
ลงเรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรและที่เทียบโอนไม่ได้	
(เมื่อใช้สิทธ์ิเทียบโอนจากวุฒิปวส.)	เช่นวิชาแกน
ทางธุรกิจ	หรือวิชาเอก	ถ้าวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
สอบผ่าน	ก็สามารถน�าวิชาดังกล่าวเทียบโอนรวม
กับวิชาที่ใช้วุฒิปวส.	ในการเทียนโอน		(เมื่อใช้วุฒิ
ปวส.มาสมัคร	เป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง)
ถาม	 1.	อยากทราบว่าถ้าวิชาที่ได้เกรด	D	หรือ	
D+	จะสามารถท�าเรื่องจบการศึกษาได้หรือไม่			
2.	การรีเกรดกับการลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบ
ไม่ผ่านใหม่	แตกต่างกันอย่างไร	
ตอบ	 1.	สามารถท�าได้		ในกรณีที่เป็นนักศึกษา
สมคัรแบบนักศกึษาปกติ	(ไม่ใช่นักศึกษาสมคัรแบบ	
Pre-degree)		หลังจากสอบผ่านครบทุกกระบวน
วิชาตามหลกัสตูร	แม้ว่าจะสอบได้เกรด	D	หรอื	D+	
ก่ีวิชาก็ตาม	หากมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต�่ากว่า	2.00	
ก็สามารถไปด�าเนินการแจ้งจบการศึกษาๆได้ที่
คณะของนักศึกษา	ได้ทันทีในวันเวลาราชการ			
2.	การรีเกรด	หมายถึง	นักศึกษาสอบผ่านวิชา
ดังกล่าวแล้วได้เกรด	D	หรือ	D+	แต่ยังไม่พอใจ
เกรดดงักล่าวจึงลงทะเบียนเรยีน	ใหม่และเม่ือสอบ
ผลสอบได้เกรดที่สูงกว่าหรือเท่าเดิม	จึงเป็นการ
รเีกรดและผลของเกรดทีส่อบได้ครัง้แรกจะหายไป	
เกรดทีส่อบได้ใหม่ในภาคทีส่อบได้จะเป็นเกรดใหม่
ของนกัศกึษา	(มหาวทิยาลยัจะปรบัให้ในTranscript	
แบบจบการศกึษา	เมือ่นักศกึษาขอจบการศกึษาแล้ว)		
ส่วนการลงวิชาที่สอบไม่ผ่าน	หมายถึง	วิชาที่	
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว	ผลสอบประกาศ
ออกมาว่าสอบตกหรือได้เกรด	F	ถ้าวิชาน้ัน	เป็น
วิชาที่บังคับในหลักสูตรนักศึกษาก็ต้องลงทะเบียน
เรยีนใหม่เพือ่สอบให้ผ่าน	แต่ทัง้น้ีนักศึกษาจะน�าไป
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดก็ได้	ไม่จ�ากัด
ภาคทีล่งทะเบยีน	และก่อนการลงทะเบยีนในภาคนัน้
นกัศกึษาควรตรวจสอบวชิาทีล่งทะเบยีน	จาก	ม.ร.	30	
ของภาคที่ลงทะเบียนก่อน
ถาม  	ผมมข้ีอสงสยัทีอ่ยากสอบถามดงันี	้1.	ถ้าได้		
เกรด	C	ในเทอม	1และลงสอบซ่อมได้เกรด	B	
สรปุแล้วผมจะได้เกรดอะไรครบั	หรอืใช้เกรดทัง้	2	ตวั
หารด้วย	2	ครบั			2.	ถ้าได้เกรด	C	ในเทอม	1	และ
ลงใหม่	ในเทอม	2	แต่สอบตกผมจะลงในเทอมซ่อม
ได้หรือไม่
ตอบ  1.	ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัว่าด้วยการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2560	กรณทีีไ่ม่ผ่านการวดั
และประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยจัดให้มี
การสอบซ่อมหน่ึงครั้งต่อภาคเรียนปกติโดยผู้มี
คณุสมบตัคิอืเป็นนกัศกึษา	ทีส่อบตก	หรอืขาดสอบ
ในภาคปกต	ิหรอืภาคฤดรู้อน	การใช้สทิธิใ์ห้เป็นไป
ตามเง่ือนไขดงันี	้นกัศกึษาสอบได้เกรด	C	แล้ว	แสดงว่า
วิชาดังกล่าวนักศึกษาไม่ได้สอบตกหรือขาดสอบ
การที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม	และสอบได้
เกรด	B	จึงไม่ตรงกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้างต้น	ดงัน้ัน	ผลสอบซ่อมของนักศกึษาจึงใช้ไม่ได้	
นักศึกษาคงได้เกรด	C	ตามที่นักศึกษาสอบได้ใน

