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วันท่ี ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

ในฉบับในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอนพบอาจารย์ผู้สอน

    ม.รามฯ จััดกิิจักิรรมม.รามฯ จััดกิิจักิรรม  
  แนะนำากิารสมัคร-หลัักิสูตร ไลัฟ์์สดผ่่านเพจั PR RAM เร่�ม 16 กิ.ย.น้�  แนะนำากิารสมัคร-หลัักิสูตร ไลัฟ์์สดผ่่านเพจั PR RAM เร่�ม 16 กิ.ย.น้�

     ผู้้�ป่่วยติิดเช้ื้�อโควิด-19 สามารถลงทะเบีียนเพ้ื่�อเข้�าศู้นย์พัื่กคอย
สำาหรับีผู้้�ป่่วย COVID-19 (Community Isolation: CI) “ซีีพีื่-
รามคำาแหง-นพื่รัตินราชื้ธานี” ณ โรงยิมเนเซีียม 1 มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง เพ้ื่�อช่ื้วยด้แลรักษาในเบ้ี�องติ�นแก่ผู้้�ติิดเช้ื้�อที�รอเข้�ารับี
การรักษาในระบีบี โดยใชื้�อาคารโรงยิมเนเซีียม 1  (อ่่านต่่อ่หน้า 8) 

      มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับีสมัครนักศึูกษาใหม่ระดับีป่ริญญาติรี ภาค 1 ปี่การศึูกษา 
2564 (ส่วนกลาง) โดยเปิ่ดรับีสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.iregis2.ru.ac.th ตั�งแต่
บัดนี�- 10 ตุลาคม 2564 สมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. หัวหมาก ระหว่างวันที่ 7 - 10 
ตุลาคม 2564 (ทุกวัน)  รวมทั�งเปิ่ดรับีนักเรียนม.ป่ลาย เข้�าศึูกษาในระบีบี Pre-degree
เพ้ื่�อสะสมหน่วยกิติล่วงหน�า พื่ร�อมป่รับีลดค่าเล่าเรียน50% สำาหรับีผู้้�สมัครทุกราย
ติามมติิคณะรัฐมนติรีและกระทรวงการอุดมศึูกษาฯ
      ทั �งนี � เป่ิดรับีสมัครนักศูึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ ได�แก่ 
คณะนิติิศูาสติร์ บีริหารธุรกิจ มนุษยศูาสติร์ ศูึกษาศูาสติร์ วิทยาศูาสติร์ รัฐศูาสติร์ 
เศูรษฐศูาสติร์ ส้�อสารมวลชื้น ศิูลป่กรรมศูาสติร์ พัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์ คณะวิศูวกรรมศูาสติร์ 
คณะสาธารณสุข้ศูาสติร์ และคณะทัศูนมาติรศูาสติร์
      นอกจากนี� มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยงัเปิ่ดโอกาสให�ผู้้�ที�ทำางานแล�วมีวุฒิอนุป่ริญญา
ได�ศูึกษาเพิื่�มเติิมหร้อเรียนป่ริญญาใบีที� 2 โดยสามารถเทียบีโอนหน่วยกิติได�มากข้ึ�น
ทำาให�สำาเร็จการศึูกษาเร็วขึ้�น
      ผู้้�สนใจสอบีถามรายละเอียดได�ที�ฝ่่ายรับีสมัคร อาคาร สวป่. ม.รามคำาแหง หัวหมาก 
โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24, www.ru.ac.th หร้อที� Facebook : PR 
Ramkhamhaeng University

     ม.รามคำาแหงเดินหน้าภารกิจด้านสาธารณสุข จัดอบรม 
“การปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปฟ้้า(ทะลายโจร) รามคำาแหง” 
อย่างครบวงจรแก่บุคลากรและประชาชนผูู้้สนใจ (ฟ้รี) ในวันท่ี 
15 กันยายน 2564 เพื่ื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยา
สมุนไพื่รฟ้้าทะลายโจรในการเยียวยาผูู้้ป่วยโควิด-19 ในเบื�องต้น
      ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพัื่นธุ์ รักษาราชื้การแทน
คณบีดีคณะวิทยาศูาสติร์ ม.ร. เป่ิดเผู้ยว่า จากการที�มหาวิทยาลัย
รามคำาแหงได�สนับีสนุนให�สาข้าวิทยบีริการส่วนภ้มิภาคทั�วป่ระเทศู
ป่ล้กพ้ื่ชื้สมุนไพื่รฟ้้าทะลายโจร เพ้ื่�อจะได�นำาผู้ลผู้ลิติมาแป่รร้ป่เป็่น
ยาแคป่ซ้ีลชื้่วยบีรรเทาอาการผู้้�ติิดเชื้้�อโควิด-19 นั�น เพื่้�อเป่็นการ
ติ่อยอดโครงการป่ล้กพื่้ชื้สมุนไพื่รฟ้้าทะลายโจรให�ครบีวงจร 
คณะวิทยาศูาสติร์ ม.ร. โดยภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขา
วิชาแพื่ทย์แผู้นไทยจึงเห็นควรจัดโครงการอบีรมเพ้ื่�อถ่ายทอดความร้� 
“การป่ล้ก เก็บีเกี�ยว และแป่รร้ป่ฟ้้า(ทะลายโจร) รามคำาแหง” 
แก่บุีคลากรและป่ระชื้าชื้นผู้้�สนใจ (ฟ้รี) ในวันที� 15 กันยายน 2564 
เวลา 09.30-14.30 น. โดยมีการบีรรยายในหัวข้�อ (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

      มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เชิญชมไลฟ้์สดกิจกรรม “RU Open House 2021 Online” 
แนะนำาการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคณะท่ีเปิดรับสมัคร
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ผู่้านทางเพื่จ Facebook : PR Ramkhamhaeng University 
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 6 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. พื่ร้อมตอบคำาถาม
แบบสดๆ ในรายการ
      คณะกรรมการป่ระชื้าสัมพัื่นธ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการป่ระชื้าสัมพัื่นธ์รับีสมัคร
นักศูึกษาใหม่ “RU Open House 2021 Online” โดยเผู้ยแพื่ร่ผู้่านทางเพื่จ Facebook : PR 
Ramkhamhaeng University ระหว่างวันท่ี 16 กันยายน - 6 ตุลาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
เวลา 19.00 - 20.00 น. เพื่้�อป่ระชื้าสัมพัื่นธ์การรับีสมัครนักศูึกษาใหม่ ภาค 1 ป่ีการศูึกษา 2564 
และเผู้ยแพื่ร่ข้�อม้ลข่้าวสารเกี�ยวกับีคณะ หลักส้ติร และสาข้าวิชื้าที�เปิ่ดสอน        (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

ม.รามคำาแหง รับนักิศึึกิษาใหม่ ภาค 1/2564
พร้อมปรับลัดค่าเลั่าเรียน 50%

รามคำำาแหงจััดอบรม
การปลููกแลูะแปรรูปฟ้้าทะลูายโจัร

      มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดสอบีภาคฤด้ร�อน ป่ีการศูึกษา 2563 ในร้ป่แบีบีออนไลน์
ทุกกระบีวนวิชื้า วันที� 8-15 กันยายน 2564 โดยมีอาจารย์ป่ระจำาวิชื้าและกรรมการควบีคุม
การสอบีข้องคณะ กำากับีด้แลและให�คำาป่รึกษาเกี�ยวกับีการสอบีออนไลน์แก่นักศูึกษาทุก
กระบีวนวิชื้า เพื่้�อให�การสอบีร้ป่แบีบีออนไลน์มีคุณภาพื่ มีมาติรฐานการศูึกษา และเคร่งครัด
ระเบีียบีในการสอบีติามนโยบีายข้องมหาวิทยาลัย ซีึ�งมีนักศูึกษาเข้�าสอบีผู้่านระบีบีออนไลน์
จำานวนมาก 

ม.รามฯ เปิดรับลังทะเบ้ยน
เข้้าศูึนย์พักิคอยฯ

ม.ร.จัดสอบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/63 ม.ร.จัดสอบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/63 

RU Open House 2021 OnlineRU Open House 2021 Online

ในฉบัับัในฉบัับั
การเปล่ี่�ยนแปลี่งปฏิิทิินการศึึกษาการเปล่ี่�ยนแปลี่งปฏิิทิินการศึึกษา

ระดัับปริญญาตรีส่่วนกลี่าง ระดัับปริญญาตรีส่่วนกลี่าง 

แลี่ะส่่วนภููมิิภูาค (ครั�งท่ิ� 3)แลี่ะส่่วนภููมิิภูาค (ครั�งท่ิ� 3)

ภูาค  1  ปีการศึึกษา 2564ภูาค  1  ปีการศึึกษา 2564
หน้า 2หน้า 2



ข่าวรามคำาแหง   วันท่ี  ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔๒

        ด�วยสถานการณ์การแพื่ร่ระบีาดข้องโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเพิื่�มขึ้�นอย่างมาก โดยพื่บีผู้้�ติิดเช้ื้�อรายใหม่เพิื่�มขึ้�นอย่างต่ิอเน้�อง
และการแพื่ร่ระบีาดในระลอกนี�ได�กระจายออกไป่ในพื่้�นที�อย่างรวดเร็ว เพื่้�อเป่็นการป่้องกันการแพื่ร่ระบีาดและลดโอกาสติิดเชื้้�อ รวมทั�งให�การดำาเนินงาน
ข้องมหาวิทยาลัยเป่็นไป่ด�วยความเรียบีร�อยและมีป่ระสิทธิภาพื่ อาศัูยอำานาจติามความในข้�อ 15 ข้องข้�อบัีงคับีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด�วยการศูึกษา
ชัื้�นป่ริญญาติรี พื่.ศู. 2560 จึงเป่ลี�ยนแป่ลงป่ฏิิทินการศึูกษา ป่ระจำาภาค 1 ปี่การศึูกษา 2564 ส่วนกลางและส่วนภ้มิภาค เป็่นดังนี�

กิารรับสมัครนักิศึึกิษาใหม่ ภาค 1 ปีกิารศึึกิษา 2564 (ส่วนกิลัาง)

กิารรับสมัครนักิศึึกิษาใหม่ ภาค 1 ปีกิารศึึกิษา 2564 (ส่วนภูมิภาค)

พื่ฤ. 7 ต.ค. 2564 - อา. 10 ต.ค. 2564  รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย
จ. 11 ติ.ค. 2564        ป่ฐมนิเทศูนักศึูกษาใหม่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 
อ. 12 ติ.ค. 2564 - พื่ฤ. 30 ธ.ค. 2564   บีรรยายในชัื้�นเรียน
อ. 12 ต.ค. 2564 - ศ. 22 ต.ค. 2564   ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค  1/2564 ทาง Internet และ Application  
จ. 18 ติ.ค. 2564 - พื่. 27 ติ.ค. 2564   ลงทะเบีียนเรียนนักศึูกษาเก่าภาค 1/2564 ทางไป่รษณีย์
จ. 25 ต.ค. 2564 - ศ. 29 ต.ค. 2564   ลงทะเบียนเรียนสอบซ่่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2563 ทาง Internet และ Application  
จ. 1 พื่.ย. 2564 - ศู. 5  พื่.ย. 2564    ลงทะเบีียนสอบี e-Testing
อ. 9 พื่.ย. 2564 - พื่ฤ. 11 พื่.ย. 2564   ย้�นข้อสอบีซีำ�าซี�อน สอบีซ่ีอมภาค 2 และภาคฤด้ร�อน/2563 ทาง Internet
จ. 15 พื่.ย. 2564 - ศู. 24 ธ.ค. 2564   สอบี e-Testing รายละเอียดการสอบีด้ติามป่ระกาศูข้องสถาบัีนบีริการวิชื้าการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ. 22 พื่.ย. 2564 - ศู. 26 พื่.ย. 2564   บีอกเลิก-บีอกเพิื่�มกระบีวนวิชื้า ภาค 1/2564 ทาง Internet
อ. 30 พื่.ย. 2564 - ส. 4 ธ.ค. 2564    ย้�นข้อสอบีซีำ�าซี�อน ภาค 1/2564 ทาง Internet (สำาหรับีนักศึูกษาที�ข้อจบีการศึูกษา) 
พื่. 1 ธ.ค. 2564        เติรียมสอบีซ่ีอม (งดบีรรยาย)
พื่ฤ. 2 ธ.ค. 2564 - พื่. 8 ธ.ค. 2564   สอบซ่่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2563 (เว้นวันท่ี 5 ธันวาคม 2564)
อ. 4 ม.ค. 2565                                            เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)
พื่. 5 ม.ค. 2565 - อ. 18 ม.ค. 2565   สอบไล่ภาค 1/2564
พื่. 19 ม.ค. 2565        วันสำาเร็จการศึูกษาและปิ่ดภาคเรียน

