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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำร น�ำส่ือมวลชนเยีย่มชมกำรตรวจคดักรองโรคโควดิ-19 ของนักศกึษำทีม่ำสอบก่อนขึน้อำคำรสอบและกำรจดัสอบแบบ New Normal
ในภำคฤดรู้อน ปีกำรศกึษำ 2562 เม่ือวันที ่8 กรกฎำคม 2563 ณ อำคำรกงไกรลำศ ชัน้ 2 ขณะเดียวกันยงัเยีย่มชมกำรสอบในห้องสอบส�ำหรบัพระภกิษสุงฆ์ 
ณ อำคำรเวียงค�ำ (VKB) ชั้น 1 และห้องสอบส�ำหรับนักศึกษำพิกำร ณ ห้องสโมสร อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช อีกด้วย
 โอกำสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง กล่ำวว่ำ กำรสอบไล่ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงวันที่ 8 – 15 กรกฎำคม 2563 ใช้สถำนที่สอบทั้งมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง หัวหมำก 
และวทิยำเขตบำงนำ โดยมหำวทิยำลยัได้ก�ำหนดแนวปฏิบติัส�ำหรบันักศกึษำทีเ่ข้ำสอบตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสขุ คือ ให้นกัศึกษำ
สวมหน้ำกำกอนำมยัหรอืหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ ล้ำงมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้เว้นระยะห่ำงทำงสงัคม รวมทัง้เผือ่เวลำเดนิทำงมำถึงมหำวทิยำลัยล่วงหน้ำ
ก่อนเวลำสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อผ่ำนจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นตึกสอบ หำกพบว่ำมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศำเซลเซียส มหำวิทยำลัยจะให้นักศึกษำ 
เข้ำตรวจร่ำงกำยเบื้องต้นที่งำนแพทย์และอนำมัย ส่วนนักศึกษำคนใดมีโรคประจ�ำตัวขอให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดคัดกรอง นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยอนุญำตให้
นักศึกษำเข้ำห้องสอบได้เร็วขึ้น คำบเช้ำตั้งแต่ เวลำ 09.00 น. และคำบบ่ำยตั้งแต่ เวลำ 13.30 น. รวมท้ังอนุญำตให้เข้ำห้องสอบสำยได้ไม่เกิน 15 นำที
จำกเวลำที่เริ่มสอบ 
	 “มหาวทิยาลัยมคีวามห่วงใยในสุขภาพอนามยัของนักศึกษา	และเพือ่ความปลอดภยัของนักศกึษาทีม่าสอบทกุคน	ขอให้ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
โรคโควิด-19	ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	และเผ่ือเวลาการเดินทางให้มาถึงสถานที่สอบล่วงหน้า	1	ชั่วโมงก่อนการสอบ	เพื่อผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
ก่อนขึ้นตึกสอบด้วย”

อธิการบดี น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชมการสอบแบบ New Normal
                            และมาตรการคมุเข้มจดุคดักรองก่อนขึน้ตกึสอบ

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร .บุญชาล 
ทองประยูร ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนักำรศกึษำนำนำชำติ 
รกัษำรำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง 
มอบเกียรติบัตรรำงวัลควำมประพฤติดี ประจ�ำปี 
2563 แก่นักศึกษำม.ร.ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
พุทธสมำคมแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 4 คน 
พร้อมกล่ำวให้โอวำท เมือ่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ
 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่ำวว่ำ 
ยนิดีกบันกัศกึษำมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง ทัง้ 4 คน 
ท่ีได้รับรำงวัลแห่งควำมประพฤติดี มำรยำทดี 
จิตใจงำม บ่งบอกถึงภูมิหลังว่ำแต่ละคนเป็นเช่นไร 
วนันีไ้ด้รบัยกย่องว่ำเป็นบคุคลทีด่ ีผูท้ีย่ดึมัน่ในกำร

ท�ำควำมดีมำตลอด กำรได้รับรำงวัลจึงเป็นสิ่งที่ดี 
นับเป็นปริญญำชีวิต ต่ำงจำกปริญญำบัตรที่ได้มำ
จำกกำรคดิ วิเครำะห์ สงัเครำะห์ในบทเรยีนจนจบ
กำรศึกษำ เมื่อรำงวัลน้ีเชิดชูผู ้รับว่ำเป็นคนดี 
ขอให้ยึดมั่นและท�ำควำมดีนี้ตลอด เหมือนดั่ง
เกลือรักษำควำมเค็ม
 ทั้งนี้ นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัลประพฤติดี 
ประจ�ำปี 2563 ได้แก่
1. นำยเจษฎำ สุขคุ้ม  คณะนิติศำสตร์
2. น.ส.ธนัชพร บุญฤทธิ์  คณะบริหำรธุรกิจ
3. น.ส.ยศวดี ดิสสระ  คณะรัฐศำสตร์
4. นำยกิตติศักดิ์ หัตถสุวรรณ  คณะรัฐศำสตร์ 

ม.ร.มอบเกยีรตบิัตรรางวัล
ประพฤตดิ ีประจ�าปี 2563

 กองอำคำรสถำนที ่มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง 
จั ด โ ค ร ง ก ำ ร ฝึก อ บ ร ม อ นุ รั ก ษ ์ พ ลั ง ง ำ น 
เรื่อง “จิตส�ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำนในองค์กร” 
โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 
ผู ้ อ� ำนวยกำรสถำบันกำร ศึกษำนำนำชำติ 
รกัษำรำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
เป็นประธำนเปิดกำรฝึกอบรม ภำยในงำนมพิีธรีบัมอบ
เครื่องตรวจวัดกำรใช้พลังงำน จ�ำนวน 30 เครื่อง 
จำก ดร.จรีงั วงัจนัทร์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยธรุกจิบริกำร 
กำรไฟฟ้ำนครหลวง และมีบุคลำกรร่วมในงำน
จ�ำนวนมำก เมือ่วนัที ่1 กรกฎำคม 2563 ณ ห้อง 501
ชั้น 5 อำคำรเบกพล
 โอกำสนี้ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ศุภโชติ 
เ ดชะราช  รอ งอธิ ก ำ รบดี ฝ่ำยอ� ำนวยกำร 
กล่ำวรำยงำนว่ำ กองอำคำรสถำนที่ เล็งเห็น
ควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์พลังงำน...  
                                       (อ่านต่อหน้า 8) 

ม.รามฯ เดินหน้าอนุรักษ์พลังงาน
จัดอบรมบุคลากรเพื่อสร้างจิตส�านึก

ในฉบับ
หน้า 4

สอบภาคฤดูร้อน 

2562 
(ส่วนภูมิภาค)   

https://www.ru.ac.th/th/e-book/Orientation2563
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คณะสือ่สำรมวลชน มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง จัดเสวนำออนไลน์ หวัข้อ “โลกหลงั COVID-19 
กำรจดักำรศกึษำนเิทศศำสตร์ ปรบัเปลีย่นอย่ำงไร? บน New Normal” ผ่ำนแอปพลเิคชนั ZOOM
โดยมีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสำรมวลชน เป็นประธำน มีนายอภิรัตน์ 
หวานชะเอม Chief Digital Officer ธรุกจิซเีมนต์และผลติภัณฑ์ก่อสร้ำง เอสซจี ีผศ.ดร.ชนญัสรา 
อรนพ ณ อยุธยา อำจำรย์ประจ�ำคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร สถำบันบัณฑิต-
พัฒนบริหำรศำสตร์ และนายประสาน อิงคนันท์ เจ้ำของบริษัท บุญมีฤทธ์ิ มีเดีย เป็นวิทยำกร 
พร้อมด้วยผู ้สนใจเข้ำฟังเสวนำผ่ำนทำงแอปพลเิคชัน Zoom เม่ือวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 
ณ ห้องปฏิบัติกำรชั้น 10 อำคำรสุโขทัย

นายอภิรัตน์ หวานชะเอม กล่ำวว่ำ กำรสื่อสำรยังคงเป็นสำรจำกผู้ส่งสำรไปยังผู้รับสำร 
แต่มีวิธีกำรส่งสำรที่เปลี่ยนไป มีวิธีกำรใหม่ ๆ ให้เกิดควำมสนุกสนำนในกำรรับสำร นักศึกษำ
สือ่สำรมวลชนจึงต้องได้เรยีนหลกัสตูรทีม่คีวำมรูผ้สมผสำน ทัง้รอบรูแ้ละรูล้กึ นอกจำกนีย้งัต้องเน้น 

                                                           Creative หรอืควำมคดิสร้ำงสรรค์ เพือ่ให้มีควำมสำมำรถในกำรผลติกำรสือ่สำรได้ก้ำวทนัยคุปัจจุบนั

