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ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้มกีารประชมุ ครัง้ที ่7/2563 เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2563  

โดยม ีนำยชีพ จุลมนต ์นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ ์ 

ด�ารงต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการส�านกัประกนัคุณภาพการศกึษา ตัง้แต่วันที ่9 มถินุายน 2563 เป็นต้นไป

 2. แต่งตั้งรองคณบดี 

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้

   - รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส   ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

   - อาจารย์นรพล จินันท์เดช         ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

   - อาจารย์ประพันธ์ วงศ์บางโพ                ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

   - อาจารย์กิตตินาท นุ่นทอง         ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   - อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง         ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์ธีรา  สุวรรณิน      ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดฝ่ีายประกนัคณุภาพการศกึษา

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  9  มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 3. แต่งตั้งรองผู้อ�ำนวยกำรฯ 

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองผู้อ�านวยการส�านัก /สถาบัน ดังนี้

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ ประชาพิพัฒ ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการส�านักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   

   - อาจารย์ ดร.เกวลิน เศรษฐกร ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป                             (อ่านต่อหน้า 2)

 ตามมติคณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมือ่วันที ่26 
พฤษภาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องทีท่ัว่ราชอาณาจักร
ออกไปตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ
ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนด
การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 9) เนื่องจากยังปรากฏการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในต่างประเทศ
และมีโอกาสจะแพร่เข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากมี
ผูเ้ดนิทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนือ่งและพบว่า
ยงัมผีูต้ดิเชือ้ดงักล่าว และฝ่ายความม่ันคงเห็นว่ายงัจ�าเป็น
ต้องตดิตามดแูลสถานการณ์ในแต่ละพืน้ท่ีต่อไปให้สงบนิง่
อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่วางใจได้อีกระยะหนึ่ง เพื่อว่า
หากจ�านวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้น
จะได้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วน
หรอืทัง้หมดได้ทนัท่วงที นายกรฐัมนตรจีงึออกข้อก�าหนด
เป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการท้ังหลาย 
และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่
เป็นการชัว่คราว (ฉบบัที ่10) ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2563 
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 นั้น  (อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ก�าหนดสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2562 ระหว่างวันที ่8 – 15 
กรกฎาคม 2563 ท�าการสอบ 8 วัน โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. 
คาบบ่าย เวลา 14.00 - 16.30 น.
  สถำนที่สอบ ใช้รำมฯ 1     รำมฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB
                                           รำมฯ 2  อาคาร  KTB, PBB  
   สถำนที่สอบพิเศษ
สถานที่สอบกรณีพิเศษ : ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง รามค�าแหง 1
สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร, สอบซ�้าซ้อน : อาคารเวียงค�า101  (VKB 101) รามค�าแหง 1
               (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. สอบภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ส่วนกลาง 8 – 15 กรกฎาคม 2563   

คณะวิศวะฯ เปิดรับ นศ.ใหม่ 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 
และงานแพทย์และอนามยั กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญิ
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป เข้าร่วมโครงการนักศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิต 
“Give Blood Give Life” ประจ�าปี 2563 (ครั้งที่ 2) 
ในวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09.00-15.00 น. 
ณ  ห ้ อ ง ศั กดิ์  ผ า สุ ขนิ รั น ต ์  อ าค า รหอประชุ ม
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดได้ที ่งานแนะแนว-
จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย 
โทร.02-310-8080 หรือ Facebook : กองทนุการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เชิญร่วมบริจาคโลหิต 23 มิ.ย.นี้

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เปิดรบัสมัครผูส้�าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า (กศน.,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) หรือ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู และอนปุรญิญาหรอืสงูกว่า
จากสถาบันที ่ก.พ.รบัรอง เข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรี 
ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เรียนเฉพาะวันเสาร ์และ
วันอาทิตย์ (เต็มวัน) ใน 2 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำ
วิศวกรรมโยธำ และสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
                                         (อ่านต่อหน้า 2) 

อตฺตำ หิ อตฺตโน นำโถปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๑๐

ข่ำวรำมค�ำแหงข่ำวรำมค�ำแหง
สื่อกลำงระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับนักศึกษำ

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓



ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
                            (ต่อจากหน้า 1)

 เอกสารทีใ่ช้สมคัร ประกอบด้วย ใบสมคัร 
1 ชุด ส�าเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ รูปหน้าตรง 
2 น้ิว จ�านวน 2 รูป ส�าเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ  
ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ 
1 ฉบับ และหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม
การสมัคร 200.- บาท 
 ผู ้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์
ที ่www.eng.ru.ac.th ตัง้แต่บดันี ้– 22 กรกฎำคม 
2563 โดยส ่ ง เอกสารการสมัครผ ่ านทาง 
Email : tanawanb.eng@gmail.com สอบถาม
รายละเอียดโทร. 091 093 0451 หรือ 02 310 
8577-8 ต่อ 233

คณะวิศวะฯ เปิดรับ นศ.ใหม่
                                           (ต่อจากหน้า 1) 

 กำรรับตำรำงสอบไล่รำยบุคคล
 1.นักศึกษาทุกชั้นป ี และผู ้ เข ้าศึกษา
รายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 
(Pre-degree) ทุกช้ันปี สามารถติดต่อขอรับ
ตารางสอบไล่รายบุคคล ด้วยตัวเอง โดยให้น�า
บัตรนักศึกษา หรือ ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 
ไปตดิต่อขอรบัได้ตามสถานที ่ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด 
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 
(เว้นวันที่ 27, 28 มิถุนายน 4, 5, 6 และ 7 
กรกฎาคม 2563) ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้
            1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(ONE STOP SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) 
ชั้น 1 ราม 1
             1 . 2  กอ ง ง าน วิทยา เขตบา งนา 
อาคารพระมาศ ( PRB ) ชั้น 1 ราม 2  
     นอกจำกนี้ นักศึกษำยังสำมำรถทรำบ
ข้อมูลตำรำงสอบไล่รำยบุคคลได้จำกส่ือที่
มหำวิทยำลัยจัดท�ำให้  ดังนี้
  1. จากระบบข้อมลูข่าวสารทางโทรศพัท์
หมายเลข 02-310-6000 และ 02-310-6100 
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563
       2. จากระบบข้อมลูข่าวสารทางคอมพวิเตอร์ 
ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั คอื อาคารเวยีงผา
ชั้น 1 สถาบันคอมพิวเตอร ์ตั้ งแต ่วันที่  24 
มิถุนายน 2563
  3. จากระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์
www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี 
(ส่วนกลาง) ซึ่งนักศึกษาสามารถ Download  
ดูสถานที่สอบ  หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  
แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
แทนใบเสร็จรับเงินได้ และสามารถเข้าไปดูได้
ตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน 2563
          4.  กรณี นักศึกษาขอเปลี่ยนแปลง
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให ้ ติดต ่อขอรับ
ตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ 
หน่วยจัดสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ 
อาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-
ประเมินผล (สวป. )  ชั้ น  6 รามค�าแหง 1 
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563     
        บัญชีติดที่นั่งสอบ เป็นเอกสารที่แสดง
รายละเอยีดเก่ียวกับชือ่กระบวนวชิา หมายเลขแถว 
หมายเลขทีน่ัง่สอบ รหสัประจ�าตวั ชือ่ - นามสกลุ
เป ็นภาษาไทย ซึ่ งมีรอยปรุทุกระยะ 1 นิ้ว   
สามารถฉกีออกเป็นรายชือ่ของนกัศกึษาแต่ละคน  
และน�าไปติดที่นั่งสอบได้ เป็นกระดำษสีชมพ ู                                                    
  บัญชี รำยชื่ อนัก ศึกษำสอบวิชำ  
เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัแถว ทีน่ัง่ 
วชิา ชือ่-นามสกลุ ซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศกึษาทกุคน
จะต้องลงลายมือช่ือของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบ
ในแต่ละกระบวนวิชา เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ
กระบวนวิชานั้นๆจริ ง  ก ่อนลงลายมือ ช่ือ
ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่จะสอบ