ศู. 6 ส.ค. 2564 - จ. 9 ติ.ค. 2564    รับีสมัครและลงทะเบีียนเรียนนักศึูกษาใหม่ และนักศึูกษาเทียบีโอนหน่วยกิติ ที�สาข้าวิทยบีริการฯ (ครั�งที� 1)
ศ. 10 ก.ย. 2564 - จ. 13 ก.ย. 2564   รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีสาขาวิทยบริการฯ (ครั�งท่ี 2)
จ. 11 ติ.ค. 2564        ป่ฐมนิเทศูนักศึูกษาใหม่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
จ. 4 ต.ค. 2564 - ศ. 8 ต.ค. 2564    ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2564 ทาง Internet และ Application  
จ. 11 ติ.ค. 2564 - จ. 25 ติ.ค. 2564   ลงทะเบีียนเรียนนักศึูกษาเก่าภาค 1/2564 ทางไป่รษณีย์
อ. 12 ติ.ค. 2564 - จ. 27 ธ.ค. 2564   บีรรยายผู่้านเทคโนโลยีสารสนเทศู (เฉพื่าะกระบีวนวิชื้าที�มหาวิทยาลัยที�กำาหนด)
ส. 16 ติ.ค. 2564 - อา. 9 ม.ค. 2565   บีรรยายสรุป่ที�สาข้าวิทยบีริการฯ (เฉพื่าะกระบีวนวิชื้าที�มหาวิทยาลัยที�กำาหนด)
จ. 1  พื่.ย. 2564 - ศ. 5 พื่.ย. 2564   ลงทะเบียนเรียนสอบซ่่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2563 ทาง Internet และ Application  
จ. 6  ธ.ค. 2564 - พื่ฤ. 9 ธ.ค. 2564    บีอกเลิก-บีอกเพิื่�มกระบีวนวิชื้า ภาค 1/2564 ทาง internet
ส. 11 ธ.ค. 2564 - อา. 12 ธ.ค. 2564   

วันสอบซ่่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2563
ส. 18 ธ.ค. 2564 - อา. 19 ธ.ค. 2564
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เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์ปัญหานักศึกษาปัญหานักศึกษา

ตอบตอบ

 เม้�อราว ๆ 7-8 ปี่มาแล�วที�งานแสดงคอมพิื่วเติอร์
ที�อเมริกาเคยมีข้่าวว่าคนคิดสร�างเคร้�องแป่ลภาษา
แบีบีเดียวกับีวุ�นแป่ลภาษาข้องโดราเอมอนขึ้�นมาได�แล�ว
แต่ิก็ราคาแพื่ง และบีางกระแสบีอกว่าเป็่นข่้าวป่ลอมเสียอีก
หลังจากนั�นข้่าวเร้�องนี�ก็ค่อย ๆ เล้อนหายไป่จนไม่ร้�ว่า
เป็่นเร้�องจริงหร้อเป่ล่า และถ�าเป็่นจริงก็ไม่เห็นมีนักรีวิว
คนไทยเอามารีวิวให�ร้�กันเลย ซึี�งก็อาจเป็่นเพื่ราะเคร้�อง
ที�ว่านั�นยังแป่ลภาษาไทยไม่เป็่นนั�นเอง
 เร้�องแป่ลภาษานี�หลายคนคงคุ�นเคยอย้่บี�าง
กับีการแป่ลโดยอาก้�หร้อ google translation แต่ิการ
แป่ลโดยก้เกิลที�ว่านี�เคยถ้กเอามาล�อเลียนเป็่นเร้�องติลก
บ่ีอย ๆ เพื่ราะการแป่ลติามคำาศัูพื่ท์ซึี�งมีได�หลายความหมาย
และเคร้�องเล้อกความหมายที�ผิู้ดมาใชื้� ผู้มข้อยกบีางตัิวอย่าง
ที�เข้าเอามาล�อกันนะครับี เชื้่น คนข้ายฟ้ักทองเชื้้�อม
อยากติิดป่้ายภาษาอังกฤษเผู้้�อว่าฝ่รั�งหร้อชื้าวติ่างชื้าติิ
ที�ร้�ภาษาอังกฤษจะได�ร้�ว่าค้ออะไรก็เลยแป่ลออกมาว่า
pumpkin connection โดยคำาว่า pumpkin นั�นแป่ลว่า
ฟ้ักทองถ้กติ�องแล�ว และที�จริง connection ก็แป่ลว่า
เช้ื้�อมได�เหม้อนกันแต่ิเป็่นเช้ื้�อมต่ิอไม่ใช่ื้เช้ื้�อมข้นม ลองด้
อีกคำาหนึ�งก็แล�วกันค้อที�ซุีป่เป่อร์มาร์เก็ติข้องห�างดัง
แห่งหนึ�งซึี�งผู้มไม่ (กล�า) ป่ระสงค์จะออกนาม ซุีป่เป่อร์นี�
มีเคร้�องในข้าย แต่ิด้จากร้ป่แล�วผู้มไม่แน่ใจว่าเคร้�องใน
วัวหร้อหม้ ป่ัญหาค้อป่้ายภาษาไทยที�ติิดอย้่ที�แพื่คเกจ
ข้องสินค�าที�ว่า “เคร้�องในรวม” นั�นมีภาษาอังกฤษ
เทียบีไว�ให�ด�วยเผู้้�อฝ่รั�งจะมาซ้ี�อว่า machine in total
ซึี�งเวลาเห็นแป่ลแบีบีนี�ก็สันนิษฐานได�ว่าใชื้�เคร้�องแป่ลแน่ ๆ
เพื่ราะแป่ลติรงตัิวเลยว่าเคร้�องค้อ machine ส่วนใน
ก็ in ไงครับี และรวมก็ค้อ total เข้�าใจว่าพื่นักงานที�พิื่มพ์ื่
ป่้ายภาษาอังกฤษพื่วกนี�มาติิดที�สินค�าคงได�ออกไป่หา
งานใหม่ทำาทันทีถ�าหากผู้้�บีริหารซึี�งน่าจะร้�ภาษาอังกฤษ
พื่อสมควรมาเห็นเข้�า
 ข้อแถมอีกข้�อความหนึ�งเป่็นข้�อความสุดท�าย
เป็่นป้่ายติิดที�ห�าง (คนละห�างกับี 2 ข้�อความแรก) และ
ไม่ใช่ื้ติิดที�สินค�าในซุีป่เป่อร์ แต่ิติิดที�ระเบีียงผู้นังที�ทำาด�วย
กระจก โดยหวังจะป้่องกันไม่ให�คนไป่เกาะกระจกเพื่ราะ
อาจแติกทำาให�เกิดอันติรายได� ข้�อความภาษาไทยที�ติิดไว�
จึงเขี้ยนว่า “ห�ามเกาะกระจก” และมีภาษาอังกฤษค่้กัน
ไว�ด�วยว่า no island glass ที�แป่ลพื่ลาดก็เพื่ราะคำาว่า