คณะสื่อสารมวลชน จัดเสวนาออนไลน์

ปรับเปลี่ยนอย่างไร? บน New Normal 

	 “การสื่อสารเมื่อก่อนเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว	แต่ในขณะนี้
เป็นการสื่อสารสองทางแล้ว	รายการทีวีทั้งถ่ายทอดสดและบันทึกเทป	
ยังมีการโต้ตอบผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง	ๆ	เช่น	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	
หรอืแอปพลเิคชนัไลน์	ถ้านกัศึกษาสือ่สารมวลชนเข้าใจการสือ่สารในปัจจบุนั
ทีม่คีวามสนกุและหลากหลาย	สามารถใช้สือ่ใหม่	ๆ	ในการสือ่สารเฉพาะกลุม่	
อ�านวยต่อการท้าทายตลาดออนไลน์	ซึ่งจะท�าให้การสื่อสารชัดเจนขึ้น
	 ปัจจุบันมีการสื่อสารท่ีน่าสนใจรูปแบบใหม่	คือการเล่าเร่ือง	
สร้างเร่ือง	เป็นเรือ่งราวสัน้	ๆ	ทีท่�าให้ผูร้บัสารเข้าใจมากยิง่ข้ึน	เป็นเหตุผล
ทีนั่กสือ่สารมวลชนจะเข้าใจเฉพาะรปูแบบเดิมไม่ได้แล้ว	ต้องเข้าใจรูปแบบ
ท่ีเปล่ียนไป	เข้าใจคน	เข้าใจดีไซน์	น�าเสนอให้ตรงกับแต่ละแพลตฟอร์ม	
หรือช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม	โดยค�านึงถึงความรวดเร็วและ
ความสดใหม่อยู่เสมอ”
	 ทัง้นีใ้นฐานะผูใ้ช้บณัฑติ	นายอภริตัน์	มองว่า	องค์กรมคีวามต้องการ
นักศึกษา	ที่เป็น	T-Shape	คือไม่ได้รู้ลึกอย่างเดียวแต่ต้องรู้รอบด้วย	
ต้องมีความเป็น	expert	ด้านใดด้านหนึ่งด้วย	ในส่วนของ	Soft	skills	
จะต้องม	ีCritical	Thinking	ม	ีEmpathy	จะต้องท�า	Story	telling	ได้ด	ี
ต้องมี	mindset	ที่ดีคือ	mindset	ของการเป็นเถ้าแก่	ความคิดของการ
เป็นเจ้าของกิจการ
 ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา กล่ำวว่ำ กำรเรียนกำรสอน
นเิทศศำสตร์ในปัจจุบนัไม่ใช่กำรสอนแบบกำรสือ่สำรทำงเดยีว แต่ต้องสอน
ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม ดงันัน้กำรเรียนออนไลน์จึงต้องใช้เครือ่งมือทีเ่หมำะสม 
โดยเฉพำะกำรเรียนในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 หลักสูตร
นิเทศศำสตร์จึงปรับเปลี่ยนและมีหลักสูตรที่ท�ำให้ผู้เรียนฟื้นตัวได้เร็ว 
มีภูมิคุ้มกัน ออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนมีวิธีคิดแบบ Design Thinking 
เพิ่มทักษะและฝึกทักษะใหม่ตลอดเวลำ (Re&Up skill) และหลักสูตร
ต้องปรับเปลี่ยนได้ง่ำย เพื่อให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของวงกำรสื่อ
	 “โลกหลังโควิด-19	จะมีความซับซ้อนสูงมาก	ไม่มีความแน่นอน
หรือคาดเดาอะไรได้บ้าง	น�าไปสู่	New	Normal	ท่ีมาจากสถานการณ์
ไม่ปกติ	เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู ่ความปกติรูปแบบใหม่	ในวงการ
สื่อสารมวลชนมีสิ่งกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงมานานแล้ว	มีการปรับเปลี่ยน
การสอนให้ทันยุคสมัยดิจิทัลมากขึ้น	ศึกษาคอนเทนต์ที่ผู้คนสนใจและ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี	
	 สถานการณ์โควดิ-19	มาเร่งการพฒันาให้เร็วขึน้	ถ้ามองสิง่ทีเ่กดิขึน้
ในกรอบนิเวศสื่อ(สื่อแวดล้อม)	จะแบ่งออกเป็น	2	ระบบ	คือ	Media	

ecology	สื่อคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับมนุษย์	มีอิทธิพลด้านความเข้าใจ	
การรบัรูแ้ละความรู้สกึ	System	theory	ทฤษฎรีะบบ	ถ้าระบบใดระบบหนึง่
เปลีย่นแปลง	ระบบอืน่จะเปลีย่นแปลงไปด้วย	แต่สิง่ทีน่่าสนใจคอื	ภายใต้
ระบบที่เปลี่ยนแปลง	จะมีระบบมาทดแทน	ท�าให้ระบบนิเวศส่ือสมดุล
อีกคร้ัง	ช่วงโควิด-19นี้ท�าให้ระบบนิเวศสื่อเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	
เป็นหน้าที่ของชาวสื่อสารมวลชนที่ต้องหาตัวแปรในระบบ	เพ่ือท�าให้
ระบบนิเวศสื่อกลับมาปกติตามเดิม”
 นายประสาน อิงคนันท์ กล่ำวว่ำ กำรท�ำควำมเข้ำใจเรื่องเน้ือหำ 
หรือ Content ส�ำคัญต่อกำรสร้ำงกำรสื่อสำรที่ดี ทักษะที่ต้องมี คือ 
ทักษะกำรเล่ำเรื่อง (Storytelling) สำมำรถฝึกทักษะได้โดยกำรมี
ประสบกำรณ์จำกกำรสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว เข้ำใจบริบทของสังคมใน
หลำกหลำยแง่มุม หลำกหลำยมิติ หำกมีควำมเข้ำใจถึงแก่นกำรเล่ำเร่ือง 
ถงึเทคโนโลยจีะเปลีย่นแปลงไปมำกแค่ไหน ทักษะกำรเล่ำเร่ืองจะยงัเป็น
กำรสื่อสำรที่ดี นักศึกษำจึงต้องพัฒนำตัวเองทั้งพ้ืนฐำนหลำกทักษะ
(Multi-skills) และควำมถนัดเฉพำะด้ำน (expertise)
	 “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งระบบในสื่อสารมวลชน	เราจะต้อง
กล้าที่จะเรียนรู ้สิ่ งใหม่	ๆ	มีความตั้งใจมากเพียงพอที่จะเรียนรู ้
การเปลี่ยนแปลง	ไม่ใช่แค่นักศึกษาจะเปิดรับสิ่งเหล่านี้	หน่วยงานและ
บริษัทก็ต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง	พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	
	 ที่สุดแล้ว	การสื่อสารก็ต้องมีผู้ส่งและผู้รับสาร	แต่คอนเทนต์นั้น
จะมีรปูแบบเฉพาะตวัแตกต่างกนัไปตามแพลตฟอร์มต่าง	ๆ	จงึต้องเข้าใจ
การสื่อสารหลากหลายรูปแบบ	เข้าใจแอปพลิเคชนัและสื่อโซเชียลให้ดี	
เพื่อปรับเปลี่ยนการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา	โดยไม่ท้ิงการเรียนรู้แบบเก่า	
เรียนลึกก็ต้องเรียน	เรียนกว้างก็ต้องรู ้	ผู ้คนต้องการความรวดเร็ว	
ต้องการความน่าสนใจ	ถ้าวันนี้เรายังอยู ่ในกรอบ	เราต้องกล้าที่จะ
ทะลุกรอบออกมา	อาจารย์เปิดโอกาสให้เด็กได้ท�างานมาก	ๆ	ให้ได้
ค้นหาตนเอง	ให้มีความรอบรู้และรู้ลึกในสิ่งที่ถนัด”
 นายประสาน กล่ำวทิง้ท้ำยถงึทกัษะท่ีนกัศกึษำด้ำนนเิทศศำสตร์
ควรมีว่ำ เมื่ออุตสำหกรรมส่ือเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว Soft skill 
ในควำมหมำยของควำมกล้ำ พร้อมที่จะเรียนรู ้ สิ่งใหม่ๆ เปิดรับ
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว มีควำมอดทน มีควำมตั้งใจ
มำกเพียงพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในชีวิตกำรท�ำงำน สิ่งนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำก่อนออกไปท�ำงำนจริง
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“Give Blood Give Life”
 