ม.ร. สอบภาค ฤดูร้อน ปีการศกึษา 2562

                                     (ต่อจากหน้า 1)

และชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่  
เป็นกระดำษสีขำว
  ในกรณทีีม่ปัีญหำ เกีย่วกบักระบวนวชิาใน
ตารางสอบไล่ไม่ตรงกบัใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน
ให้นักศึกษาตดิต่อสอบถามไปที ่หน่วยลงทะเบยีนเรยีน 
ฝ่ายลงทะเบยีนเรียนและจัดสอบ อาคารกงไกรลาศ 
(KLB) ชั้น 1 ราม 1 ก่อนการสอบ

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓๒
ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
                           (ต่อจากหน้า 1)

 4. แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ
 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ 
   - ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ผ่องพรรณ สิทธิชัย 
ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ตัง้แต่วนัที ่ 9  มถินุายน 2563 
เป็นต้นไป
 5.  แต ่งตั้ งคณะกรรมกำรส ่ง เสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย
 ให้ความเหน็ชอบและแต่งตัง้คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนคณะกรรมการ
ชุดเดิม ท่ีครบวาระการด�ารงต�าแหน ่งแล ้ว 
เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าแก่
มหาวทิยาลยั และสนบัสนนุการด�าเนนิกจิการของ
มหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 
     ประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลยั
  2. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์   
     กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  3. นายธนพล คงเจี้ยง    
     กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  4. รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ  
     กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  5. รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย  
     กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  6. ผู้อ�านวยการกองกลาง
     เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ       
     มหาวิทยาลัย
  ทั้ งนี้  ตั้ งแต ่วันที่  9 มิ ถุนายน 2563 
เป็นต้นไป

 เพื่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงเป็นไปตามข้อก�าหนดและประกาศ

ดังกล ่าวข ้างต ้น คณะกรรมการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ก.บ.ม.ร. )  มีมติ

ในการประชุมคร้ังที่ 11/2563 วาระที่ 4.19 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง ป ิดท�าการ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป ็นการชั่ วคราว 

ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิม่เติม (ฉบบัที ่3) 

และก� าหนดแนวทางการป ฏิ บั ติ ร าชการ 

ระหว่างวนัที ่1-30 มถินุายน 2563 ทัง้ในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ดังนี้

 1. ให้ปิดท�าการมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ยังคงอนุญาตให้นักศึกษา

เข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง การอนุญาตให้

นักศึกษาเข ้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย 

ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 และรวมถึงการให้

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการสมัครเข้าเป็นนกัศึกษาใหม่ 

การลงทะเบียน การเรียนการสอน และการสอบ 

ตามที่ได้รับการอนุญาต

 2. การจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา (ภาคปกตแิละ

ภาคพเิศษ) ให้ด�าเนินการใช้รปูแบบการเรยีนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์

 3. การจัดสอบไล่ระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

ให้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 

โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการ

การป้องกันโรคที่ทางราชการก�าหนด รวมท้ัง

ค�าแนะน�าของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 4. ส�าหรับโครงการการศึกษาภาคพิเศษ

ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา หากมคีวามจ�าเป็น

จะต้องด�าเนินการสอนหรือการสอบ ให้ประธาน

กรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษเสนอ

คณบดีที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการพิจารณา

อนุญาตด�าเนินการ และแจ้งกองอาคารสถานท่ี

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการการป้องกนัโรคท่ีทางราชการก�าหนด 

รวมทั้งค�าแนะน�าของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 5. ให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง

มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท�างานตามปกติ

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


ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓

 วรรณคดีไทยและวรรณกรรม ถูกยกย่องว่าเป็นงานเขียนท่ีมีคุณค่า
ทางวรรณศิลป์ มีอยู่ในบทเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านนอกเวลาที่ทุกคน
คุน้เคยกันเป็นอย่างดี ด้วยภาษา เนือ้หาสาระ และประวัติทีม่มีาอย่างยาวนาน 
วิชาความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย หรือ THA1002 จึงเป็นวิชาที่จะท�าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้รายละเอียดของวรรณคดีไทยมากขึ้น
 รองศำสตรำจำรย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้สอนวิชาความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย หรือ THA1002 ยินดีให้คอลัมน์ 
“พบอาจารย์ผู ้สอน” ได้เจาะลึกถึงเนื้อหาของบทเรียน ประกอบไปด้วย
หนังสือบรรยายหลัก 1 เล่ม และหนังสืออ่านนอกเวลา 2 เล่ม พร้อมทั้งแนะ
วิธีอ่านและเตรียมตัวสอบให้พร้อมส�าหรับภาคฤดูร้อน/2562 นี้
 รศ.อดุลย์ กล่าวว่า การเรียนวิชาความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทยน้ัน 
จะต้องเริ่มต้ังแต่การเข้าใจศัพท์ทางวรรณคดี เข้าใจความหมายของวรรณคดี 
วรรณกรรม วรรณศิลป์ นักศึกษาจะได้รู ้จักวรรณคดีไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น
จนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงวรรณคดีที่ขึ้นชื่อในแต่ละยุคแต่ละสมัย
 “หนังสือเล่มแรกคือความรู ้ ท่ัวไปของวรรณคดีไทย เขียนโดย 
ศ.คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส ใช้ประกอบการบรรยายเป็นหลัก เริ่มต้นด้วย
ความหมายของค�าว่าวรรณคดี โดยผู้มีช่ือเสียงได้ให้ค�านิยามที่กว้างและ
แคบต่างกันไป เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ 
ได้ทรงให้ค�าจ�ากัดความไว้อย่างส้ัน ๆ ว่าวรรณคดีคือสิ่งสุนทร หรือ Robert 
Harris Willmott กล่าวว่าวรรณคดีคือความไม่ตายแห่งค�าพูด เก็บรักษา
ไว้ในรูปของการจารึก มีความงามเป็นเครื่องประดับและเป็นสิ่งซึ่งก่อให้เกิด
ความเบิกบานอย่างที่สุด ทั้งนี้ยังมีผู้มีช่ือเสียงท่านอื่นที่ให้ค�านิยามไว้ และ
ต้องเข้าใจในความหมายของวรรณกรรมและวรรณศิลป์ เจาะลึกถึงภูมิหลัง
ตามประวตัศิาสตร์ ต้ังแต่วรรณคดสีมัยสโุขทยั สมยักรงุศรอียธุยา สมยักรงุธนบรุี  
และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 วรรณคดีและวรรณกรรมในยุคแรก ๆ นิยมแต่งเป็นร้อยกรอง หรือ
เรยีกอกีอย่างว่ากลอน มีลักษณะบังคบัในการแต่ง โดยมกีารเรยีกแตกต่างกนัไป
ตามลักษณะการแต่ง เช่น วรรณดคีเรื่องลิลิตพระลอ เรียกว่าเกลากลอน 
แต่งเป็นโคลงและร่าย เรียกว่ากาพย์ แต่งเป็นร่ายยาว เรียกว่าฉันท  ์
จึงมักเรยีกรวม ๆ ว่า กาพย์กลอน หรอื กวนีพินธ์ หรอื จนิตกวนีพินธ์ และมี
รูปแบบการเขียนที่ไม่มีลักษณะบังคับ เรียกว่าร้อยแก้ว เช่น ศิลาจารึก 
นิทานชาดก เป็นต้น ต่อมาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น 
มงีานแปล งานแปลง และการเขยีนนวนยิายทีไ่ด้รบัความนิยมมาถงึปัจจุบนั”
 ส่วนหนังสือเล่มที่ 2 เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ชื่อว่า ความรู้ทั่วไป
ทางวรรณคดีไทย(หลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่  1) น่ันคือศิลาจารึก
พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ซึง่ถอืว่าเป็นวรรณคดีเรือ่งแรกของไทย ได้ทราบถงึ
การก�าเนิดตัวอักษรไทยและวรรณคดีไทย มีตัวอักษรอะไรบ้าง และตัวอักษร
กับภาษาพูดต่างกันอย่างไร อธิบายได้ว่าตัวอักษรคือสัญลักษณ์ขีดเขียนที่