เทอม	1	ไม่ใช่น�าเกรดของเทอม	1และซ่อมมา
รวมกนัแล้วหารด้วย2		2.	การลงทะเบยีนเรยีนใหม่
ในเทอมใหม่	ถือว่าเป็นการรีเกรด	ตามข้อบังคับ	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2560	ข้อ	16.5.3	นักศึกษามีสิทธิ์
ปรับอักษรระดับคะแนน	ได้เฉพาะกระบวนวิชา
ท่ีได้ผลการสอบต�า่กว่า	อกัษรระดับคะแนน	C	ทัง้น้ี
ให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนน
สูงสุดเพียงครั้งเดียว	หากกระบวนวิชาน้ันมีอักษร
ระดับคะแนนท่ีเท่ากันให้นับอักษรระดับคะแนน
ครัง้สดุท้ายเป็นหน่วยกิต	จากค�าถามข้อ	2	นกัศกึษา
สอบได้เกรด	C	จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นการรีเกรด	เพราะสอบได้
เกรด	C	ไม่ใช่เกรด	D	หรอื	D+	(ซึง่ต�า่กว่าเกรด	C)	
ดังน้ัน	นักศึกษาจึงไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเพ่ือรีเกรด	
และจะยึดผลสอบได้แค่เกรด	C	ตามที่สอบได้
ในเทอม	1เท่านั้น
ถาม  1.	หากสามารถท�าการลงทะเบยีนวชิาทีส่อบ
ไม่ผ่านในภาคเรยีนถัดไปได้	ดิฉนัสามารถลงทะเบยีนเรยีน
วิชาอื่นส�าหรับการรีเกรดในรายวิชาที่ได้	เกรด	D	
หรือ	D+	ได้หรือไม่	2.	ถ้ามีเกรด	D	หรือ	D+	ยังมี
สิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมอยู่หรือไม่	ถ้าค�านวณเกรด
โดยรวมแล้ว	ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	
ตอบ  1.	นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนวชิาที่
ต้องการรีเกรดได้	ต้องนบัหน่วยกิตรวมไป	กบัวชิาที่
ลงทะเบียนตามปกติด้วย	เช่น	ในภาค	1,	ภาค	2	
ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ	22	หน่วยกติ	นกัศึกษาต้อง
นับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติรวมกับวิชาที่
ลงทะเบยีนเพือ่รเีกรด	รวมแล้วต้องไม่เกิน	22	หน่วยกิต	
หรอืถ้ามกีารแจ้งจบการศึกษาด้วยรวมแล้วต้องไม่เกนิ	
30	หน่วยกิต	และในกรณี	ในภาคฤดรู้อน	เมือ่นักศึกษา
ลงทะเบียนวชิาปกต	ิรวมกบัวชิาทีจ่ะลงทะเบยีนเพือ่
รเีกรดแล้วต้องไม่เกิน	9	หน่วยกติ	แต่ถ้ามกีารแจ้ง
ขอจบการศึกษาสามารถ	ลงทะเบียนเรียนได้เมื่อ
รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ	18	หน่วยกิต		2.	ตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	พ.ศ.	2560	ข้อ	20.3	นักศึกษาที่จะได้
รับปริญญาเกียรตินิยม	ต้องเรียนจบหลักสูตร
ปริญญาตรีภายในระยะเวลา	ที่ก�าหนด	มีความ
ประพฤติดีและมีระดับคะแนน	เฉลี่ยสะสมของ
กระบวนวิชาที่สอบได้ตามหลักสูตร	ตามเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดให้ได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม	โดยมหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม	แก่ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์		ดังนี้	20.3.1	
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	เหรียญทอง	
ต้องเป็นผูไ้ด้รบัคะแนนเฉลีย่สะสม	ตัง้แต่	3.75	ข้ึนไป
20.3.2	ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	ต้องเป็น
ผูไ้ด้รบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า	3.50			20.3.3	
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง	ต้องเป็นผู้ได้รับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต�า่กว่า	3.25		ทัง้นี	้นกัศึกษา
ทีจ่ะได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม	ต้องไม่เคยลงทะเบยีน
เรียนกระบวนวิชาใด	และสอบได้กระบวนวิชานั้น
มากกว่า	1	ครั้ง	หรือ	ลงทะเบียนเรียนและสอบได้
กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวน
วิชาตามหลักสูตรเก่า	ซึ่งเคยสอบได้แล้ว	ดังน้ัน	
ถ้าเป็นไปตามข้อบงัคับฯ	ข้างต้น	ถึงนกัศึกษาจะได้
เกรด	D	หรอื	D+	ในบางวชิา	นักศึกษายงัคงมสีทิธิ์
ได้เกียรตินิยม
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แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19	ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 – 10.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
ณ บรเิวณประตทูางเข้าด้านงานแพทย์และอนามยั 
โดยมหาวิทยาลัย	จะจัดระเบียบการเข้ารับโดยให้
ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัย	เว้นระยะห่าง	
ตรวจวัดอุณหภูมิ	และใช้เจลล้างมือก่อนเข้ารับ
บริการ	เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ
	 ขอเชิญชวนผู้บริหาร	บุคลากร	นักศึกษา	
ศิษย์เก่า	หน่วยงานต่างๆ	และผู้มีจิตศรัทธา	ร่วม
บริจาคเพื่อแบ่งปันอาหาร	เครื่องด่ืม	ข้าวสาร	
อาหารแห้ง	ผกัสด	ผลไม้	อาหารกล่อง	ฯลฯ	ให้แก่
นกัศึกษาและประชาชนย่านรามค�าแหง	โดยตดิต่อ
บรจิาคได้ที	่งานสวัสดกิาร	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
อาคารวิทยบริการและบริหาร	ชั้น	4	โทร.	093-
137-1899	หรือผู ้ที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ
สามารถน�ามาใส่ในตู ้ ดั งกล่าวได ้ตั้ งแต่วันที่	
2	มิถุนายน	2563	เป็นต้นไป