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงร่วมกับศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย จัดโครงกำรร่วมใจบรจิาคโลหิต “Give Blood Give Life”
เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2563 โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. บญุชาล ทองประยรู ผูอ้�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำ
นำนำชำติ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
เป็นประธำน และมีคณะผู ้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ 
และประชำชน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องศักด์ิ 
ผำสุขนิรันต์ อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช
  ภำยในงำนมผีูร่้วมบรจิำคโลหติจ�ำนวนมำกทัง้นกัศกึษำ บุคลำกร 
และประชำชนจติอำสำ โดยได้รับควำมร่วมมอืจำกสภำกำชำดไทย ในกำร
จัดเจ้ำหน้ำที่และอุปกรณ์มำรับบริจำคโลหิตเป็นอย่ำงดี โอกำสนี้ 
“ข่ำวรำมค�ำแหง” ได้พูดคุยกับผู้ร่วมบริจำคโลหิต ซ่ึงมีทั้งผู้ท่ีบริจำค
เป็นครั้งแรกและบริจำคอย่ำงต่อเนื่อง ล้วนยืนยันว่ำหำกมีโอกำสจะร่วม
บริจำคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ๆ ไป
     นางสาวกนกวรรณ  โต้งค่อม นักศึกษำ
    คณะนิติศำสตร์ กล่ำวว่ำ กำรบริจำคโลหิต
    นอกจำกจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้อื่นแล้วตนเอง
    ยังได้ประโยชน์ด้วย เพรำะผู้ที่สำมำรถบริจำค
    ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 
    ท�ำให้ต้องหมั่นดูแลตัวเองอย่ำงสม�่ำเสมอ เช่น 
    กำรออกก�ำลงักำย พักผ่อนให้เพยีงพอ ซึง่ตนเอง
เตรียมตัวมำอย่ำงดี เพรำะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมบริจำคโลหิต
  “ก่อนหน้านี้เคยมาร่วมบริจาคโลหิตแล้ว	แต่บริจาคไม่ได้เพราะ
เกล็ดเลือดต�่า	จึงกลับไปดูแลร่างกายให้พร้อมเพื่อมาบริจาคในครั้งนี้	
เพราะการบริจาคเลือดนั้นส�าคัญต่อการแพทย์มาก	มีคนรอใช้ประโยชน์
จากเลือดของเรา	ซึ่งเราเองก็ได้ประโยชน์เรื่องสุขภาพตามมาด้วย	
ร่างกายต้องแขง็แรงและพร้อมอยูเ่สมอ	แน่นอนว่าถ้าถงึรอบเวลาทีบ่รจิาค
ได้และสะดวกในการให้	ก็จะบริจาคอีกเป็นครั้งต่อไป”
       นายเจษฎา สขุคุม้ นกัศกึษำคณะนติศิำสตร์
กล่ำวว่ำ กำรบริจำคโลหิตเป็นเหมือนกำรท�ำบุญ
อย่ำงหนึ่ง ให้เรำได้รู้จักกำรให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ท�ำให้ตนเอง
บรจิำคโลหติมำอย่ำงต่อเนือ่งครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่4 แล้ว
และได้บริจำคร่วมกับกิจกรรมใน ม.รำมค�ำแหง
มำโดยตลอด ประชำชนในบริเวณใกล้เคียงก็เดินทำงเข้ำมำได้สะดวก 
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป
		 “ผมอยากท�าบุญและเลือกบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทย	
มีข่าวว่าธนาคารเลือดขาดแคลนเลือด	โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไป
บริจาคโลหิตได้	ยิ่งท�าให้เลือดที่ส�ารองไว้ลดน้อยลงอย่างมาก	ดังนั้นเม่ือ
เราสามารถบริจาคเลือดได้	และร่างกายพร้อมแบ่งปันให้ผู้อ่ืนแล้ว	ก็ขอ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์	และขอเชิญชวนหากใครยัง
ไม่เคยบริจาคเลือดให้คิดว่าเรามาร่วมกันท�าความดี	เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
ท�าแล้วได้ประโยชน์จริง	ๆ”

       นางสาวชชัชดา  เกดิบุญ นกัศกึษำ
คณะรัฐศำสตร์ และนางสาวชัชชรินทร์  
เกิดบุญ นักศึกษำคณะสื่อสำรมวลชน 
กล่ำวว่ำ พวกเรำเริ่มบริจำคโลหิตตั้งแต่
อำยุ 18 ปี ครั้งแรกที่บริจำคเพรำะคุณปู่
เข้ำรับกำรผ่ำตัดใหญ่ ต้องใช้เลือดเป็น
จ�ำนวนมำก และคนในครอบครัวที่บริจำคได้ต้องบริจำคเลือดกลับคืนให้
โรงพยำบำล อีกท้ังยังได้แรงบันดำลใจจำกคุณอำท่ีบริจำคเลือดอย่ำง
สม�่ำเสมอจนได้รับเหรียญที่ระลึกจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท�ำให้พวกเรำ
ตั้งใจบริจำคต่อเนื่องเรื่อยมำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 
       “การบริจาคเลือดมีประโยชน์ต่อตนเอง	ท�าให้เราได้ดูแลร่างกาย
ทัง้การกนิ	นอน	ออกก�าลงักาย	มสีขุภาพร่ายกายแขง็แรงสมบรูณ์	และเตรยีม
พร้อมให้สามารถบรจิาคเลอืดได้ทุกๆ	3	เดือน	รวมทัง้มปีระโยชน์ต่อผูอ้ืน่
ที่ต้องการใช้เลือดในการรักษาพยาบาลทั้งผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วย
จากโรคเลือดที่ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดเป็นประจ�า	อยากเชิญชวนเพื่อนๆ	
ที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีมาร่วมท�าบุญกุศลและท�าประโยชน์ต่อผู ้อื่น
มาร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะ”	 
     นางสาววริศรา  เงินจ่ัน นักศึกษำคณะ
   รัฐศำสตร์ กล่ำวว่ำ เป็นคร้ังแรกที่มีโอกำสได้มำ
   ร่วมบริจำคโลหิตกับมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
   ก่อนหน้ำนี้ตนเองมีสุขภำพร่ำงกำยไม่แข็งแรง 
   มีน�้ำหนักมำก และมีโรคแทรกซ้อนด้วย ท�ำให้ไม่
   สำมำรถบริจำคโลหิตได้ จึง ตัดสินใจดูแล
   สุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรงขึ้น ทั้งลดน�้ำหนัก 
กินอำหำรสุขภำพ และพักผ่อนให้เพียงพอ ท�ำให้คร้ังนี้สำมำรถมำร่วม
ท�ำบุญบริจำคโลหิตได้ รู้สึกดีใจมำกๆ และตั้งใจจะท�ำอย่ำงต่อเนื่อง
							“การบริจาคเลือดไม่ใช่สิ่งท่ียากเกินไป	ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ	ได้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือดหรือน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	
ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่จัดโครงการดีๆ	เช่นนี้ขึ้น	และขอเชิญ
ชวนเพื่อนๆ	มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนเลือด	มาร่วม
ท�าบุญด้วยกันค่ะ”
       นายวัชราวุฒิ  เมืองพรหม นักศึกษำคณะ
รัฐศำสตร์ กล่ำวว่ำ ตนเองบริจำคโลหิตคร้ังนี้
เป็นครัง้ที ่3 เพรำะอยำกช่วยเหลอืผูท่ี้ต้องกำรเลอืด
ไม่ว่ำจะเป็นผูท้ีป่ระสบอบุตัเิหตุ ผู้ป่วยทีต้่องท�ำกำร
ผ่ำตดัใหญ่ หรอืเป็นโรคทีจ่�ำเป็นต้องเปลีย่นถ่ำยเลอืด
ซึ่งในแต่ละปีมีคนที่ต้องกำรโลหิตในกำรรักษำเป็น
จ�ำนวนมำก เม่ือเรำสำมำรถบริจำคได้แล้วจึงบริจำคโลหิตเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้เป็นผู้ให้กับใครบำงคนที่อำจช่วยชีวิตเขำได้ 
จึงอยำกจะบริจำคไปเรื่อย ๆ และเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจำคออกมำ
ร่วมบริจำคด้วยกัน เพื่อให้เพียงพอต่อกำรรักษำในอนำคต
       นายจิรณัฏฐ  ใจโลกา นักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ กล่ำวว่ำ ตนเองมีควำมต้ังใจท่ีอยำก
บริจำคโลหิตมำหลำยครั้งแต่ไม่มีโอกำส ครั้งนี้
ได้ทรำบข่ำวว่ำมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง จดัโครงกำร
ร่วมใจบริจำคโลหิต “Give	Blood	Give	Life”
เฉลิมพระเกียรติฯ  จึ ง ตัดสินใจมำบริจำคท่ี
รำมค�ำแหง หวังว่ำโลหิตของเรำจะสำมำรถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ต่อผูท้ีต้่องกำรได้ไม่มำกกน้็อย และหำกมโีอกำสจะบริจำค
โลหิตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้ตัวเองรักษำ
สุขภำพอยู่เสมอ

นักศึกษาจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการ



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓๔

1. ก�ำหนดกำรสอบประจ�ำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 จัดสอบระหว่ำง
   วันเสำร์–อำทิตย์ ที่ 18 – 19 และ 25 – 26 กรกฎำคม 2563 ส�ำหรับ
   กำรสอบส่วนภูมิภำคประจ�ำภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 มีทั้งหมด
   41 ศูนย์สอบ
2. คำบเวลำสอบปกติและซ�้ำซ้อน
   (สอบปกติ) คำบเช้ำ 09.00 – 11.30 น.  คำบบ่ำย 13.00 – 15.30 น.
   (สอบซ�้ำซ้อน) คำบเช้ำ 09.00 – 12.30 น.  คำบบ่ำย 13.00 – 16.30 น.
3. กระบวนวิชำที่จัดสอบส่วนภูมิภำค มีจ�ำนวนศูนย์ละ 187 วิชำ
 3.1 ข้อสอบปรนัย จ�ำนวน 80 วิชำ