รบัรูกั้นในสงัคมน้ัน ๆ ส่วนภาษากคื็อเสียง เรยีกว่าวจันภาษา ยงัมกีารสือ่สาร
ที่ไม่ใช้เสียง เรียกว่าอวัจนภาษา สื่อสารโดยใช้กายหรือสัญลักษณ์
 หนงัสอืเล่มท่ี 3 เป็นหนงัสอือ่านนอกเวลาเช่นกนั ชือ่ว่า ความรูท้ัว่ไป
ทางวรรณคดีไทย(ลิลิตพระลอ) ถูกจัดเป็นวรรณคดีมรดก เช่ือว่ามีมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นเร่ืองที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ ไพเราะ และเก่าแก่ 
เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของการประพันธ์ 
ประเภทลิลิต เนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรัก ระหว่างพระลอ พระเพื่อน พระแพง 
เจาะลึกถึงแก่นเรื่องและเน้ือหาที่เข้มข้น เป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์
รูปงามที่มีจุดจบของเรื่องเป็นโศกนาฏกรรม โดยส่วนใหญ่แล้ววรรณคดีไทย
หรอืวรรณกรรมไทยทัว่ ๆ ไป มกัมจุีดจบด้วยความสขุสมหวัง หรอืสขุนาฏกรรม 
มีเพียงไม่กี่เรื่องที่จบด้วยความโศกเศร้า
 หนังสือประกอบการบรรยายวิชาความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย 
หรือ THA1002 ทั้ง 3 เล่ม สามารถซื้อได้ที่ส�านักพิมพ์ ม.รามค�าแหง ช้ัน 3 
หรือสั่งซ้ือออนไลน์ที่ www.rupress.ru.ac.th และดูวิดีโอบรรยายได้ทาง 
Course on demand ซ่ึงมีการอัพโหลดเนื้อหาครบทั้งวิชาแล้ว วิชานี้
ออกข้อสอบ 120 ข้อ โดยแบ่งเป็นค�าถามจากเล่มหลัก 100 ข้อ และ
หนังสืออ่านนอกเวลาเล่มละ 10 ข้อ 
 รศ.อดลุย์ ยงักล่าวอกีว่า ในหนงัสอืเล่มหลกัยงัมวีรรณคดไีทยให้อ่าน
อีกหลายเรื่อง โดยแบ่งเป็นเร่ืองเด่น ๆ ตามยุคสมัย เช่นสมัยสุโขทัย ได้แก่ 
จารกึพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช จารกึวดัป่ามะม่วง ไตรภมูพิระร่วง นางนพมาศ 
และสภุาษิตพระร่วง สมยัอยธุยาตอนต้น ได้แก่ ลิลติโองการแช่งน�า้ ลลิติยวนพ่าย 
ลิลิตพระลอ และมหาชาติค�าหลวง สมัยกรุงธนบุรี ได ้แก่ รามเกียรติ์  
ลิลิตเพชรมงกุฎ และอิเหนาค�าฉันท์เป็นต้น
 “นักศึกษาควรอ่านและท�าความเข้าใจให้ดี ข้อสอบวิชา THA1002 
ใช้ทั้งความจ�าและความเข้าใจ เพราะมีค�าถามประวัติศาสตร์ ค�าตอบจะต้อง
ตอบด้วยความแม่นย�า หากเป็นค�าถามเก่ียวกับวรรณดีไทย ต้องรู ้ว ่า
เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด ใครเป็นผู้แต่ง แต่งในสมัยใด เน้ือหาสาระของเรื่องน้ัน
เป็นอย่างไร โดยในวรรณคดไีทยแต่ละเรือ่งมสีาระส�าคญั ปมขดัแย้ง ความรกั 
ความหลง ความโกรธ แตกต่างกันไป ทั้งหมดน้ันต้องอ่านและท�าความเข้าใจ
ด้วยตนเอง อาจารย์แนะน�าให้อ่านด้วยความสนุก มีความสุขกับการเรียน 
จะท�าให้เข้าใจง่าย และหากใครไม่สะดวกดวิูดโีอการบรรยาย การอ่านหนงัสอื
และเตรียมตัวให้พร้อมก็สามารถท�าให้ผ่านวิชานี้ได้เช่นกัน”
 หากนักศกึษาทีม่ข้ีอสงสัย สามารถตดิต่ออาจารย์ผูส้อนได้ท่ี LINE ID 
(ค้นหาโดยหมายเลขโทรศพัท์) : 0866645878 หรอืเข้าพบทีห้่องรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองกิจการนักศึกษา ในวันเวลาราชการ 

THA1002 ความรู้ท่ัวไป

ทางวรรณคดีไทย

THA1002
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เข้าใจศิลปะ ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น