ตอน...ตอน...ว้�นแปลี่ภูาษา (2)ว้�นแปลี่ภูาษา (2)
ถาม: กรณีถ�าเป็่นชื้าวต่ิางชื้าติิที�ติ�องการศึูกษาต่ิอ
ที�มหาวิทยาลัยรามคำาแหงนั�น ติ�องดำาเนินการอย่างไร
เพ้ื่�อสมัครเรียน
ตอบ: ผู้้�สมัครเข้�าเป็่นนักศึูกษาที�เป็่นชื้าวต่ิางป่ระเทศู
ติ�องการศูึกษาติ่อในคณะติ่างๆ ข้องมหาวิทยาลัย
รามคำาแหงนั�น จะติ�องทำาการทดสอบีภาษาไทย
ก่อนการสมัคร โดยเขี้ยนคำาร�องข้อทดสอบีการใชื้�
ภาษาไทยได�ที� ฝ่่ายรับีสมัครและแนะแนวการศึูกษา
อาคาร สวป่. ชัื้�น 3 หน่วยรับีสมัคร ก่อนทำาการ
สมัครเข้�าเป่็นนักศูึกษาและเข้�าทดสอบีภาษาไทย
ที� คณะมนุษยศูาสติร์ ม.รามฯ หัวหมาก ติามวัน เวลา
ที�คณะมนุษยศูาสติร์กำาหนดในภาคการศูึกษานั�นๆ
ที�สมัคร กรณีใชื้�วุฒิฯ ต่ิางป่ระเทศูระดับีมัธยมศึูกษา
ติอนติ�นหร้อเทียบีเท่าสมัคร ให�ผู้้�สมัครติิดต่ิอเทียบี
ระดับีความร้�วุฒิติ่างป่ระเทศูก่อนการสมัคร ติิดติ่อ
ที� สำานักงานคณะกรรมการการศูึกษาขั้�นพื่้�นฐาน
กระทรวงศึูกษาธิการ วุฒิต่ิางป่ระเทศูระดับีมัธยมศึูกษา
ติอนป่ลายหร้อเทียบีเท่า ให�เทียบีระดับีความร้�
ติามป่ระกาศูหลักเกณฑ์์การเทียบีระดับีความร้�วุฒิ
การศึูกษาต่ิางป่ระเทศู ติิดต่ิอสอบีถามรายละเอียด
เพิื่�มเติิมได�ที� ฝ่่ายรับีสมัครและแนะแนวการศูึกษา
หน่วยรับีสมัคร อาคาร สวป่. ชัื้�น 3 ม.รามฯ หัวหมาก
โทรศัูพื่ท์ 02-310-8615, 02-310-8623 ในวันและ
เวลาราชื้การ
ถาม: กระผู้มเป่็นนักศูึกษาส่วนภ้มิภาคที�ทำาการ
สมัครแบีบีใชื้�สิทธิเทียบีโอนไว� และยงัไม่ได�ชื้ำาระค่า
เทียบีโอน ไม่ทราบีว่าจะติ�องดำาเนินการอย่างไร
ในการชื้ำาระค่าเทียบีโอน
ตอบ: นักศูึกษาส่วนภ้มิภาคที�ใชื้�สิทธิเทียบีโอนไว�
ในการสมัคร ที�ยังไม่ได�ชื้ำาระค่าเทียบีโอนนั�น แนว
ป่ฏิิบัีติิในการชื้ำาระค่าเทียบีโอนหน่วยกิติสำาหรับี
นักศึูกษาส่วนภ้มิภาคที�ป่ระสงค์จะชื้ำาระค่าเทียบีโอน
หน่วยกิติภายหลังจากได�รับีหนังส้อแบีบีติอบีรับี
การเทียบีโอนหน่วยกิติ ให�ดำาเนินการดังนี�
   1. ซ้ี�อธนาณัติิ สั�งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ติามจำานวนเงินที�ได�รับีแจ�งจากทางคณะ
   2. สำาเนาหนังส้อแบีบีติอบีรับีการเทียบีโอน
หน่วยกิติ พื่ร�อมทั�งเบีอร์โทรศัูพื่ท์ข้องนักศูึกษาที�
สามารถติิดต่ิอได�
   3. ซีองเป่ล่าติิดแสติมป์่จ่าหน�าซีองถึงตัิวนักศึูกษาเอง
 นำาเอกสารดังกล่าวข้�างติ�น ใส่ซีองจดหมาย
จ่าหน�าซีองถึง หน่วยติรวจสอบีและแก�ไข้ข้�อม้ล 
อาคาร สวป่. ชัื้�น 6 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง แข้วง
หัวหมาก เข้ติบีางกะป่ิ กรุงเทพื่ฯ 10240 ในกรณี
มีข้�อสงสัยให�ติิดต่ิอที� หน่วยติรวจสอบีและแก�ไข้ข้�อม้ล
ทางโทรศัูพื่ท์ที� 02-310-8626
ถาม: ดิฉันเป่็นนักศูึกษาข้อง ม.รามฯ ที�สำาเร็จ
การศูึกษาแล�ว รหัส 51 ถ�าใบีป่ริญญาบัีติรหาย
ติ�องการข้อใหม่ และติ�องการใบีป่ริญญาบัีติรที�เป่็น
ฉบัีบีภาษาอังกฤษด�วย จะทำาเร้�องข้อใหม่ได�หร้อไม่
และถ�าข้อใหม่ได�ติ�องติิดต่ิอทำาเร้�องข้อเอกสารได�ที�ไหน
มีค่าใชื้�จ่ายหร้อไม่