4. จ�ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียน ทั้งสิ้น 9,053 คน คิดเป็นที่น่ังสอบ
    30,688 ที่นั่งสอบ 
5. ตำรำงสอบไล่รำยบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษำทำงไปรษณีย์ ก่อนกำรสอบ
    ประมำณ 2 สัปดำห์ และนักศึกษำสำมำรถทรำบข้อมูลตำรำงสอบไล่-
    รำยบุคคลได้จำกระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE www.ru.ac.th หัวข้อ
    สำรสนเทศปริญญำตรี (ส่วนภูมิภำค) ซึ่งนักศึกษำสำมำรถ download
    ดูสถำนที่สอบและหมำยเลขห้องสอบ แต่ไม่สำมำรถใช้เป็นหลักฐำน
    ในกำรเข้ำสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      
 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตำรำงสอบไล่ ให้นักศึกษำติดต่อไปที่
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ส�ำนกับริกำรทำงวชิำกำรและทดสอบประเมนิผล
โทร. 02-310-8611

 3.2 ข้อสอบอัตนัย จ�ำนวน 107 วิชำ

การสอบส่วนภูมิภาคประจ�าภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562

APR2101  ART1003  BUS2101 ECO1003 ECO1101
ECO1102 ECO1121 ECO1122 ENG1001 ENG1002
ENG2001 ENG2002 HIS1001  HIS1003  HIS1201
HPR1001 HRM2101 INT1004 LAW1004 LIS1001
LIS1003  MCS1100 MCS1101 MCS1150 MCS1151
MCS1250 MCS1300 MCS1350 MCS1400 MCS1450
MCS2100 MCS2106 MCS2108 MCS2150 MCS2160
MCS2162 MCS2200 MCS2203 MCS2390 MCS2603
MCS3100 MCS3151 MCS3250 MCS4106 MCS4170 
MCS4190 MGT2101 MGT2102 MGT2202 MGT3203 
MGT3204 MGT3205 MGT3301 MGT3310 MKT2101 
MTH1003 PHI1003 POL1100 POL1101 POL2100 
POL2106 POL2108 POL2200 POL2300 POL2301 
POL2302 POL2303 POL3300 POL3301 POL3302 
POL4100 PSY1001 RAM1000 SCI1003  SOC1003 
STA1003 STA2016 THA1001 THA1002 THA1003

ACC1101 ACC1102 ACC2134 BIO2202        FIN2101
GAS2802 LAW1001 LAW1002 LAW1003 LAW2001
LAW2002 LAW2003 LAW2004 LAW2005 LAW2006
LAW2007 LAW2008 LAW2009 LAW2010 LAW2011
LAW2012 LAW2013 LAW2015 LAW2016 LAW3001
LAW3002 LAW3003 LAW3004 LAW3005 LAW3006
LAW3007 LAW3008 LAW3009 LAW3010 LAW3011
LAW3012 LAW3015 LAW3033 LAW3038 LAW4001
LAW4002 LAW4003 LAW4004 LAW4005 LAW4006
LAW4007 LAW4008 LAW4009 LAW4010 LAW4062
MCS2151 MCS2161 MCS2170 MCS2201 MCS2250
MCS2260 MCS2460 MCS3104 MCS3152 MCS3190
MCS3206 MCS3208 MCS3281 MCS3300 MCS3400
MCS3403 MCS3460 MCS4103 MCS4150 MCS4151
MCS4160 MCS4601 MCS4602 MCS4603 MGT1001 
MGT2201 MGT3101 MGT3102 MGT3401 MGT3402 
MGT3403 MGT3404 MGT3405 MGT3408 MGT3409 
MGT3412 MGT4004 MGT4206 MGT4207 MGT4208 
MGT4209 POL2102 POL2103 POL2107 POL2109 
POL2203 POL3311 POL3313 POL3316 POL3329 
POL3330 POL4128 POL4310 POL4312 POL4348 
POL4349 POL4350

 ณัฐนิช ณรงค์ฤทธิเดช

        จำกสถำนกำรณ์ไวรัส COVID-19 ระบำด ท�ำให้ต้องมีมำตรกำร
ป้องกันและควบคุม โดยปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลหยุดเชื้อ 
เพื่อชำติ ท�ำให้ส�ำนักหอสมุดกลำงต้องปิดให้บริกำรชั่วครำวตั้งแต่เดือน
มีนำคมเป็นต้นมำ หลงัจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรสั COVID-19 
ลดลง มีกำรคลำยล็อกระยะที่ 4 ยกเลิกกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน 
ตั้งแต่เวลำ 23.00 น.  สำมำรถให้บริกำรขนส่งสำธำรณะข้ำมเขตพ้ืนที่
จังหวัด กิจกำรที่สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ เช่น โรงเรียนหรือสถำบัน-
กำรศึกษำ สถำนรับเลี้ยงเด็ก สนำมกีฬำ เป็นต้น กิจกรรมที่สำมำรถ
จัดได้ เช่น อบรม สัมมนำ ประชุม ออกก�ำลังกำยในสวนสำธำรณะ 
เป็นต้น จึงท�ำให้ส�ำนักหอสมุดกลำงได้กลับมำเปิดให้บริกำรอีกครั้ง 
พร้อมกบัขัน้ตอนกำรเข้ำใช้บรกิำรส�ำนกัหอสมดุกลำง แบบ New Normal 
5 ขั้นตอน ดังนี้
 1. คดักรอง สวมหน้ำกำกอนำมยั ขณะตรวจวดัอณุหภมู ิอณุหภมูิ
ต้องไม่เกิน 37.5 องศำเซลเซียส
 2. Check-in เข้ำใช้บรกิำรด้วยกำรสแกนรหสัควิอำร์โค้ดไทยชนะ
หรือลงชื่อก่อนเข้ำส�ำนักหอสมุดกลำง
 3. เว้นระยะห่ำง รักษำระยะห่ำงจำกคนรอบข้ำง อย่ำงน้อย
1-2 เมตร
 4. รักษำควำมสะอำด หมั่นล้ำงมือให้สะอำดอยู่เสมอ ด้วยเจล
แอลกอฮอล์หรือสบู่ล้ำงมือ
 5. Check-out ออกจำกระบบไทยชนะ หรือลงช่ือก่อนออกจำก
ส�ำนักหอสมุดกลำง
 ส� ำนั กหอส มุดกลำง 
ได ้ก� ำหนดมำตรกำรในกำร
รักษำควำมสะอำดโดยจัดพื้นที่
นั่งอ่ำนให้มีกำรเว้นระยะห่ำง 
1-2 เมตร แบ่งออกเป็นอำคำร 1 
ชั้น  1-4 จ�ำนวน 314 ที่นั่ ง  
อำคำร 2 ชั้น  1-2 จ� ำนวน 
78 ที่นั่ง และอำคำร 3 ช้ัน 1-3 
จ�ำนวน 98 ที่นั่ง รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 490 ที่นั่ง
 ส� ำนั กหอส มุดกลำง 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ม ค� ำ แ ห ง 
ได้ปรบัเปลีย่นเวลำท�ำกำร เปิดให้บรกิำร วันจนัทร์ – ศกุร์ เวลำ 08.30 –
16.30 น.  ปิดบริกำรวันเสำร์ - อำทิตย์  และวันหยุดรำชกำร ต้ังแต่
วันที่ 25 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีประกำศเปลี่ยนแปลง 

   การเข้าใช้บริการส�านักหอสมุดกลาง 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง แบบ New Normal

บรรณานุกรม 

ส�านักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.		(2563).		เวลาเปิด-ปิดให้บริการ.		
ค้นเมื่อ	2	กรกฎาคม	2563,	จาก	https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7960.0

http://www.ru.ac.th
https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7960.0 


ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ปัญหานักศึกษา
ตอบ

ถาม:    กระผมเคยเป็นนักศึกษำของรำมค�ำแหง
สมัครไว้แล้วไม่เคยเข้ำสอบเลย อยำกจะกลับไป
เรียนต่อ และอยำกไปเรียนที่ส่วนกลำง กรุงเทพฯ 
แต่ก็ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปสมัคร จึงอยำก
จะขอรำยละเอียดและข้ันตอนกำรสมัครผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตของรำมค�ำแหงที่มีกำรเปิดรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ด้วย
ตอบ:   มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงเปิดรับสมัคร
นกัศึกษำใหม่ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตทำงหน้ำเว็บไซต์ ดงัน้ี
     ขั้นตอนที่ 1 เข้ำไปที่ www.iregis2.ru.ac.th 
เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต 
โดยพิมพ์ข้อมูล ของผู ้สมัคร (ม.ร.2) ผ่ำนทำง
อนิเทอร์เนต็ เลอืกวชิำลงทะเบยีนเรยีน และกรอก
ข้อมลูส่วนตวัให้ครบถ้วน เมือ่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
สมบรูณ์แล้วจะได้รบั Username และ Password 
เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะกำรสมัครต่อไป
     ขัน้ตอนท่ี 2 ด�ำเนนิกำรช�ำระเงนิค่ำธรรมเนยีม
กำรศกึษำ ค่ำลงทะเบยีนเรยีน และค่ำบ�ำรงุกำรศกึษำ
ผ่ำน 3 ช่องทำง ดังนี้
     1. กำรช�ำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของผู้สมัคร
หรือผู้ปกครอง
     2. กำรช�ำระเงนิโดยผ่ำนเคำน์เตอร์ของธนำคำร
ไทยพำณิชย์
     3. กำรช�ำระเงินผ่ำน Moblie Banking ทุก
ธนำคำร โดยขอรบั QR CODE จำกระบบรบัสมคัร
แล้วท�ำกำรสแกนจ่ำย (โดยผู้สมัครต้อง Capture 
หน้ำจอทีช่�ำระเงนิเรยีบร้อยแล้วเกบ็ไว้เป็นหลกัฐำน
กำรช�ำระเงิน)
     ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งส�ำเนำเอกสำรกำรสมัคร
ผ่ำนทำงไปรษณีย์ ดังนี้
     - พิมพ์ใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ (ม.ร.2) 
จำกระบบกำรสมัครติดรูปถ่ำยสี (สวมชุดสุภำพ) 
ขนำด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จ�ำนวน 1 รูป
     - ส�ำเนำวฒุกิำรศึกษำ หน้ำ-หลงั (จ�ำนวน 2 ฉบบั)
     - ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน จ�ำนวน 2 ฉบบั 
(กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบส�ำเนำให้
เท่ำกบัจ�ำนวนวฒุกิำรศกึษำและเยบ็ตดิกนัเป็นชดุ)
     - ใบรบัรองแพทย์ จ�ำนวน 1 ฉบบั (กรณผีูส้มคัร 
Pre-degree ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)
     - ส�ำเนำใบแจ้งกำรช�ำระเงิน จ�ำนวน 1 ฉบับ
จัดส่งเอกสำรกำรสมัคร จ่ำหน้ำซองถึง “หัวหน้ำ
ฝ่ำยรับสมัครและแนะแนวกำรศึกษำ”
     ส�ำนกับรกิำรทำงวชิำกำรและทดสอบประเมนิผล 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ตู ้  ปณ.1002 ปทฝ.
รำมค�ำแหง กรุงเทพฯ 10241
     ขั้นตอนท่ี 4 ผู้สมัครตรวจสถำนะกำรสมัคร
ทำงหน้ำเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th โดยใช้ 
Username และ Password ทีไ่ด้รบัจำกกำรสมคัร 
ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ จะตรวจสอบเอกสำรกำรสมัคร 
กำรช�ำระเงิน ถ้ำถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะแจ้งผล
กำรรับสมัคร หลังจำกได้รับเอกสำรทำงไปรษณีย์
แล้ว 15 วนั และออกรหสัประจ�ำตวันกัศกึษำต่อไป
                                        (อ่านต่อหน้า 8)

๕

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน   ต้องกู้เพราะเงินเยอะเกินไป (1)

 เม่ือดูจำกชื่อตอนแล้วรู้สึกย้อนแย้งในใจ
กันไหมครับ ท�ำไมมีเงินเยอะแยะจึงเป็นสำเหตุให้
ต้องไปกู้ เรื่องนี้ผมเขียนเพรำะเห็นคนข้องใจแล้ว
หยบิยกมำโพสต์กนัทำงโซเชยีลเน่ืองจำกไปเกดิอ่ำน
เจอประกำศรำชกจิจำนเุบกษำทีแ่สดงรำยงำนฐำนะ
ทำงกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำเป็น
หนีสิ้นถงึกว่ำ 6 ล้ำนล้ำนบำท และบงัเอิญว่ำประกำศนี้
ออกมำหลงัจำกรฐับำลกูเ้งนิเพือ่แก้ปัญหำทีเ่กีย่วเน่ือง
จำกโควิด-19 ไป 1.9 ล้ำนล้ำนบำทได้ไม่นำน กเ็ลย
ท�ำให้เกิดควำมแตกตื่นกันเล็กน้อย แต่เมื่อคนอ่ำน
ตั้งสติอ่ำนซ�้ำดูให้ดีอีกครั้งเห็นว่ำไม่ใช่หนี้รัฐบำล
เสยีงวจิำรณ์ก็ลดน้อยลงไปหน่อย แม้จะมีคนทีย่งัคดิว่ำ
หนี้สินของธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชำติ
ก็ยังเป็นหนี้สินของรัฐบำลเหมือนกันก็ตำม
 ก่อนอืน่ผมกค็งต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเสียก่อน
ตำมระเบียบว่ำหนี้สินของแบงก์ชำตินั้นไม่ใช่หนี้สิน
ของรัฐบำลนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรกู้ยืมของ
แบงก์ชำตไิม่ต้องผ่ำนมตคิณะรฐัมนตรแีถมยงัไม่ต้อง
เข้ำไปขอมติจำกรัฐสภำจนต้องอภิปรำยกัน 3 วัน 
3 คืน(บำงครั้งอำจนำนกว่ำนั้น)แต่อย่ำงใด และ
ควำมจริงตัวเลขหนี้สินและขำดทุนหลำยล้ำนล้ำน
บำทของแบงก์ชำตินั้น(ย�้ำว่ำล้ำนล้ำนนะครับไม่ใช่
ล้ำนเฉย ๆ)ไม่ใช่เพิ่งจะประกำศให้ทรำบ แต่เป็น
เรื่องที่ต้องรำยงำนทุกเดือนและท�ำเป็นรำยงำน
ประจ�ำปีอยู่แล้วเพียงแต่ในอดีตไม่มีใครตำซุกซน
ไปเห็นแล้วมำขยำยควำมกันเท่ำนั้น
 ค�ำว่ำ “หนี้สิน” ท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงิน
ของแบงก์ชำตินั้นส่วนใหญ่อยู่ในรูปของพันธบัตรที่
แบงก์ชำติออกมำขำย เรื่องนี้แม้จะอธิบำยไปหลำย
รอบแล้ว แต่ผมก็อยำกอธิบำยซ�ำ้อกีสักนดิเผ่ือท่ำน
ที่ยังไม่เคยอ่ำนเรื่องนี้มำก่อน นั่นก็คือเวลำที่ธุรกิจ
ใหญ่ ๆ หรือแม้แต่รัฐบำลก็ตำมจะกู้เงินมักใช้วิธี
ออกพันธบัตรหรือบำงกรณีอำจเรียกว่ำ “หุ้นกู้” 
หรอื “ตรำสำรหนี”้ มำขำย ซึง่ผู้ซ้ือหรอืผู้ให้กูจ้ะได้
ผลตอบแทนในรปูอตัรำดอกเบ้ียและเมือ่ครบก�ำหนด
อำยขุองพนัธบตัร ผูใ้ห้กูน้ีก้จ็ะได้รบัเงนิต้นกลบัคนืไป
ซึง่กจ็ะเหน็ได้ว่ำไม่แตกต่ำงจำกกำรกูย้มืทัว่ไปนัน่เอง 
 ปัญหำของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ำแบงก์ชำติจะ
กู้เงินไปท�ำไมในเมื่อแบงก์ชำตินั้นเองเป็นผู้พิมพ์
ธนบตัรออกมำใช้หมนุเวยีนอยูใ่นประเทศ รวมทัง้ยงั
น�ำธนบัตรเก่ำ ๆ กลับคืนไปท�ำลำยมูลค่ำมหำศำล
อยู่ทุกวัน และนอกจำกปัญหำว่ำกู้ท�ำไมแล้วยังมี
อีกค�ำถำมหนึ่งด้วยคือจะกู้จำกใคร
 ก่อนจะตอบค�ำถำมแรกว่ำท�ำไมแบงก์ชำติ
จ�ำเป็นต้องกู้เงินนั้น จ�ำเป็นต้องย้อนไปท�ำควำม
เข้ำใจถึงระบบก�ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศของเรำเสียก่อนว่ำปัจจุบันเรำใช้ระบบ
ท่ีภำษำอังกฤษเรียกว่ำ  managed float หรือ
แปลกันว่ำ “ลอยตัวแบบมีกำรจัดกำร” ซึ่งหลำย