	 ดังน้ัน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จึงเล่ือน
การสอบไล่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ส่วนภูมิภาค (ช่วงที่ 2)		ครั้งที่	2	จากเดิมวันที่	
6-7	มิถุนายน	2563	เป็นวันที่	4	–	5	กรกฎาคม	
2563		สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	สาขา
วิทยบริการฯที่สังกัด	หรือฝ่ายลงทะเบียนเรียน
และจัดสอบ	โทร.	0-2310-8611

	 งานแนะแนว	จดัหางานและทนุการศกึษา	
กองกิจการนักศึกษา	ขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่	1	
ทีส่มคัรใหม่ในปีการศกึษา	2563	ทีม่คีวามประสงค์
จะขอรับ	“ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
ทรงเจรญิพระชนมาย	ุ36	พรรษา”	สามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติและขอรับใบสมัครได้ที่	งานแนะแนว	
จัดหางานและทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตร	
ชั้นลอย	หรือดูรายละเอียดที่	www.ru.ac.th/
scholarship	ตั้งแต่บัดนี้	-	30	สิงหาคม	2563	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร.02-310-8080

	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	คณะบริหาร
ธุรกิจ	เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	รุ่นท่ี15	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	รับสมัคร
บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2563
	 หลกัสตูร	2	ปี	37	หน่วยกิต	แผน	ข	ไม่ท�าวทิยานิพนธ์	เรยีนระบบ	Block	Course	เรยีนวนัเสาร์	
หรือวันอาทิตย์	(วันเดียว)	เวลา	08.00-21.00	น.	ณ	ม.ร.(หัวหมาก)	ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตร	มี	2	โปรแกรม	(แบ่งช�าระ	7	งวด)	ศึกษาดูงานในประเทศ	จ�านวน	179,000	บาท	หรือศึกษา
ดูงาน	ณ	ประเทศออสเตรเลีย	จ�านวน	219,000	บาท	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	วันที่	22	มิถุนายน	2563
	 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที	่www.mbalogistics.ru.ac.th	สมคัรทางเวบ็ไซต์	หรอืสมคัรด้วย
ตนเอง	ณ	ส�านกังานโครงการฯ	คณะบรหิารธุรกจิ	ชัน้	5	ห้อง	502	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	(หวัหมาก)	
ทุกวัน	ไม่เว้นวันหยุดราชการ	สอบถามรายละเอียด	โทร.02-310-8235,	086-336-7330,	086-336-
7334	และ	086-374-1116