ด้วยวิชา  ART1003 

              ศิลปะวิจักษณ์

 ศิลปะ ความงดงามที่ถูกสร ้างขึ้นโดยมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ 
มีให้เห็นตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน แต่จะมีสักกี่คนที่รู ้ว ่างานศิลปะ
แต่ละชิ้นงานนั้นสร้างขึ้นมาเพ่ืออะไร งานศิลปะนอกเหนือจากงานวาดและ
งานเขียนมีอะไรบ้าง ถึงเวลาที่คอลัมน์ “พบอาจารย์ผู ้สอน” จะพาไป
เจาะลึกเนื้อหาในวิชาศิลปะวิจักษณ์ หรือ ART1003 ให้เข้าถึงแกนส�าคัญ
และเน้นเนื้อหาที่จะพาให้สอบผ่านโดยไม่ต้องลงซ�้า 
 ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ อาจารย์ประจ�า
คณะมนษุยศาสตร์ ผู้สอนวิชาศลิปะวิจกัษณ์ หรือ ART1003 เล่าถงึการเรยีน
ในวชิานีไ้ว้ว่า ศลิปะวิจกัษณ์เป็นการเรียนรูศ้ลิปะพืน้ฐาน เพือ่ให้เข้าใจความคดิ
ของผูค้นบนโลก เข้าใจผู้สร้างสรรค์ศลิปะว่าสร้างขึน้มาท�าไม มคีวามคดิอย่างไร 
ผูค้นและศลิปะในแต่ละพืน้ทีน่ัน้มคีวามงดงามแตกต่างกันไป หรอืจะกล่าวว่า
การเรียนวิชานี้เพื่อศึกษาความคิดของผู้คนผ่านงานศิลปะนั่นเอง 
 “วิชาศิลปะวิจักษณ์ แค่ชื่อหนังสือก็อธิบายเนื้อหาไว้ตรงตัวแล้ว 
ผู้เรียนเข้าใจถึงแก่นแท้ของงานศิลปะ ต้ังแต่แนวความคิด ประวัติศาสตร ์
การก่อก�าเนิด และได้เรียนรู ้เกี่ยวกับความซาบซ้ึง ความประทับใจของ
ศิลปะพื้นฐาน โดยในหนังสือจะแบ่งออกเป็น 5 บท ออกข้อสอบแบบ
ปรนัย 100 ข้อ กระจายค�าถามครอบคลุมทั้งเล่ม โดยเน้นไปที่บทที่ 4 
และ 5 เป็นส�าคัญ”
 วิชาศิลปะวิจักษณ์ หรือ ART1003 มีทั้ง 5 บท โดยอาจารย์ผู้สอน
ได้อธิบายเนื้อหาในแต่ละบทไว้ดังนี้ บทที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
ศิลปะ นิยามของศิลปะ บ่อเกิดของศิลปะ เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะทุกแขนง
ว่ามีอะไรบ้าง มีปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดศิลปะขึ้น บทที่ 2  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลัก โครงสร้าง ความรู้เรื่องสี ลักษณะ เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่นักศึกษาจะได้
เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบของศิลปะ พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง 
ลกัษณะต่างๆ ค่าของแสง การจดัวางองค์ประกอบ และในบทน้ียงัอธบิายถงึ
แนวคิดว่าแบบไหนคือความงามทางศิลปะ บทท่ี 3 ศิลปะในสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์ในยโุรป อนิเดยี ไทย ตวัอย่างเช่น ยคุหินเก่า ภาพเขยีน ส ีรวมถงึ
ศลิปวตัถุต่าง ๆ ภาพประตมิากรรมและเครือ่งใช้ พร้อมเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
ของงานศลิปะตัง้แต่ยคุโบราณ โดยบทนีเ้น้นไปทีศ่ลิปะตะวนัตกและไทย
 ผศ.ดร.ธีระนันท์ เน้นถึงเนื้อหาในบทที่ 4-5 ไว ้ว ่า ศิลปะใน
ประเทศอินเดียและศิลปะในประเทศไทยมีเนื้อหาท่ีเยอะและส�าคัญกว่า 
3 บทที่ผ่านมา เพราะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีค�าศัพท์เฉพาะที่ท�าให้
นักศึกษาหลายคนพลาดในการท�าข้อสอบมาแล้ว จึงต้องท�าความเข้าใจและ
อ่านหนังสือให้ถี่ถ้วน
 “หลายคนต้ังค�าถามว่าเราจะเรียนศิลปะอินเดียไปท�าไม อาจารย์
บอกเลยครับว่าศิลปะอินเดียนั้นเป็นบ่อเกิดของศิลปะไทยมาอย่างช้านาน 
ก่อเกิดศิลปะหลากหลายรูปแบบ และศิลปะทางศาสนาก็มีอิทธิพลมาก
เช่นเดียวกัน เรียงล�าดับจากยุคสมัยลุ่มแม่น�้าสินธุ จนถึงราชวงศ์ต่างๆ 
ในแถบประเทศอินเดีย อาจารย์แบ่งการสอนเป็นยุคอย่างละเอียด

เพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยมีศิลปะเกิดข้ึนมากมาย ท�าให้มีเนื้อหาเยอะ 
และมีค�าศัพท์ทางศาสนา ค�าเรียกเฉพาะ จึงต้องอ่านและท�าความเข้าใจ
หลักทางศาสนาด้วย ในบทที่ 5 นั้นเป็นส่วนของศิลปะในประเทศไทย 
เริ่มต้ังแต่ศิลปะทวาราวดี ศรีวิชัย ศิลปะเขมรในประเทศไทย เข ้าสู ่ยุค
ศิ ลปะอ ยุ ธ ย า  สุ โขทั ย  ก ร ะทั่ ง รั ต น โ กสิ นท ร ์  บ ร รย ายออกมา
อย่างละเอียดทั้งจากในหนังสือและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในสไลด์บรรยาย
ของอาจารย์”
 นักศึกษาสามารถซ้ือต�าราวิชาศิลปะวิจักษณ์ หรือ ART1003 ได้ที่
ส�านกัพมิพ์ ม.รามค�าแหง ชัน้ 3 หรอืส่ังซ้ือออนไลน์ที ่www.rupress.ru.ac.th 
และดูวิดีโอบรรยายได้ทาง Course on demand โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
อัพเดตเนื้อหาผ่านสไลด์ประกอบการบรรยาย ออกข้อสอบ 100 ข้อ
ตามที่สอนทั้งหมด
 ผศ.ดร.ธีระนันท ์ ยังฝากถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชานี้ว ่า 
ไม่ต้องห่วงว่าข้อสอบจะออกนอกเหนือจากเน้ือหาที่อาจารย์ผู้สอนบรรยาย 
นักศึกษาอ่านหนังสือ ดูวิดีโอบรรยาย และท�าความเข้าใจในบทเรียนให้ดี 
วิชา ART1003 นั้นไม ่ได ้ยากอย่างที่ คิด หมั่นทบทวนบทเรียนและ
เตรียมพร้อมให้มากที่สุด
 “มีนักศึกษาบอกว ่ า ศิลปะวิ จักษณ ์ เป ็นวิชาที่ ยากจนต ้อง
เปลี่ยนไปลงวิชาอื่น และยังบอกอีกว่าอาจารย์ออกข้อสอบไม่ตรงกับชีท
แนวข้อสอบที่มีขายอยู่ทั่วไป นั่นเพราะอาจารย์เป็นผู้ออกข้อสอบให้ตรงกับ
เน้ือหาในหนังสือที่ใช้ประกอบการบรรยาย บางข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
ค�าตอบก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่นักศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงว่าอาจารย์
จะออกข้อสอบเกินขอบเขตการสอนหรือเปล่า ค�าตอบที่อาจารย์ต้องการนั้น
มีอยู่ในหนังสือและวิดีโอบรรยายแน่นอน ดังนั้น นักศึกษาควรอ่านหนังสือ
ให้ครบทุกบท ดูวิดีโอการบรรยายครบทั้งกระบวนวิชา และหากมีเวลา
ก็สามารถดูวิดีโอของเทอมก่อน ๆ เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน อาจารย์เป็น
ก�าลังใจให้นักศึกษาทุกคน เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนครับ”
 นักศึกษาที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่ออาจารย์ผู ้สอนได้ที่ e-mail 
: chunengja@hotmail.com หรือ Facebook : Teeranun Vichaidit 
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 ในตอนที่แล้วผมเขียนถึงแนวคิดที่อธิบาย
สาเหตุของการคดิดอกเบีย้ว่าเป็นเพ่ือชดเชยความเส่ียง
ให้แก่เจ้าของเงิน เพราะการกูน้ัน้มคีวามเสีย่งท่ีจะไม่ได้
เงินคืนอยูแ่ล้วไม่มากก็น้อย  ในตอนใหม่น้ีผมถึงจะเขียน
ถึงอีกทฤษฎีหนึ่งท่ีมีผู ้พยายามสร้างขึ้นเพื่ออธิบาย
เหตุผลให้คนยอมรับว่าการคิดดอกเบี้ยเป็นสิ่งจ�าเป็น
ก็คือทฤษฎีเก่ียวกับเร่ืองความแตกต่างระหว่างค่าเงิน
ในปัจจุบันกับค่าเงินในอนาคต
 ขอเขียนแถมส�าหรับตอนที่แล ้วอีกนิดว่า
เนื่องจากความคิดท่ีว่าการเรียกดอกเบ้ียเป็นบาป
ท�าให้ค�าศพัท์ภาษาองักฤษทีใ่ช้เรียกดอกเบีย้ในยคุกลาง
ของยุโรปก็คือค�าว่า usury ซ่ึงค�านี้ป ัจจุบันมีผู ้ให้
ค�าแปลว่าการขูดรีด
 กลับมาดูเหตุผลเรื่องที่ว่าท�าไมความแตกต่าง
ระหว่างค่าเงินในปัจจุบันกับค่าเงินในอนาคตจึงเป็น
เหตุผลให้คิดดอกเบี้ยกันได้  เรื่องนี้ต้องอธิบายกันยาว
สักหน่อยซึ่งผมขอยกตัวอย่างง่าย ๆ คือสมมุติว่าเรา
มีเงินอยู่ 1 แสนบาทและอัตราดอกเบี้ยในตลาดคือ 
1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (ไม่ใช่ร้อยละ 1 ต่อวันเหมือนพวก
นายทนุเงนิกูน้อกระบบเรยีกเกบ็กนันะครบั) เพราะฉะนัน้
ถ้าเราเอาเงิน 1 แสนบาทไปฝากธนาคารกะลุกปุ ๊ก
ไทยไว้ 1 ปีเต็ม ปีถดัไปเราเอาสมดุเงนิฝากไป update 
กจ็ะเหน็ว่าในบญัชเีรามเีงนิเพิม่เป็น 1 แสน 1 พนับาท 
เพราะได้ดอกเบีย้เพิม่เข้ามา 1 พนั และถ้าเราคงเงนิฝาก 
1 แสน 1 พันบาทนี้ต่อไว้อีก 1 ปี มันก็จะงอกข้ึนมา
เป็น 1 แสน 2 พันกับ 10 บาทในปีถัดไป (ดอกเบ้ีย
ปีที่ 2 ของเงิน 1 แสน 1 พันคือ 1 พันกับ 10 บาท) 
จากตัวอย่างนี้ถ้าเราให้ใครก็ตามกู้เงินไป 1 แสนบาท
เป็นเวลา 1 ปี พอครบก�าหนดต้องใช้คืนเขา(ลูกหนี้)
กค็วรจะจ่ายให้เราไม่ต�า่กว่า 1 แสน 1 พันบาทใช่ไหมครับ
ไม่อย่างนั้นเราก็จะขาดทุนเพราะแค่ฝากเงินใน
ธนาคารเฉยๆ เงนิเราก็งอกมาเป็น 1 แสน 1 พนับาทแล้ว
 จากตัวอย่างข้างบนแปลว่าอะไร ก็แปลว่าเรา
ต้องคดิดอกเบีย้ในอตัราไม่ต�า่กว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
ธนาคารเพราะถ้าคดิดอกเบีย้ต�า่กว่าน้ันเราจะเสยีประโยชน์ 
ตัวอย่างน้ียงัไม่เอาเร่ืองเงินเฟ้อมาคิดด้วยนะครับ ถ้าเอามา
คิดด้วยก็จะต้องคิดดอกเบี้ยอัตราแพงกว่านี้อีก
 เพ่ือให้ง่ายที่จะยกตัวอย่างว่าเงินเฟ้อท�าให้
ต้องคิดดอกเบี้ยมากขึ้นอีกอย่างไรผมก็จะสมมุติใหม่
ไปนั้นข้าวหอมมะลิราคาถุงละ 200 บาทก็แปลว่า