ท่ำนอำจจะพอทรำบมำบ้ำงว่ำเรำต้อง “ลอยตัว” 
ค่ำเงนิบำทด้วยผลจำกกำรถูกโจมตีค่ำเงินจนเกิด
วิกฤตปี 2540 เมื่อ 20 กว่ำปีมำแล้ว
 กำรใช้ระบบลอยตัวค่ำเงินหรือ float 
(แปลว่ำลอย)น้ันเป็นกำรปล่อยให้ค่ำเงนิเปลีย่นแปลง
ขึ้นลงตำมกลไกตลำดเพรำะก่อนหน้ำนั้นซึ่งเรำ
อยู่ในระบบอัตรำแลกเปลี่ยนคงที่นั้นมีควำมเสี่ยง
ที่จะถูกกลุ่มกองทุนที่เรียกกันว่ำ hedge fund 
โจมตีค่ำเงินเพื่อเก็งก�ำไรได้ง่ำยและเรำก็โดนโจมตี
จนประเทศแทบล้มละลำยเพรำะทุนส�ำรองฯ 
เกือบหมดคลังหลวงไปแล้วเมื่อปี2540 แต่เรื่อง
ที่ว่ำจะโจมตีอย่ำงไรน้ันผมคงไม่ขอเล่ำในตอนน้ี
เพรำะเรื่องมันยำว
 ระบบลอยตวัค่ำเงนิยงัมแียกย่อยไปได้อกี
เป็นลอยตัวเสรีหรือ free float ซ่ึงก็คือปล่อย
เสรีตำมกลไกตลำดแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำง
ประเทศจริง ๆ นอกจำกนั้นก็มีระบบลอยตัวแบบ
มีกำรจัดกำรหรือ managed float อย่ำงที่ไทย
เรำใช้อยู่ ซึ่งแปลว่ำผู้บริหำรนโยบำยอัตรำแลก
เปลี่ยนซ่ึงในกรณีของไทยเรำคือแบงก์ชำติน้ัน
สำมำรถเข้ำแทรกแซงจดักำรให้ค่ำเงนิบำทไม่แขง็ค่ำ
หรืออ่อนค่ำจนเกินไปได้  กำรแทรกแซงที่ว ่ำ
น่ีแหละครับท่ีท�ำให้แบงก์ชำติต้องเป็นหน้ีหลำย
ล้ำนล้ำนบำทอย่ำงที่เห็นกันอยู่
 เมื่อ1- 2 ปีท่ีผ่ำนมำก่อนเกิด โควิด-19 
หลำยท่ำนที่สนใจติดตำมข่ำวเศรษฐกิจอำจเคยได้
ฟังมำบ้ำงว่ำเรำมปัีญหำเงนิบำทแขง็ค่ำมำกเกินไป
จนผูส่้งออกต้องมร้ีองเรยีนให้รฐับำลและแบงก์ชำติ
ช่วยให้เงินบำทอ่อนค่ำลงมำบ้ำง เพรำะกำรท่ี
เงินบำทแข็งค่ำนั้นจะท�ำให้สินค้ำออกของเรำเมื่อ
คิดเป็นดอลลำร์แล้วจะรำคำแพงขึ้นจนเสียเปรียบ
ในกำรแข่งขัน เรื่องนี้แม้แบงก์ชำติจะท�ำเฉย ๆ 
เหมือนกับไม่ตอบสนองใด ๆ ต่อข้อเรียกร้องแต่
ควำมจริงน้ันก็ด�ำเนินกำรอยูด้่วยกำรเข้ำไปบรหิำร
จัดกำรค่ำเงินตำมระบบ manage float  ที่ใช้อยู่
น่ันเอง ซึ่งเรื่องน้ีผมอ่ำนมำจำกรำยงำนของ
แบงก์ชำตินะครับไม่ได้ยกเมฆเอำเอง
 วธิกีำร “จัดกำร” เมือ่เงนิบำทแขง็ค่ำมำก
ไปที่แบงก์ชำติใช้ก็คือกำรเข้ำไป “ซื้อ”เงินตรำ
ต่ำงประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็คือดอลลำร์สหรัฐฯ  
ด้วยเหตุผลตำมหลักเศรษฐศำสตร์ว่ำเวลำที่สินค้ำ
อะไรมีคนซื้อมำก ๆ รำคำมันจะแพงขึ้น ดังนั้น
เมือ่เรำซือ้ดอลลำร์สหรฐัฯ มำก ๆ รำคำหรอืค่ำเงนิ
ดอลลำร์ก็จะแพงหรือแข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินบำทหรือมองในทำงกลับกันก็คือเงินบำท
จะอ่อนค่ำลงนั่นเอง
 เรือ่งยงัไปไม่ถงึไหนเลย โควตำหน้ำกระดำษ
ของผมหมดลงเสียแล้ว ท่ำนผู้อ่ำนคงต้องติดตำม
อ่ำนต่อในตอนหน้ำแล้วละครับ
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ถอดรหัสการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (SARS-CoV-2) 
ตอนที่ 5 เพราะอะไรจึงต้องเปิดเรียน 1 กรกฎาคม  

COVID-19 The series

           กำรระบำดของเช้ือไวรัสก ่อโรค COVID-19 

           ในประเทศไทยเมื่อปลำยเดือนมีนำคมส่งผลกระทบต่อ

           ทุกภำคส่วนของประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ระบบกำรศึกษำไทย 

                    ตัง้แต่โรงเรยีนอนบุำลถึงมหำวิทยำลยั ซึง่เมือ่วันที ่7 เมษำยน 

           มีมติคณะรัฐมนตรีเสนอให้มีกำรเลื่อนเปิดภำคเรียนท่ี 1 

           ปีกำรศกึษำ 2563 เป็นวนัที ่1 กรกฎำคม แทนก�ำหนดกำรเดมิ

           ที่จะเปิดภำคเรียนในวันที่ 16 พฤษภำคม 

 หลังกำรระบำดของเชื้อได้ขึ้นสู ่จุดสูงสุดเมื่อสิ้นเดือนเมษำยน ข้อมูลของวันที่ 21 พฤษภำคม 

พบผูป่้วยใหม่เพยีงสำมคน และมีผูป่้วยสะสมในประเทศเพยีง 3,037 รำย รกัษำหำยแล้วจ�ำนวน  2,897 รำย 

จะเห็นได้ว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสตัวนี้ในประเทศไทยดูดีกว่ำประเทศอื่นๆ มำก และรัฐบำล

เริ่มมีนโยบำยผ่อนคลำยเพื่อให้สำมำรถประกอบธุรกิจและค้ำขำยบำงประเภทได้ ท�ำให้หลำยฝ่ำยเริ่มออกมำ

เรยีกร้องและเสนอให้เปิดท�ำกำรเรยีนกำรสอนต้ังแต่ระดับอนบุำลได้แล้ว บำงฝ่ำยถงึขัน้ให้ข้อมลูทำงกำรแพทย์ว่ำ 

เชือ้ไวรสัชนดินี ้ตดิในเดก็ได้น้อยกว่ำช่วงวยัอืน่ ๆ หรอืบำงฝ่ำยตัง้ค�ำถำมว่ำห้ำงสรรพสินค้ำเปิดได้ เพรำะเหตุใด

โรงเรียนจึงเปิดไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำมวันนี้ผู้เขียนจะมำเล่ำข้อเท็จจริงของเช้ือไวรัสบำงอย่ำงที่ต้องค�ำนึงถึง

ก่อนที่จะตัดสินใจด้วยตัวของผู้อ่ำนเองว่ำควรจะสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติหรือไม่  

 1. เชื้อไวรัสไม่ใช่ไม่ติดในเด็ก แต่ส่วนมำกเมื่อติดแล้วเด็กๆ 

จะไม่มีอำกำร ท�ำให้เป็นพำหะน�ำเชื้อไปสู่พ่อแม่และญำติพี่น้อง 

ซึง่เป็นกำรเพิม่โอกำสท�ำให้เกิดกำรระบำดของเชือ้อกีครัง้ ซ่ึงตอนนี้

มีข้อมูลจำกหลำยประเทศที่แสดงให้เห็นว่ำเมื่อเปิดท�ำกำรเรียน-

กำรสอนตำมปกติ เป็นกำรเพิม่โอกำสให้เกดิกำรติดเชือ้ในเดก็เพิม่ขึน้ 

อำทิเช่น ในประเทศฝรั่งเศสหลังจำกท่ีมีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน

เพียงหนึ่งสัปดำห์ พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสมำกกว่ำ 70 กว่ำคน 

ท�ำให้ทำงกำรจ�ำเป็นต้องสั่งให้หยุดเรียนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจำยมำกขึ้น  

 2. ตอนนี้มีรำยงำนอำกำรผิดปกติของเด็กท่ีติดเชื้อไวรัสบำงคน มีกลุ่มอำกำรของโรคคำวำซำกิ 

(Kawasaki) ที่เป็นอำกำรของโรคระบบหลอดเลือดที่พบได้ในเด็ก ส่งผลให้เกิดกล้ำมเนื้อหัวใจอักเสบ 

ลิ้นหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และมีควำมรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในรำยงำนผู้ป่วย (case report) 

ของวำรสำรทำงกำรแพทย์ บ่งชี้ว่ำมีกำรติดเช้ือและท�ำให้เกิดอำกำรดังกล่ำวในเด็กช่วงอำยุ 4 – 14 ปี ใน

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 3. ข้อมูลทำงสำธำรณสุขเมือ่วนัที ่21 พฤษภำคม แสดงให้เหน็ว่ำมผีูต้ดิเช้ือใหม่จ�ำนวนสองในสำมคน

ที่ไม่สำมำรถระบุแหล่งที่มำของเชื้อไวรัสได้ รวมถึงก่อนที่จะตรวจเจอเชื้อไวรัส ผู้ป่วยสองคนนี้เดินทำง

ไปหลำยสถำนท่ี ทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัด ดังนั้นหมำยควำมว่ำตอนนี้เรำอำจจะมีเช้ือกระจำยอยู่ใน

สิ่งแวดล้อม และจ�ำเป็นต้องมีกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดอีกครั้งอย่ำงใกล้ชิด  

 ผู ้เขียนว่ำเหตุผลหลักของรัฐบำลมีเหตุผลหลักๆ เพียงเท่ำนี้ ที่ท�ำให้เลื่อนเปิดเทอมไปไกลถึง

เดือนกรกฎำคม ซึ่งจำกกำรที่ผู้เขียนถำมคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลำยนั้น กลับได้ค�ำตอบว่ำถ้ำยังมีควำมเสี่ยงอยู่

ก็ยังไม่อยำกให้ลูกไปโรงเรียน และถึงแม้ว่ำจะเปิดเทอมเดือนกรกฎำคมแล้ว ทำงโรงเรียนต่ำงๆ ก็ต้องหำ

วิธีว่ำจะท�ำอย่ำงไรจึงสำมำรถป้องกันโรคได้ในกรณีที่กำรระบำดของเชื้อยังมีอยู่ รวมถึงกำรเรียนกำรสอน