ตอบ: กรณีใบีป่ริญญาบัีติรส้ญหายนั�น นักศูึกษา
จะติ�องแจ�งความใบีป่ริญญาบัีติรหายที�สถานีติำารวจ
ก่อนแล�วจึงดำาเนินการชื้ำาระค่าธรรมเนียม จำานวน
1,000 บีาท ที� กองคลัง สำานักงานอธิการบีดี ชัื้�น 1
ม.รามฯ หัวหมาก จากนั�นมาย้�นคำาร�องข้อใบีแทน
ป่ริญญาบัีติรได�ที� อาคาร สวป่. ชัื้�น 1 ช่ื้อง 6 สำาหรับี
การข้อใบีแป่ลป่ริญญาบัีติรนั�น ดำาเนินการชื้ำาระค่า
ธรรมเนียม จำานวน 100 บีาท ที�กองคลัง สำานักงาน
อธิการบีดี แล�วย้�นคำาร�องข้อใบีแป่ลป่ริญญาบัีติร
ได�ที� อาคาร สวป่. ชัื้�น 1 ช่ื้อง 6 สอบีถามรายละเอียด
เพิื่�มเติิมได�ที� หน่วยป่ริญญาบัีติรและติรวจสอบี
วุฒิบัีติร โทรศัูพื่ท์ 02-310-8604
ถาม: ถ�าเราสำาเร็จการศึูกษาแล�วย้�นเร้�องแจ�งจบี
การศึูกษาที�คณะเรียบีร�อยแล�ว ร้ป่ถ่ายที�สวมชุื้ดครุย

จะติ�องนำามาย้�นในขั้�นติอนใด และจะทราบีได�อย่างไร
ว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติิรายช้ื้�อแล�ว และติ�อง
ดำาเนินการอย่างไร
ตอบ: นักศึูกษาที�สำาเร็จการศึูกษาและย้�นเร้�อง
แจ�งจบีที�คณะเรียบีร�อยแล�ว ดำาเนินการดังนี�
   1. ติรวจสอบีรายช้ื้�อสภาฯ อนุมัติิได�ที� อาคาร สวป่.
ชัื้�น 1 ชื้่อง 5 หร้อผู้่านทางระบีบี e-service
   2. เม้�อมีรายช้ื้�อสภาฯ อนุมัติิ ติิดติ่อที� กองคลัง
สำานักงานอธิการบีดี เพ้ื่�อชื้ำาระค่าธรรมเนียม ดังนี�
   - ค่าขึ้�นทะเบีียนป่ริญญา 1,000 บีาท
   - ค่าธรรมเนียมหนังส้อสำาคัญใบีรับีรองสภาฯ 
100 บีาท
   - ค่าธรรมเนียมใบีรับีรองผู้ลการศึูกษา (Transcript)
ฉบัีบีละ 100 บีาท