ถ้าเราปล่อยกู้เงนิ 1 แสนนี้ไปแบบเอาบุญเอาคุณโดย
ไม่คดิดอกเบีย้กบัเพือ่นรกัคนหนึง่ ถ้าในตอนทีใ่ห้เงนิเรา
เก็บเงินไว้ใช้เองก็จะซ้ือข้าวได้ 500 ถุง ทีนี้สมมติต่อ
ว่าอัตราเงินเฟ้อท�าให้ข้าวแพงขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์เป็น
ถุงละ 210 บาทในปีถัดไป ถ้าเป็นแบบนี้ในปีหน้า
เงิน 1 แสนของเราจะซื้อข้าวได้แค่ 476 ถุง(ปัดเศษ)
เท่าน้ัน แปลว่าเงิน(จะจ�านวนเท่าไรก็ตาม)ในอีก 
1 ปีข้างหน้าจะมีค่าในการซื้อสินค้าลดลงซ่ึงทาง
เศรษฐศาสตร์เรียกว่าค่าที่แท้จริง (real value) ของ
เงินลดลง ดังนั้นถ้าจะให้เราไม่ขาดทุนจากการที่ค่า
ของเงินลดลง เราก็จ�าเป็นจะต้องให้คนกู้ชดเชยอัตรา
เงินเฟ้อให้เราอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์แม้ว่า
ใจเราไม่อยากจะคดิดอกเบีย้เลยกต็าม ซึง่จากตัวอย่างเดมินี้
ถ้าจะให้เรายังสามารถซื้อข้าวสารได้ 500 ถุงเท่าเดิม
(ที่ราคาถุงละ 210 บาท) คนที่เราให้กู ้ไปก็จะต้อง
จ่ายเงินคืนให้เราเท่ากับ 210 คูณ 500 หรือเท่ากับ
1 แสนกับ 5 พนับาท พดูง่าย ๆ ว่าเพือ่นรักควรจะต้อง
จ่ายดอกเบี้ยให้เราไม่ต�่ากว่า 5 พันบาท ท้ัง ๆ ที่เรา
ไม่อยากจะคิดดอกเบี้ยเลย...จริงจริ๊ง(เสียงสูง)
 ยังมีอีกทฤษฎีหรือแนวคิดหนึ่งที่จะอธิบาย
เหตุผลในการคิดดอกเบ้ียได้นั่นก็คือแนวคิดเรื่อง
การยอมสละการบรโิภคในปัจจบุนัเพือ่รอทีจ่ะบรโิภค
ในอนาคต แนวคิดนี้ต้องใช้หลักการทางจิตวิทยา
มาเสริมด้วยเพราะคนท่ัวไปที่ยังไม่ถึงกับบรรลุธรรม
ขัน้สงูและยงัมีกิเลส ตณัหาอยูน่ัน้ย่อมพอใจของทีเ่รา
จะได้ในปัจจบุนัมากกว่าทีจ่ะได้ในอนาคตแน่ ตวัอย่าง
สมมุติว่าเรามีทางเลือกที่จะได้รถเก๋งสักคันในวันนี้ 
กับการจะได้รถยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมเหมือนกันทุกอย่าง
ในปีหน้า ถามว่าเราจะเลอืกได้รถตอนไหน ร้อยทัง้ร้อย
ผมว่าคนก็ต้องอยากได้ในวันนี้แน่ เพราะอนาคตมัน
ไม่แน่นอน อีกต้ัง 1 ปีอะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น 
รับรถชัวร์ชัวร์วันนี้ดีกว่า
 ด้วยหลักอุปมาอุปมัยแบบนี้ถ้าเราเก็บเงิน
พอจะซ้ือรถเก๋งได้ในวนันี ้แต่มคีนมาขอกูไ้ปก่อนและ
สัญญาจะใช้คืนให้แน่นอนในปีหน้า แบบนี้แปลว่าเรา
ต้องยอมเสยีสละทีจ่ะได้ใช้รถในปีนีไ้ปใช้ในปีหน้าแทน 
เพื่อชดเชยการสูญเสียความพอใจจากการที่รถใน
ปัจจุบันมีค่ากับเรามากกว่ารถในอนาคต เราก็น่าจะมี
สทิธเิรยีกร้องให้ผูกู้้จ่ายชดเชยความสญูเสยีนีใ้ห้กับเรา
ในรูปของดอกเบี้ย...ใช่ไหมครับ
 จะเหน็ได้ว่าทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับ
ดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเสนอให้คิดอัตราดอกเบี้ย
ทัง้นัน้ยกเว้นทฤษฎโีบราณท่ีว่าเงนิเป็นหมันจึงไม่ควร
คดิดอกเบ้ียจากการให้กู้  ท่ีเป็นอย่างน้ีเพราะการกู้เงนิ
ในยุคที่การค้าการลงทุนก�าลังเฟื่องฟูนั้นเป็นการกู้
เพือ่มาแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น
กู ้ไปลงทุนท�าการค้าหรือการผลิตก็ตาม ในเม่ือ
สามารถน�าเงินกู้ไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้นก็น่าที่จะต้อง
จ่ายชดเชยเป็นดอกเบี้ยให้เจ้าของเงินเขาด้วย