ในระดับอุดมศึกษำด้วยเช่นกัน ว่ำสอนอย่ำงไรให้นักศึกษำและตัวเรำเองปลอดภัย หรือว่ำเรำจะใช้โอกำสนี้

ปฏิรูปกำรศึกษำไทยให้อยู่ในระบบออนไลน์ให้หมดกันแน่นะ เข้ำสู่ค�ำที่ว่ำ “กำรศึกษำไม่มีพรมแดนและ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต” ก็เป็นไป 

 

ที่มำ: รูปจำก https://agonzalezlaw.com/cdc-says-three-kids-have-died-from-suspected-   

       coronavirus-in-us-as-some-children-get-severely-sick/

       รูปจำก https://www.nytimes.com/2020/02/05/health/coronavirus-children.html?

        partner=IFTTT

  ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  ดร . บุญชาล 
ทองประยรู ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนักำรศึกษำนำนำชำติ 
รกัษำรำชกำรแทนอธิกำรบดมีหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง 
เป็นประธำนเปิด สัมมนำเชิงวิชำกำรประจ�ำปี 
ส�ำนักเทคโนโลยกีำรศกึษำ  เรือ่ง ทศิทำงกำรเข้ำสู่
สังคมดิจิทัลด้ำนส่ือกำรศึกษำ ปี 2020 โดยมี 
รองศาสตราจารย ์ ดร.ยศระวี วายทองคำา 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัเทคโนโลยกีำรศกึษำ และบคุลำกร
ของส�ำนกัฯเข้ำร่วมงำน เม่ือวันที ่30 มิถนุำยน 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อำคำรเบกพล
 ผศ.ดร.บญุชาล กล่ำวว่ำ ส�ำนกัเทคโนโลย-ี
กำรศึกษำ ม.รำมค�ำแหง เป็นหน่วยงำนสนับสนุน
กำรเรยีนกำรสอน กำรให้บรกิำรกบัสงัคมและชมุชน 
คู ่กับ ม.รำมค�ำแหงมำอย่ำงยำวนำนถึง 34 ปี 
ได้เหน็กำรท�ำงำนอย่ำงหนกัของบคุลำกร เพือ่รบัใช้
มหำวิทยำลัย สร้ำงสรรค์ส่ือกำรเรียนกำรสอน
เพื่อนักศึกษำอย่ำงดียิ่งมำโดยตลอด ท�ำให้เข้ำถึง
กำรศึกษำอย่ำงสะดวก กระจำยควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำให้กับทุกคน

 “ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีก้ำวหน้ำมำกขึ้น 
ส�ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำก็พยำยำมปรับปรุงวิธี
กำรท�ำงำน พัฒนำทักษะของบุคลำกร ให้ก้ำวทัน
เทคโนโลยเีพือ่ให้บรกิำรแก่นกัศกึษำ บคุลำกรและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ผ่ำนช่องทำง
และสือ่ต่ำง ๆ ให้เข้ำสูย่คุแห่งหำรสือ่สำรไร้พรมแดน 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรท�ำงำนให้ก้ำวเข้ำสู ่
ควำมเป็นดจิทิลั โดยเฉพำะในปี 2020 ทีน่อกจำก
เทคโนโลยีจะก้ำวหน้ำมำกขึ้น ทั่วโลกยังประสบ
ปัญหำอย่ำงหนกั คอืกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
สถำบันกำรศึกษำ รวมถึงม.รำมค�ำแหงได้รับ
ผลกระทบอย่ำงหนัก ท�ำให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิธี
กำรสอนแบบออนไลน์กะทันหัน เป็นควำมท้ำทำย
เรือ่งระบบกำรเรียนกำรสอนและกำรบรหิำรจดักำร
ด้ำนต่ำง ๆ ส�ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นผู้น�ำ
กำรใช้เทคโนโลยีในส่วนที่ขำดหำยไปและพัฒนำ
ให้สอดคล้องกับกำรท�ำงำนในสถำนกำรณ์ปัจจบุนั”

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา 
จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจ�าปี

ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓๖
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เจ้าของ	 	 มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
บรรณาธกิาร	 ผศ.ลนีำ		ลิม่อภิชำต																																							
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ				นำงรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

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

กิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

        รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดี
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ร่วม
ประชุมหำรือกำรขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center: AIC) เม่ือวนัที ่16 มถินุำยน 2563 โดยผ่ำน
ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-meeting) ระบบ Application 
Zoom ครั้งที่ 3/2563 เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร
กำรด�ำเนนิงำนขับเคลือ่นศนูย์ AIC โดยมนีายอลงกรณ์ 
พลบุตร ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธำนในกำรประชุม โดยคณะ
วทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง ได้เป็นส่วนหน่ึง
ในหน่วยงำนที่เข้ำร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่ำว
ซึง่ศนูย์เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำค
กำรเกษตรด้วยเทคโนโลย ีและนวตักรรม สนบัสนนุ
และส ่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร กำรประดิษฐ ์
นวัตกรรม รวมท้ังเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพำะเกษตรกร สนับสนุน 
Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer 
ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่ำนกำรวิจัย กำรพัฒนำ กำรลงทุน 
กำรแปรรปู และกำรบรหิำรจดักำรเชงิพำณชิย์ ซึง่มี
แผนจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ภำยในปี 2563

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ดร.สมพร ธเนศวาณิชย ์
   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
   นักศึกษำ เป็นประธำน
   จัดประชมุคณะกรรมกำร
กิจกำรนักศึกษำ คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อำคำร
ปฏิบติักำรวิทยำศำสตร์ (SCL) ในกำรประชมุมกีำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมมำตรฐำน
สำกลอย่ำงเคร่งครดั เช่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
รักษำควำมสะอำด ฯ ส�ำหรับเรื่องเพื่อพิจำรณำ
ในวำระต่ำงๆ เช่น กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 
คณะวิทยำศำสตร์ กำรท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ของ
คณะวทิยำศำสตร์ กำรขออนมุตั ิโครงกำร/กจิกรรม 
ภำค 1/2563 (ปีงบประมำณ 2563) รวมทั้งแผน
ปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ 2564 ซึ่งผลกำร
พิจำรณำต่ำงๆ จะน�ำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
และมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนในกำรประชุม
ครั้งต่อไป

 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
จัดกำรประชุมเพื่อศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้ ง
สมำคมศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา 
มสุกิ คณบดคีณะวทิยำศำสตร์ เป็นประธำนในกำร
ประชุม เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 ณ ห้อง
ประชุม 103 อำคำรปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร ์ 
คณะวิทยำศำสตร์ โดยมีศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน 
ตลอดจนผู ้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุมอย่ำง
พร ้อมเพรียง โดยมีกำรพิจำรณำร่ำงระเบียบ
ข้อบังคับสมำคมศิษย ์ เก่ำคณะวิทยำศำสตร ์ 
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง และตรำสัญลักษณ์ของ
สมำคมฯ เพื่อน�ำไปใช้ในกำรจดทะเบียนสมำคม
ต่อไป

 รองศาสตราจารย์รสิตา โอสถานนท์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร เป็นประธำนจัดประชุม
คณะกรรมกำรฝ่ำยประกันคณุภำพกำรศกึษำ ครัง้ที ่4/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อำคำรปฏบิตักิำร
วิทยำศำสตร์ (SCL) เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 โดยมีเรื่องพิจำรณำในวำระต่ำงๆ เช่น กำรรำยงำน
ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท�ำของบัณฑิตคณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้กำรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงฯ รอบ 6 เดือน ตำรำงเปรียบเทียบ
เกณฑ์เพิม่เตมิระดบัคณะ ปีกำรศกึษำ 2561 เเละปีกำรศึกษำ 2562 เเละกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน
รำยองค์ประกอบ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ปีกำรศึกษำ 2562 ต่อไป

 อาจารย์ ดร. อรรชนีย์ บุญประกอบ 
ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบริกำรทำงวิชำกำร 
เป็นประธำนกำรประชมุ คณะกรรมกำรด�ำเนินงำน
ศนูย์วิจยัและบริกำรทำงวชิำกำร คณะวทิยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง จัดประชมุครัง้ที ่3/2563 
เพื่อพิจำรณำแผนกำรด�ำเนินงำนและควำม
ก้ำวหน้ำของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2563 
ณ ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง โดยมีวำระกำรประชุมท่ีต้องพิจำรณำ
และร่วมกันปรกึษำในคร้ังน้ี เช่น กำรแก้ไขระเบยีบ
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ศนูย์วิจยัและบริกำรทำงวชิำกำร คณะวทิยำศำสตร์ 
รำยงำนบัญชีแสดงยอดเงินคงเหลือของศูนย์ฯ 
โครงกำรอบรมกำรท�ำหน้ำกำกผ้ำเพื่อป้องกัน
โรค COVID-19 โครงกำรแม่ปูทะเล เป็นต้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธเนศวาณชิย์ 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนกัศกึษำ คณะวทิยำศำสตร์ 
เป็นประธำนจัดประชุมคณะกรรมกำรสหพันธ์
นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 
2563 โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) 
ระบบ Application Line ซึ่งเป็นกำรรักษำระยะ
ห่ำงทำงสังคมและป้องกัน Covid-19 โดยมีเรื่อง
พิจำรณำในหลำกหลำยประเด็น เช่น กำรเตรียม
กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 
กำรวำงแผนก�ำหนดวันไหว้ครู คณะวิทยำศำสตร์ 
และกิจกรรมน้องใหม่ทัวร์แลปวิทย์ ตลอดจน
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงอำจำรย์กับ
นักศึกษำเกี่ยวกับกับสร้ำงกิจกรรมใหม่ๆ เช่น 
กำรจัดค่ำยอำสำพัฒนำชุมชน ค่ำยผู้น�ำนักศึกษำ 
เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ คณะ
วิทยำศำสตร์ ให้มีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน
ร่วมกันต่อไปในอนำคต
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ม.รามฯ เดินหน้าอนุรักษ์พลังงานฯ                         
                                        (ต่อจากหน้า 1)