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	สาขาจิตวิทยา	และ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์	พร้อมลดค่าหน่วยกิต	40%	
แก่ผูส้มคัรนกัศึกษาใหม่และนกัศกึษา	Pre-degree
	 ผู้สนใจ	สามารถสมคัรผ่านระบบออนไลน์	
ตัง้แต่บดันี	้-	2	สงิหาคม	2563	รายละเอยีดเพิม่เตมิ
ติดตามได้จาก	เว็บไซต์	:	www.edu.ru.ac.th	
Facebook	:	กิจการนักศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โทร.	02-3108310

ปีการศกึษา 2562 (ส่วนกลาง) ครัง้ที ่2	จากเดมิวนัที	่10-17	มถินุายน	2563	เลือ่นเป็นวนัท่ี 8 – 15 
กรกฎาคม 2563	โดยวิชาที่สอบ	วัน-เวลาและคาบสอบคงเดิม	ตามตารางดังนี้
	 	 วันที่	10	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	8	กรกฎาคม	2563
	 	 วันที่	11	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	9	กรกฎาคม	2563
	 	 วันที่	12	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	10	กรกฎาคม	2563
	 	 วันที่	13	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	11	กรกฎาคม	2563
	 	 วันที่	14	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	12	กรกฎาคม	2563
	 	 วันที่	15	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	13	กรกฎาคม	2563
	 	 วันที่	16	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	14	กรกฎาคม	2563
	 	 วันที่	17	มิถุนายน	2563	เลื่อนเป็นวันที่	15	กรกฎาคม	2563
	 ส�าหรบั	ก�าหนดการสอบไล่	ภาคฤดรู้อน	ปีการศกึษา	2562	ส่วนภมูภิาค	จากเดมิวันที	่23	–	24	
และ	30-31	พฤษภาคม	2563	เล่ือนเป็นวันที่ 18 -19 และ 25-26 กรกฎาคม 2563	โดยวิชาที่สอบ	
วัน-เวลาและคาบสอบคงเดิมเช่นกัน
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ	โทร.	0-2310-8611

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวศ.	นครสวรรค์	ความถี	่936	KHz.	ระบบ	AM	/อุบลราชธานี	ความถี	่711	KHz.	ระบบ	AM	/จันทบรุี
ความถี่	927	KHz.	ระบบ	AM	/สงขลา	ความถ่ี	1404	KHz.	ระบบ	AM	/กระบี่	ความถี่	963	KHz.	
ระบบ	AM	/ระนอง	ความถี	่105.75	MHz.	ระบบ	FM	และแม่ฮ่องสอน	ความถี	่102	MHz.	ระบบ	FM
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อังคาร
LAW3003
(LW304)

3-6
POL2200
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3-6

ต้นกล้า
คุณธรรม
LAW2035
(LW455)

3-6
ENG2001
(EN201)

3-6

พุธ
GEO3503
(GE353)

3-6
LAW2008
(LW210)

3-6

เปิดบ้าน
รามค�าแหง
POL2101
(PS109)

3-6
PHI1001
(PY101)

3-6

พฤหัสบดี
THA1002
(TH102)

3-6
LAW2032
(LW103)

3-6

ต้นกล้า
คุณธรรม
PSY1001
(PC103)

3-6
MTH1102
(MA112)

3-6

ศุกร์
ART	1003

*3-10
ECO1121

*3-10
เรื่องเล่าข่าวราม

เปิดบ้านรามค�าแหง

Facebook	Live

	SOC1003

*3-10
MCS	2260
(MC420)

*1-2

เสาร์

เปิดบ้าน
รามค�าแหง
SOC1003

*3-10
CMS	2203

*3-10

อาทิตย์

แนะแนว
การศึกษา

รามสังคีต
ภิรมย์

รามสังคีต
ภิรมย์

หมายเหต	ุ:	1.	รายการเปิดบ้านรามค�าแหง	(พเิศษ)	ในวนัศกุร์	ที	่29	พฤษภาคม	2563	จะเผยแพร่คูข่นาน
	 								ทาง	Facebook	Fanpage	RU	Radio	New	Media	เวลา	19:30	–	20:00	น.
															2.	*	หมายถงึ	กระบวนวิชาทีผ่ลิตใหม่	ครึง่ชัว่โมงนับเป็นหน่ึงครัง้
	 					3.	รายการต่างๆ	อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประจ�ำเดือน มิถุนำยน 2563

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2562                                      (ต่อจากหน้า 1)

๘ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๘) วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ม.รามค�าแหงประกาศมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษา                   (ต่อจากหน้า 1)

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล ่ภาค 2/62 
ส่วนภูมิภาค                (ต่อจากหน้า 1)

คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครนศ.ใหม่ฯ                          
                               (ต่อจากหน้า 1)
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