ถาม:    ดิฉันเป ็นนักศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร ์ 
ร ามค� าแหง   ดิฉั นจบปริญญาตรี บัญชี มาจาก
สถาบันอื่นมาหนึ่งใบ ถ้าดิฉันอยากได้วุฒิปริญญาตรี 
รฐัศาสตร์ของรามค�าแหงอกีหนึง่ใบสามารถสมคัรเรยีน
ได้เลยหรือรอให้จบ ปริญญาโทก่อน แล้วสามารถ
เทยีบโอนวชิาจากปรญิญาโทไปปรญิญาตรไีด้หรอืไม่ใช้
ระยะเวลาเรียนนานเท่าไหร่ จึงจะจบปริญญาตรี 
ตอบ:   นักศึกษาจบปรญิญาตรจีากสถาบนัอืน่มาแล้ว 
1 ใบ สามารถน�าวุฒิฯ ปริญญาตรีมาใช้สมัครเรียน
ปริญญา ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรามฯ ได้เลย ส�าหรับ
วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าหรอืสงูกว่าจากสถาบนัอืน่ 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนคณะรัฐศาสตร์ เทียบโอน
ได้ 51 หน่วยกติ ดงันี ้หมวดศกึษาท่ัวไป 33 หน่วยกติ, 
วชิาเลอืกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกติ, หมวดวชิาเลอืกเสรี 
6 หน่วยกติ (กระบวนวชิาทีเ่ทยีบโอนได้ไม่น�ามาค�านวณ
เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม) แต่ถ้านักศึกษารอให้จบวุฒิฯ 
ปริญญาโทรัฐศาสตร์จากม.รามค�าแหงแล้วจึงสมัคร 
ก็สามารถที่จะน�าวุฒิฯ ปริญญาโทนั้นมาสมัครและ
ใช้สิทธิ์เทียบโอนได้เช่นกัน หลักเกณฑ์การเทียบโอน 
วฒุปิรญิญาตร/ีปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิตเป็นอย่างต�่า ดังน้ี หมวด
ศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต, วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 
หน่วยกติ, วชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ และหมวดวิชาแกน, 
วิชาเอกบังคับ, วิชาเอกเลือก และวิชาเลือกในคณะ
รัฐศาสตร์ เทียบโอนให้เป็นรายวิชาตามท่ีนักศึกษา
สอบได้ทั้งหมด ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิตรวมทั้ง
หลกัสตูร (96 หน่วยกติ) ซ่ึงถ้าจบปรญิญาโทแล้วใช้วุฒฯิ 
ปริญญาโทรัฐศาสตร์จากรามฯ มาสมัคร จะเทียบโอน
วิชาได้มากกว่าวุฒิฯ ท่ีจบปริญญาตรีจากต่างสถาบัน 
ส�าหรับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาปริญญาตรีคณะ
รฐัศาสตร์ รามค�าแหง หลักสตูร 4 ปี นกัศกึษาทีใ่ช้สทิธ์ิ
เทียบโอนอาจจะใช้เวลาศึกษาต่อจนส�าเร็จการศึกษา
น้อยกว่าที่ก�าหนด แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ตัวของผู้เรียนด้วยว่า
จะสามารถจบการศึกษาและเก็บหน่วยกิตครบได้
ก่อนเวลาหรือไม่ (ค่าเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง หน่วยกิตละ 50 บาท จากสถาบันอื่น
หน่วยกิตละ 100 บาท)
ถาม:    นัก ศึกษาปริญญาตรีบัญชี  รามค�าแหง 
สอบถาม ดังนี้  1. หากต้องการจะย้ายสาขาจากบัญชี
ไปเป็นสาขาการเงินและการธนาคาร ซึ่งวิชาปี1 และ 
ปี 2 เหมือนกัน โดยไม่ได้สมัครใหม่ จะสามารถโอน
หน่วยกิตที่เรียนไปสาขาใหม่ได้หรือไม่
 2. หากสามารถโอนย้ายได้ ถ้าเกรดเฉลี่ยได้
ตามเกณฑ์และจบทันภายในก�าหนด 4 ปี จะยังมีสิทธิ
ได้รับเกียรตินิยมหรือไม่
 3. การย้ายสาขามีค ่าใช ้จ ่ายในการย้าย 
และการโอนหน่วยกิตหรือไม่  
ตอบ:   1. ได้ ค่ะ นักศกึษาท่ีย้ายคณะนัน้วชิาท่ีสอบผ่าน
แล้วจากสาขาเดิมทุกวิชายังคงอยู ่เหมือนเดิมเพียง
แค่เป็นการเปลี่ยนสาขาท่ีเรียนใหม่ และเลือกเรียน
รายกระบวนวิชาตามโครงสร้างสาขาใหม่
 2. ถ้าเกรดเฉลีย่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด มคีวาม
ประพฤติดีและส�าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก�าหนดของหลักสูตรท่ีศึกษา ไม่เคยลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาและสอบได้กระบวนวิชานั้นมากกว่า 
1 ครั้ง (รีเกรด) ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนใดๆ  (ยกเว้น
เทียบโอนจาก Pre-degree) นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับ 
เกียรตินิยม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  2.1 ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง
เหรียญทอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
 2.2  ปริญญาตรีเกยีรตินยิมอันดับหนึง่ มคีะแนน
เฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ากว่า 3.50
 2.3  ปริญญาตรเีกยีรตินยิมอนัดับสอง มคีะแนน
เฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ากว่า 3.25
     3. การย้ายคณะ/สาขาวิชา ช�าระค่าธรรมเนียม 
จ�านวน 200 บาท ติดต่อท�าเร่ืองได้ที่หน่วยบริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) อาคาร
กงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 1 พร้อมเอกสาร ดงันี ้บตัรประจ�าตัว
นักศึกษา, ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

ปัญหำนักศึกษำ
ตอบ เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน  ดอกเอ๋ยดอกเบ้ีย (2)

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕



อ.ณัชอาภา พวงมาลัย                                                                คณะทัศนมาตรศาสตร์