ตอบปัญหานักศึกษา                         
                                        (ต่อจากหน้า 5)

(ฉบับที่ ๑๔)

ม.ร.เปิดฝึกอาชีพ
กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

บริหารธุรกิจ เพ่ือความเป็นเลิศ 
ขยายเวลา รับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ

ม.รามฯ ถวายเทียนพรรษา

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
เป็นประธำนในพธิถีวำยเทยีนพรรษำ “อิม่ใจ ได้บุญ 
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนายั่งยืน” จัดโดย
สถำบนัศลิปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิมหำวทิยำลยั
รำมค�ำแหง โดยมี คณะผู้บริหำร บุคลำกร และ
นักศึกษำ ตลอดจนผู ้มีจิตศรัทธำเข ้ำร่วมพิธี 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2563 ณ วัดบ้ำนทุ่งเสรี 
เขตสวนหลวง

และได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน
ท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ส�ำหรับกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมอนุรักษ์
พลังงำน เรื่อง “จิตส�ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำน
ในองค์กร” ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นและปลูกฝังจิตส�ำนึกให้บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในกำรอนรุกัษ์พลังงำนอย่ำงเป็นระบบ 
เกิดควำมตระหนักถึงผลกระทบกำรใช้พลังงำน 
และเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรร่วมกันอนุรักษ์
พลังงำนในองค์กรเพิ่มมำกขึ้น  
       ด้ำน ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่ำวว่ำ
กำรอนุรักษ์พลังงำนถือเป็นหน้ำที่ของคนไทย
ทุกคนทีจ่ะต้องใช้สอยพลงังำนอย่ำงรู้คณุค่ำ ซ่ึงกำร
จัดโครงกำรอบรมฯครั้งนี้ เป็นกำรตอกย�้ำและ
ขยำยขอบเขตควำมรู ้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประหยดั
พลังงำนให้แก่บคุลำกร เพือ่น�ำไปสู่หลักกำรปฏิบตัิ
และกำรรับผิดชอบต่อสังคม 
       “พลงังาน	เป็นปัจจยัส�าคัญส�าหรบัการด�ารง
ชวีติของมนษุย์	และแหล่งพลังงานทีมี่อยูใ่นปัจจบุนั
มีปริมาณจ�ากัด	มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส�าคัญ
ของการใช้สอยพลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ	และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิด
จิตส�านึกในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานในองค์กร	
เพือ่จะมพีลงังานอย่างเพยีงพอท่ีจะใช้ต่อไปในอนาคต”	
       จำกนัน้ เป็นกำรบรรยำยให้ควำมรูแ้ก่บคุลำกร
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เรื่อง “กำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรอนุรักษ ์พลั งงำนอย่ำงต่อเนื่ อง” 

โดยนายสุรพล วันชนะ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรกอง
ธุรกิจบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
กำรบรรยำย เรื่อง “กำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงเป็น
ระบบ” โดยนายนพดล จนีจร หวัหน้ำแผนกบ�ำรงุ
รักษำ 3 กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรบรรยำย เรื่อง 
“กำรใช้พลงังำนในชีวติประจ�ำวนั” โดยนายภทัรพล 
เสมอใจ ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรผูจั้ดกำร บรษัิทสตำร์คลนี 
เอ็น เนอร ์จี  จ� ำกัด  และกำรบรรยำย เรื่ อง 
“กำรอนุรักษ์พลังงำนในบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลย”ี โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืพงษ์ 
ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง และปิดท้ำยด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่บุคลำกรผู้เข้ำร่วมอบรม

 โครงกำรบรหิำรธรุกจิบณัฑติ เพือ่ควำมเป็นเลศิ
คณะบริหำรธุรกิจ ขยำยเวลำรับสมัครนักศึกษำใหม่
ระดับปริญญำตรี รุ่นที่ 10 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2563 ในหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำร รับสมัครบัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563
 หลักสูตร 132 หน่วยกิต เรียนระบบ Block 
Course ครั้งละ 2 วิชำ เมื่อเรียนจบ 2 วิชำ จะท�ำ
กำรสอบวัดผล แล้วจึงเรียน 2 วิชำถัดไปต่อเนื่องกัน
ตลอดหลักสูตร จัดบรรยำยในชั้นเรียนวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลำ 17.30-21.30 น. ณ คณะบรหิำรธรุกิจ และอำคำร
ศรชุีม มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง หัวหมำก ค่ำธรรมเนยีม
กำรศึกษำตลอดหลักสูตร 152,100 บำท (แบ่งช�ำระ 
8 งวด) คัดเลือกโดยกำรสอบสัมภำษณ์ 
 ผูส้นใจขอรบัใบสมัครหรอืดำวน์โหลดใบสมัคร 
สมัครได้ 2 ช่องทำง คือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 
www.excbba.ru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง
ณ ส�ำนักงำนโครงกำรฯ ช้ัน 2 คณะบริหำรธุรกิจ 
(ทุกวัน ไม่เว้นวันเสำร์และวันอำทิตย์) แต่เว้นวันหยุด
นกัขตัฤกษ์ สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โทร.02-310-
8213, 083-627-2439, 081-831-1399 และ 081-
423-5069

 ขั้นตอนท่ี 5 นักศึกษำติดต่อขอรับบัตร
ประจ�ำตวันกัศกึษำและใบเสรจ็รบัเงนิด้วยตนเอง ดงันี้
 5.1 นักศึกษำสำมำรถ Print ใบเสร็จ
ลงทะเบียน (ฉบับจริงและส�ำเนำ) ได้ในระบบ 
e-service หรอืตดิต่อรับหลกัฐำนกำรลงทะเบยีนเรยีน 
(ใบเสร็จรับเงินตัวจริง) ที่ หน่วยบริกำรจุดเดียว
เบด็เสรจ็ (One stop service) อำคำร KLB ชัน้ 1 
โทร. 02-310-8890
 5.2 ตรวจสอบรำยชือ่รบับตัรประจ�ำตวันกัศกึษำ 
จำก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard/  
ประมำณ 60 วัน หลังจำกกำรแจ้งสถำนะครบ
ทุกขั้นตอน
 5.3 ติดต่อขอรับบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ 
ได้ที่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง (หัวหมำก) ที่ อำคำร สวป. ชั้น 1 
รำมค�ำแหง หัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพฯ
 ทั้งนี้ นักศึกษำจะมีสถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยหลังจำกได้รับรหัส
ประจ�ำตัวนักศึกษำ และได้ใบเสร็จรับเงินเท่ำนั้น

 งำนแนะแนวจัดหำงำนและทุนกำรศึกษำ 
กองกิจกำรนกัศึกษำ ขอแจ้งให้นกัศึกษำท่ีมีควำมประสงค์
ขอฝึกอำชพีกบัองค์กรผูใ้ช้บณัฑิตทัง้ภำครัฐและเอกชน 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยจะต้องมีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่ำ 75 หน่วยกิต ผู้สนใจสำมำรถสอบถำม
รำยละเอยีดได้ที ่งำนแนะแนวจดัหำงำนและทนุกำรศึกษำ 
อำคำรศิลำบำตร ชั้นลอย โทร.02-310-8126

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เป็นประธำนเปิดโครงกำรกิจกรรมประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน เรื่อง “จิตส�ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำนในองค์กร” โดยมีคณะผู้บริหำร บุคลำกร 
และนักศึกษำ ม.ร. ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 ณ ด้ำนหน้ำอำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี
  โอกำสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่ำวว่ำ กิจกรรมประชำสัมพันธ์ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำกโครงกำรฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงำน เรื่อง “จิตส�ำนึก
กำรอนุรักษ์พลังงำนในองค์กร” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์พลังงำน และรณรงค์
ให้บุคลำกรลดใช้พลังงำนในหน่วยงำน โดยมีกำรใช้สติกเกอร์รณรงค์กำรประหยัดพลังงำน เพื่อกระตุ้น
และปลูกจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนให้กับบุคลำกรทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรู้จักใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำต่อไป
  จำกน้ัน อธิกำรบด ีน�ำคณะผูบ้รหิำร บคุลำกร และนกัศกึษำ ม.ร. ตดิสตกิเกอร์สือ่ประชำสมัพนัธ์ 
และร่วมเดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์พลังงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงด้วย

ม.รามฯ เดินรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน

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