เกาะนั�นมันมี 2 ความหมายแติ่คนหร้อเคร้�องที�แป่ลไป่
เล้อกความหมายผิู้ดเพื่ราะ island  มันหมายถึงเกาะ
กลางทะเลต่ิางหาก
 สมัยก่อนผู้มเคยรับีงานแป่ลจากภาษาไทยเป็่น
ภาษาอังกฤษอย้่บี�าง ซีึ�งก็ไม่ใชื้่ว่าเพื่ราะเป่็นนักภาษา-
ศูาสติร์ม้ออาชีื้พื่หรอกครับี แติ่เพื่ราะบีทความทาง
เศูรษฐศูาสติร์ที�คนเขี้ยนนั�นมันมีศัูพื่ท์เทคนิคป่ระหลาด ๆ
ที�คนเก่งภาษาอังกฤษแต่ิไม่ได�เรียนเศูรษฐศูาสติร์ไม่ร้�ว่า
จะแป่ลอย่างไรให�สำานวนราบีร้�น งานแป่ลที�ล้กศิูษย์
มาข้อร�องให�ช่ื้วยแป่ล (แต่ิไม่ฟ้รีนะครับี) ส่วนใหญ่เป็่น
รายงานป่ระจำาป่ีข้องบีริษัทที�เข้�าติลาดหลักทรัพื่ย์ 
ในรายงานป่ระจำาป่ีหร้อ Annual Report พื่วกนี�
ติลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนดให�ติ�องมี 2 ภาษา ค้อมีภาษา
อังกฤษด�วยเพ้ื่�อให�ผู้้�ถ้อหุ�นที�ไม่ใช่ื้คนไทยจะได�อ่านร้�เร้�อง
และในยุคหนึ�งเข้ามีการให�รางวัลผู้้�จัดทำาดีเด่นด�วย
ซีึ�งงานจะดีเด่นได�ติ�องมีวิเคราะห์ภาวะเศูรษฐกิจอย้่ใน
รายงานด�วย ติรงนี�แหละครับี เข้�าทางผู้มพื่อดี แต่ิเน้�องจาก
งานมาแบีบีเร่งด่วนทุกทีจึงแป่ลแทบีไม่ได�หลับีได�นอน
พื่ลิกดิกชัื้นนารีกันแทบีข้าดเป็่นเล่ม ๆ ก็ผู้มไม่ใช่ื้นักแป่ล
ม้ออาชีื้พื่นี�ครับี
 จะว่าผู้มพื่บีไม�งามในยามข้วานบิี�นก็ได�เพื่ราะ
เลิกรับีจ�างแป่ลไป่หลายปี่แล�วเพิื่�งมาเห็นว่ามีโป่รแกรม
แป่ลภาษาฟ้รีข้องก้เกิลที�ชื้่วยได�มาก ผู้มลองก็อป่ป่ี�
บีทความยาว 2- 3 หน�าไป่ลงให�โป่รแกรมแป่ลให�
ป่รากฏิว่ามันใชื้�เวลาแค่ไม่กี�วินาทีแป่ลออกมาให� ซึี�งด้แล�ว
ก็ใชื้�ได�ทีเดียวเพื่ราะใชื้�เวลามาขั้ดเกลาอีกไม่นานก็ได�
คำาแป่ลที�สละสลวยกว่า (ผู้ม) แป่ลเองเสียอีก แต่ิคุณสมบัีติิ
ข้องโป่รแกรมที�ว่าไม่ได�มีแค่นี�นะครับี ค้อนอกจะแป่ล
ภาษากลับีไป่กลับีมาเป็่นภาษาต่ิาง ๆ ได�มากมายไม่ว่าจะ
เยอรมัน ฝ่รั�งเศูส สเป่น จีน (ผู้มเล้อกแต่ิภาษาหลักที�ใชื้�
โดยองค์การสหป่ระชื้าชื้าติิ) แล�ว เราสามารถพ้ื่ดออกเสียง
ให�มันแป่ลออกเสียงเป็่นภาษาต่ิาง ๆ ได�ด�วย ติรงนี�แหละ
ที�ติรงกับีคุณสมบัีติิข้องวุ�นแป่ลภาษาในการ์ต้ิน เวลาเรา
ไป่ต่ิางป่ระเทศูจึงควรพื่กม้อถ้อที�ลงโป่รแกรมนี�ไป่จะช่ื้วย
ให�เจรจากันได�โดยไม่ติ�องใชื้�ล่าม เพื่ราะย้�นให�อีกฝ่่ายพ้ื่ด
เป็่นภาษาข้องเข้าเคร้�องก็จะแป่ลออกเสียงเป็่นภาษาไทย
ให�ได� แต่ิติ�องพ้ื่ดชื้�า ๆ ชัื้ด ๆ นะครับี

 (อ่่านต่่อ่หน้า 8)
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                    คณะมนุษยศาสตร์                                                                                                                                          อาจารย์ตูซ่าร์ นวย

เรียนรู้ภาษาเม้ยนมาเฉพาะด้าน : พูดคุยกิับพยาบาลัเรียนรู้ภาษาเม้ยนมาเฉพาะด้าน : พูดคุยกิับพยาบาลั  

[ตููนาปยุแน่ ปย้อโซช้ี้�น] 

หมอ, แพื่ทย์” ในภาษาเมียนมาว่า “                 [ซีะ ยา วุน]”
“พื่ยาบีาล” ในภาษาเมียนมาว่า “               [ต้ินา ป่ยุ]”
“พ้ื่ด, คุย” ในภาษาเมียนมาว่า “                    [ป่ย�อโซี]”

ผู้้�ป่่วย :    “จะเอาบัีติรคิวเพ้ื่�อเข้�าพื่บีหมอได�ที�ไหนครับี”

    [ซีะยาวุนแน่ติเว่โพ่ื่ โติกินนานบีะโก แบีมายย้ะมะแล� บียะ]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “หมอ กับี พื่บีเจอ เพื่้�อ บัีติรคิว 
    จะที�ไหน ติ�องเอา ครับี”
เจ�าหน�าที� :“ที�เคาน์เติอร์นี�ค่ะ, ลงทะเบีียนป่ระวัติิผู้้�ป่่วยเสร็จแล�วหร้อยังคะ”

    [ดีเกาติามาป่า, ล้นามะติ�าน ติวี�นป่ยี�ป่ยีล�า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “นี� เคาน์เติอร์ ที�, ป่ระวัติิผู้้�ป่่วย 
    นำาเข้�า เสร็จเรียบีร�อยแล�ว หร้อ”
ผู้้�ป่่วย :    “ครับี, ลงทะเบีียนป่ระวัติิผู้้�ป่่วยเสร็จเรียบีร�อยแล�ว, คุณพื่ยาบีาล
    บีอกให�มาที�นี�ต่ิอ”