 ต้ังแต่เดือนมนีาคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกประกาศว่าการระบาดในครั้งน้ีกระจาย
ไปทั่วโลก ในทางระบาดวิทยาเรียกว่า Pandemic 
ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 6 ล้านคน และเสียชีวิต
มากกว่า 370,000 คน ส่งผลเสียอย่างมากในด้าน
สาธารณสุขและเศรษฐกิจในเวลาอันรวดเร็ว 
จากข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าเชื้อไวรัสชนิดน้ี
สามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านทางเดินหายใจ และมี
จ�านวนไม่น้อยทีเ่ชือ้ไวรสัจะลกุลามไปถงึปอด ผูป่้วย
บางรายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการรักษา โรคนี้
มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงประมาณร้อยละ 61 จาก
ผู้ติดเชื้อท้ังหมดทั้งโลกในขณะนี้  ปัจจุบันยังไม่มี
ตวัยาท่ีรกัษาโรคนีโ้ดยตรงและไม่มีวัคซนีเพือ่ป้องกนั
การเกิดโรค ผู ้ที่รับเช้ือบางคนอาจมีระยะฟักตัว
นานถงึ 14 วนั จงึจะแสดงอาการของโรค ในบางราย
มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการป่วยเลย 
มาตรการรับมือกับภัยมืดที่คุกคามที่ปฏิบัติทั่วโลก
คอืกำรกักกันตัวเอง (Self-quarantine) และกำร
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) 
เป ็นหนทางที่ ลดการระบาดอย่างเ ห็นได ้ชัด 
อย่างไรก็ตามเรายังต ้องท�ากิจกรรมที่จ�าเป ็น
ต่อการด�ารงชีวิตในขณะที่โรคระบาดยังไม่มีวัคซีน
เพื่อป้องกัน ด้วยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นชีวิต
วิถีใหม่ที่เรียกกันว่า “New Normal”
 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) แนะน�าการใช้
ชีวิตวิถีใหม่ ซ่ึงใช้พ้ืนฐานของ Social distancing 
โดยเว้นระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
และหลกีเลีย่งการไปอยูใ่นสถานทีแ่ออดั โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดน้อยลง ท�าให้
เราอาจประมาท การ์ดตก จะสามารถน�าไปสู่
การระบาดในประเทศใหม่อีกระลอกหนึ่ง วันน้ี
จึงขอสรุปและยกตัวอย่างหลักการหรือแนวคิดที่
สามารถไปประยุกต์ใช้กับการท�างานและชีวิต
ประจ�าวันโดยลดโอกาสการติดเช้ือแต่ยังด�าเนิน
กิจกรรมได้อยู่
 1. ตระหนักว่าการระบาดของโควิด-19 
เป็นภัยมืดที่พร้อมคุกคามได้ตลอดเวลา ติดต่อง่าย
และเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรพัย์สิน ตระหนกัว่า
ทกุคนท่ีเราพบเจอในแต่ละวนัรวมถงึตวัเรามโีอกาส
แพร่เชื้อโรคนี้ได้  ตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อ ดังนั้น
เราจงึต้องอาศัยความมสีต ิความไม่ประมาท ในการ
ป้องกันการรับเชื้อและการแพร่เชื้อจากการท�างาน 
การท�ากิจกรรมต่าง ๆ เราควรเคารพวิธีการ
ป้องกันเชื้อของแต่ละคน เคารพในเขตปลอดภัย
ของแต่ละคน
 2. เตรียมพร้อมในทุกวันที่ออกนอกบ้าน  
มสีติแต่ไม่ตระหนกกบัการด�าเนนิชีวติทีต่่างไปจากเดิม 
ป้องกันตัวเองด้วยหลัก Social distancing 
เลี่ยงการสัมผัสตัว อยู่ห่างผู้อ่ืนอย่างน้อย 1 เมตร, 
ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น, ล้างมือสม�่าเสมอด้วยสบู่

หรือเจลแอลกอฮอล์, เลี่ยงการจับหน้า ตา จมูก 
ปาก ซึ่งเป็นช่องทางเข้าของเชื้อสู่ร่างกาย, สวม
หน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าเมือ่ต้องพบปะผูค้น
หรือสถานที่แออัดซึ่งเลี่ยงไม่ได้, วางแผนล่วงหน้า
ก่อนการเดินทางว่าสถานที่ที่จะไปและวิธีการ
เดินทางก่อน มีการรวมตัวของกลุ่มคนในสถานที่
ที่มีการระบายหมุนเวียนของอากาศน้อย/แออัด
หรือไม่ สถานที่แห่งน้ันสามารถเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social distancing) ได้จริงหรือไม่ ระยะ
เวลาที่ต้องอยู ่ในสถานที่น้ัน ๆนานหรือไม่ เช่น 
การเข้าไปในร้านปิดทึบมีการระบายของอากาศ
น้อยมีความเสี่ยงมากกว่าร้านที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
ในร้านที่มีคนแออัดอาจท�าให้การเว้นระยะห่าง
ทางสังคมในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากขึ้น ยิ่งอยู่ใน
สถานที่นั้น ๆนานจะยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
 3. ประเมินความเสี่ยงตนเอง และคน
รอบข้าง : เป็นผู้มคีวามเสีย่งสงูในการติดเชือ้หรอืไม่ 
หรอืถ้าตดิเชือ้แล้วโอกาสทีห่ายจากโรคมากหรอืน้อย 
ผูท้ีม่คีวามเสีย่ง เช่น เดก็เลก็ ผูส้งูอาย ุผูท้ีม่ภีมิูคุม้กนั
น้อยกว่าคนปกติ ไม่ว่าจะมาโรคประจ�าตัวหรือการ
ได้รับยาผู้ที่มีความเสี่ยงและคนใกล้ชิดควรจ�ากัด
กิจกรรมที่ต้องอยู่กับคนหมู่มากและกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ
 4. หาทางเลือกการปฏิบัติที่เลี่ยงสถานที่
หรือสถานการณ์เสี่ยง เช่น เปลี่ยนวิธี/ช่องทาง
การซ้ือของ ใช้ประโยชน์ของร้านค้าออนไลน์ ลดการ
สัมผัส ลดความถี่ในการไป/ระยะเวลาที่ใช ้ใน
สถานที่เสี่ยง หรือเปลี่ยนสถานที่ซื้อที่มีความเสี่ยง
น้อยกว่า มคีวามแออดัของคนน้อยกว่า หรอืมมีาตรการ
การควบคุมโรคที่รัดกุมกว่า
 5. ติดตามข่าวสารจากแหล่งข ่าวของ
ทางการและที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการรับและ
ส่งต่อข่าวปลอม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด
 6. New normal ในที่ท�างาน
 • ในทกุวนัสงัเกตว่า มอีาการของโรค COVID-19 
หรอืไม่ : มไีข้เกิน 37.5 องศา ไอ เหน่ือยล้า เจ็บคอ 

หายใจล�าบาก หากมีอาการควรรีบแยกตัวจาก
ผู้อื่น ลางาน เลี่ยงที่แออัด และปรึกษาแพทย์หาก
อาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน หากเป็นไปได้ปรึกษาทาง
โทรศพัท์เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะรบั/แพร่เชือ้ ตอนนี้
สามารถประเมินความเสี่ยง COVID-19 และ
ค�าแนะน�าทางเว็บไซต ์ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข
 • ปรับสถานท่ีท�างานให้เหมาะสมที่สุด
เท่าที่ท�าได้ : จัดพื้นที่เว้นระยะห่าง จัดท�าฉากกั้น
หรือใส่ Face shield ใส่หน้ากากอนามัย จัดหา
น�้ายาฆ่าเช้ือส�าหรับส่วนกลาง ท�าความสะอาดจุด
ทีม่กีารสมัผสับ่อยอย่างสม�า่เสมอด้วยแอลกอฮอล์
หรือน�้ายาท�าความสะอาดที่เหมาะสมกับพื้นผิว 
หากส�านักงานมีความแออัดมาก อาจใช้เครื่อง
กรองอากาศที่มีไส้กรองละเอียดและปล่อยไอออน
ฆ่าเช้ือ หรอืเครือ่งปล่อยโอโซนซ่ึงมคุีณสมบตัฆ่ิาเช้ือ
ไวรสัเฉพาะทีไ่ด้ด ีเช่นในห้องขนาดเลก็ เป็นหนทาง
หนึ่งที่เสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เครื่อง
เหล่าน้ีมีข้อจ�ากัดในการใช้งาน โดยเฉพาะเรื่อง
พืน้ทีก่ารใช้งาน ควรศึกษาวิธีการใช้งานและน�าไปใช้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • ในการประชุม การรวมตัว ปรับเปลี่ยน
เป็นการใช้เทคโนโลยีทางออนไลน์ในการสื่อสาร
ภายในองค ์กร รวมตัวในสถานที่ที่ ไม่แออัด
การระบาดยงัคงด�าเนนิอยูเ่มือ่ยงัไม่มวีคัซนีป้องกนั 
ในช่วงคลายล็อคและกลับมาท�างานตามปกติ
เป็นการเพิม่ความเสีย่งในการมผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ใหม่ 
เราจึงจ�าเป็นท่ีต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ ์
ใช้ชีวิตแบบ New Normal ซึง่นอกจากจะเป็นการ
ปรบัตวับนพืน้ฐานของการป้องกนัโรคแล้ว ยงัเป็น
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อด�าเนินชีวิต
หรือด�าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้
อุปสรรคของโรคระบาด ซึ่งสามารถน�าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ น�ามาประเมินผล และปรับปรุงจนได้
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต 