 
    [โฮะแก�, ล้นามะติ�าน ติวี�นป่ยี�ป่าป่ย,ี ต้ินาป่ยกุะ ดีโก แซีะลาไค�ป่าแด]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “ใชื้่ครับี, บัีนทึกป่ระวัติิผู้้�ป่่วย 
    ลงทะเบีียน เสร็จเรียบีร�อยแล�ว, พื่ยาบีาล ที�นี� สั�งให�มาต่ิอ”
เจ�าหน�าที� :“อ�อ, ค่ะ, ช่ื้วยบีอกช้ื้�อคนไข้�ด�วยค่ะ”

    [ออ, โฮะป่ยี, ล้นา นานแม ป่ย�อป่า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “อ�อ, ใช่ื้แล�ว, ผู้้�ป่่วย ช้ื้�อ พ้ื่ด ทำาเถอะ”
ผู้้�ป่่วย :    “เมาเมา ครับี”
                                      [เมาเมา ป่า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “เมาเมา”
เจ�าหน�าที� :“นี�ค่ะ, บัีติรคิวเลข้ที� 5, ห�องข้องคุณหมอ เป็่นห�องที�อย้ท่างด�านในนี�ค่ะ”

    [ดีมานอ, โติกินนานบีะ ง�า ป่า, ซีะยาวุนอะค�านกะ ดีอะติวี�นแบีะกะ อะค�านป่า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “ที�นี� นะ, บัีติรคิว 5, หมอ ห�อง 
    ทางด�านในนี� จาก ห�อง”
ผู้้�ป่่วย :    “ห�องข้องหมอที�จะติ�องเข้�าพื่บี หมายเลข้ไหนครับี”

    [วินติเว่ยะแม่ ซีะยาวุนอะค�านนานบีะกะ แบีเลาะป่าแล�]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “เข้�าพื่บี ที�จะ ห�องข้องหมอ 
    หมายเลข้ เท่าไร”
เจ�าหน�าที� :“ห�องข้องหมอที�จะติ�องเข้�าพื่บี หมายเลข้ 12 ค่ะ”

    [วินติเว่ยะแม่ ซีะยาวุนอะค�านนานบีะกะ แซ่ีนิ ป่า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “เข้�าพื่บี ที�จะ ห�องข้องหมอ 
    หมายเลข้ สิบีสอง”

ผู้้�ป่่วย :    “จะติ�องนั�งรออย้่ที�หน�าห�องหมายเลข้ 12 หร้อครับี”

    [อะค�านนานบีะ แซ่ีนิ เช่ื้มา ไทเซ่ีาเนยะมาล�า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “หมายเลข้ห�อง สิบีสอง ข้�างหน�า ที� 
    นั�งรอ อย้ ่จะติ�องหร้อ”
เจ�าหน�าที� :“ค่ะ, นั�งรออย้่ที�หน�าห�องเลย, เม้�อถึงคิวแล�ว คุณพื่ยาบีาลจะเรียก”

    [โฮะแก�, อะค�านเช่ื้มา ไทเซ่ีาป่า, อะแล่เยาะยิน ต้ินาป่ยุกะ คอเล่นแม]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “ใชื้่ค่ะ, ห�อง ข้�างหน�า ที� นั�งรอ 
    ทำาเถอะ, รอบี มาถึง ถ�าหากว่า พื่ยาบีาล เรียก จะทำาแน่”
ผู้้�ป่่วย : “ข้อโทษนะครับี, จะข้อใบีรับีรองแพื่ทย์ได�ไหมครับี”

    [ติะเซีะเลาะป่า, ซีะยาวุนเซี�และมะ เติ�าโล่ยะมะล�า บียะ]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “สักเสี�ยวหนึ�ง, ใบีรับีรองแพื่ทย์ 
    ข้อ ทำาได� จะไหม ครับี”
เจ�าหน�าที� :“ค่ะ, ได�, เม้�อพื่บีคุณหมอเสร็จแล�ว กลับีมาที�เคาน์เติอร์นี�ค่ะ”

    [โฮะแก�, ยะป่าแด, ซีะยาวุนแน่ ป่ยะป่ยี�ยิน ดีเกาติาโก ป่ยานลาป่า]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “ใชื้่ค่ะ, ได�, หมอ กับี แสดงให�ด้ 
    ถ�าเสร็จแล�ว เคาน์เติอร์นี� กลับีมา ทำาเถอะ”
ผู้้�ป่่วย :    “ครับี, ข้อบีคุณครับี”
                   [โฮะแก�, เจ�ซ้ี�ติินป่าแด]
    แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆ ว่า  “ใช่ื้ครับี, ถ้อเป็่นบุีญคุณ”
 ประโยคในบทสนทนาท่ีใช้ว่า “จะเอาบัีติรคิวเพ้ื่�อเข้�าพื่บีหมอได�ที�ไหน” 
เป็่นภาษาเมียนมาว่า 
[ซีะยาวุนแน่ติเว่โพื่่ โติกินนานบีะโก แบีมาย้ยะมะแล�] ในป่ระโยคนี� คำาว่า 
“                    [แบีมา...แล�]” เป็่นคำาแสดงคำาถาม โดยจะมีคำากริยาอย้ร่ะหว่าง
คำาว่า             [แบีมา] กับี      [แล�] แป่ลว่า “ที�ไหน”  

ตัิวอย่างอ้�นๆ ว่า
(1) “ห�องข้องคุณหมอ อย้่ติรงไหน” พ้ื่ดว่า 
[ซีะยาวุนแย่อะค�านกะ แบีมาแล�] 
(2) “จะเอาใบีรับีรองแพื่ทย์ได�ที�ไหน” พ้ื่ดว่า 
             [ซีะยาวุนเซี�และมะโก แบีมาย้ยะมะแล�] 
(3)  “ห�องสุข้าอย้่แถวไหน” พ้ื่ดว่า                                      [เอนติากะ 
แบีน�ามาแล�] 
(4)  “ร�านอาหารอย้่ที�ชัื้�นไหน” แป่ลว่า 
[ซี�าเติาะไซีกะ แบีอะทะมาแล�] 
(5)  “ร�านข้ายยาอย้่ที�ไหน” แป่ลว่า                                 [เซี�ไซี แบีมาชิื้แล�]