อ้างอิง 
 ประเมินความเสี่ยง COVID-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://covid19.th-stat.com/th/self_
screening
 องค์การอนามัยโลก https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ad-
vice-for-public
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php
มาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง Social Distancing
  http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=6&cat=73&content_id=1790
รูปจาก https://www.itv.com/news/2020-03-17/coronvirus-71-people-have-died-in-the-uk-and-around-55-
000-have-covid-19/

New Normal  อย่างไรช่วงคลายล็อค 

เพ่ือป้องกันการระบาดอีกครั้งของ COVID-19
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เจ้ำของ	 	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณำธกิำร	 ผศ.ลนีา		ลิม่อภิชาต																																							
ผูป้ระสำนงำนข้อมลูสำรสนเทศ				นางรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

คณะผูจ้ดัท�ำข่ำวรำมค�ำแหงออนไลน์
บรรณำธกิำรผูช่้วย					รศ.วารศิา		พลายบวั     อาจารย์อภสิทิธิ	์	ศภุกิจเจรญิ					นางปญุญสิา		อรพนิท์					น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ
กองบรรณำธกิำร	 					น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู					นางสารศิา		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐา		ทองจบั     นายสภุะชัย อวนศรี
ช่ำงภำพ	 	 					นายภาณพุงศ์		พงิไธสง											
ฝ่ำยศิลป์และออกแบบจดัหน้ำ					นายสณัฐิต	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม    				

“รามคำาแหงปันสุข”

ชาวรามคำาแหง พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

ร่วมแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มกับกิจกรรม 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม “รามค�าแหงปันสุข” 
ให้บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา
และชุมชนบริเวณโดยรอบ ม.ร. ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563
  ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรม 
“รำมค�ำแหงปันสุข” 5 วันแรก (2 – 8 มิถุนายน 2563 เว้นวันเสาร์-
อาทิตย์) โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสลับผลัดเปลี่ยนกันมา
เป็นเจ้าภาพในแต่ละวัน โดยวันแรกเร่ิมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภาครฐัและเอกชน อาท ิส�านกังานเขตบางกะปิ สถานตี�ารวจ
นครบาลหัวหมาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที บริษัท ฮิลลารี่ กรุ๊ป จ�ากัด บริษัท บีเจซี บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหัวหมาก และ บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จ�ากัด 
ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา วันที่ 2 เจ้าภาพโดย คณะสื่อสารมวลชน วันที่ 3 
บัณฑิตวทิยาลยั วนัท่ี 4 คณะศกึษาศาสตร์ และวันที ่5 เป็นสถาบนัภาษา 
นอกจากนี้ยังมี บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหัวหมาก 
และผูมี้จติศรทัธา ร่วมน�าอาหารมาแบ่งปันในแต่ละวนัด้วย ซึง่แต่ละคณะ 
หน่วยงานเจ้าภาพ ต่างน�าสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกล่อง 
และถุงยังชีพ มาร่วมแบ่งปันแก่นักศึกษาและประชาชนในชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บริเวณประตู
ทางเข้าด้านงานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง



 คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ชีววิทยา) ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 
เม่ือวนัที ่9 มถินุายน 2563  ผ่านระบบ Video Conference 
โดยมีเรื่องพิจารณาในวาระต่างๆ เช่น การก�ากับติดตาม
หลักสูตรให้เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
พ.ศ.2558 ระดับปรญิญาตรี ของหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
ภาควิชาชีววิทยา การก�าหนดแผนด�าเนินการเพื่อพัฒนา
หลกัสูตร และการด�าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บัณฑิต (ชีววิทยา) พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ 
จะเป ็นการสนับสนุนการเรียนการสอนให้ประสบ
ผลส�าเร็จต่อไป

 ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ระดับปริญญาตรี 
ส่วนกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นั้น
 ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สามารถควบคุมได้ แต่ในบางพื้นที่
ยังพบผู้ติดเชื้อท�าให้ยังคงต้องมีมาตรการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดซ�้า ดังน้ันเพื่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.8 
ครัง้ที ่10/2562 เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2563 จึงเปลีย่นแปลงวนัสอบไล่ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2562 ส่วนกลาง ดงัต่อไปน้ี
 เดิม วันที่ 10 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่  8 กรกฎาคม 2563
 เดิม วันที่ 11 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่  9 กรกฎาคม 2563
 เดิม วันที่ 12 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เดิม วันที่ 13 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 เดิม วันที่ 14 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
 เดิม วันที่ 15 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
 เดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 เดิม วันที่ 17 มิถุนายน 2563  เป็น วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่องการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 
ประจ�าปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้ก�าหนดระยะเวลาในการโอนย้ายระบบ
การเรียนการสอนไว้ดังนี้
 1. นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ต้องมาด�าเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง
วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563
 2. นักศึกษาท่ีจะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลาง ต้องมาด�าเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563
 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีพบว่ามีการแพร่ระบาด 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งหลายพื้นที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ฝ่ายด�าเนินงาน คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามค�าแหงวาระที่ 4.2 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้
เปลีย่นแปลงก�าหนดการโอนย้ายระบบการเรยีนการสอนชัน้ปรญิญาตร ีประจ�าปีการศกึษา 2563 ดงันี้
 1. นักศึกษำที่จะโอนย้ำยจำกส่วนกลำงไปส่วนภูมิภำค ต้องมำด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ระหว่ำงวันที่ 9 - 12 มิถุนำยน 2563
 2. นักศึกษำที่จะโอนย้ำยจำกส่วนภูมิภำคมำส่วนกลำง ต้องมำด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 กรกฎำคม 2563
 ส�าหรบัหลกัเกณฑ์การโอนย้ายระบบการสอน และวธิดี�าเนนิการ ให้เป็นไปตามทีไ่ด้ประกาศไว้
เดิมในประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเร่ือง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนช้ันปริญญาตรี 
ประจ�าปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณำ มสุกิ คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัการ
ประชุมร ่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 ระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ Video 
Conference ณ ห้องประชมุเลก็ อาคารปฏบิตักิาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี 
ศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยำนนท์ นายก
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ พร้อมทัง้กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม 
โดยมีวาระการประชุมที่ส�าคัญ เช่น รายละเอียด
ของการประชุมในแต่ละวัน รูปแบบการน�าเสนอ
ผลงาน การเตรียมการของเจ้าภาพร่วมในการจัด
สถานที่ การแสดงนิทรรศการและการแสดงสินค้า 
ตลอดจนการประกวด Young Rising Stars of 
Science Award 2020 พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและการประสานงานระหว่าง
สมาคมฯ และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยงาน
ประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จะจัดระหว่างวันที่ 
5 – 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
หัวหมาก

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในฐานะที่ปรึกษาฯ และ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านปะการงัของประเทศไทย พร้อมด้วย 
ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำฆมำส สุทธำชีพ 
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านชนดิพนัธุส์ตัว์ทีค่กุคามของประเทศไทย 
(กลุ ่มปะการัง) ในโครงการจัดท�าและปรับปรุง
สถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่คุกคามของประเทศไทย 
ปี 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 
ณ ห้องประชุม ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภำค ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 ส่วนกลำง (ครั้งที่ 2)

เปลี่ยนแปลงกำรโอนย้ำยระบบกำรเรียนกำรสอนชั้นปริญญำตรี
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563

กิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

๘ ข่ำวรำมค�ำแหง (ฉบับที่ ๑๐) วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
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