อ�างอิง: MMR3202 ภาษาเมียนมาสำาหรับีบุีคลากรทางการแพื่ทย์และสาธารณสุข้



อาจารย์ประหยัด เลวัน                                                                                                ภาควิชาวิทยาการคอมพิื่วเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
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รููปท่ี่� 1 แลงกวิิชชิ�ง (Languishing) แปลว่ิา ภาวิะอ่่อ่นล้า  (แหล่งท่ี่�มา: https://pixabay.com/ 
คำำาคำ้นที่่�ใช้: Covid)

๕

 ป่ัจจุบัีนการใชื้�ชีื้วิติข้องเราวนอย้่ในวงจรการระบีาดโควิค-19 
จนกิจกรรมข้องชีื้วิติหายไป่ การพื่บีป่ะญาติิมิติรหายไป่ด�วย ทุกวัน
การใชื้�ชีื้วิติส่วนใหญ่อย้ ่กับีตัิวเองมากข้ึ �น จนการดำาเนินชีื้วิติเหม้อน
ข้าดจุดมุ่งหมาย แรงจ้งใจ การทำางานกิจกรรมข้องชีื้วิติค่อยเล้อนลาง
หายไป่ จนกระทั�งเริ�มกังวลใจว่าอาจจะเป่็นสัญญาณข้องกลุ่มอาการ
ซีึมเศูร�าหร้อไม่ คำาติอบีค้อ ยังไม่ใชื้่ ภาวะการดำาเนินชีื้วิติแบีบีเร้�อย ๆ 
เน้อย ๆ แบีบีนี� มีชื้้�อเรียกว่า แลงกวิชื้ชิื้�ง (Languishing) แป่ลว่า ภาวะ
อ่อนล�า เชื้้�อหร้อไม่ว่า ป่ัจจุบัีนหลายคนที�กำาลังอ่านบีทความอย้่อาจจะ
เข้�าข่้ายอย้ใ่นภาวะอ่อนล�า (Languishing) 

ภาวะแลงกวิชชิ�ง (Languishing) คืือ อะไร?
      ภาวะแลงกวิชื้ชิื้�ง หมายถึง ภาวะว่างเป่ล่า อารมณ์ที�ร้�สึกเน้อย ๆ 
ไม่อยากทำาอะไรเป่็นพิื่เศูษ ร้�สึกข้าดแรงจ้งใจ ไร�จุดมุ่งหมายในชีื้วิติ
เพื่ราะไม่ร้�ว่าอนาคติจะเกิดอะไรขึ้�นบี�าง และภาวะแลงกวิชื้ชิื้�งนี�เหม้อนจะ
เป่็นภาวะทางอารมณ์ข้องป่ี 2021 หร้อภาวะข้องยุคที�ทั�วโลกเจอวิกฤติ
โควิด 19 ภาวะแลงกวิชื้ชิื้�งหร้อภาวะอ่อนล�า เริ�มนิยามมาตัิ �งแติ่
ป่ีพื่.ศู. 2535 โดยมีจากรายงานศูึกษาวิจัยข้องเคร้อจักรภพื่แห่งอังกฤษ 
พื่บีว่าเกิดขึ้�นมากกับีคนในช่ื้วงอายุ 25-74 ปี่ 
 ต่ิอมาป่ี พื่.ศู. 2545 นักวิจัยชื้้�อว่า Corey L. M. Keyes ทำาการ
ศูึกษาเร้�อง The Mental Health Continuum: From Languishing 
to Flourishing in Life โดยเสนอว่า มนุษย์ในทศูวรรษหน�าจะพื่บีกับี
ภาวะที�เรียกว่า “ภาวะแลงกวิชื้ชิื้�ง” ซึี�งแป่ลว่า “ภาวะที�เน้อยๆ ว่างเป่ล่า 
ไม่ได�อยากทำาอะไร เพื่ราะร้�สึกไร�จุดมุ่งหมายในชีื้วิติ”
 สรุป่แล�วภาวะแลงกวิชื้ชิื้�งค้อ ภาวะที�เน้อย ว่างเป่ล่า ร้�สึกไร�จุด
มุ่งหมายในชีื้วิติ ไม่ได�อยากทำาอะไร เป็่นอารมณ์ข้องปี่ 2021 อันเน้�องจาก
สถานการณ์โควิด 19 มันเป่็นชื้่องว่างระหว่างความซีึมเศูร�าและความ
เฟ่้�องฟ้้ การข้าดความเป็่นอย้ที่�ดี โดยไม่มีอาการป่่วยทางจิติ แต่ิก็ไม่ใช่ื้จิติดี
ในด�านสุข้ภาพื่จิติ ทำางานไม่เต็ิมป่ระสิทธิภาพื่ ไม่เต็ิมที� ไม่มีแรงจ้งใจ

สาเหตุุของภาวะแลงกวิชชิ�งน้ั้�นั้ 
 ผู้้�เชีื้�ยวชื้าญทางจิติวิทยาอธิบีายว่า เกิดจากอารมณ์เหน้�อยหน่าย
กับีการพื่ยายามทำาอะไรบีางอย่างที�ยิ�งทำาก็ยิ�งพื่บีว่าไม่สามารถเป่ลี�ยนแป่ลง
อะไรได� เช่ื้น ช่ื้วงแรกข้องโรคระบีาดทุกคนต้ิ�นตัิว เรียนร้�ที�จะป้่องกันตัิวเอง
ไม่ให�ติิดเช้ื้�อ แต่ิด้แลตัิวเองก็แล�ว ทำาทุกอย่างก็แล�ว แต่ิว่าก็ยังไม่เห็นการ
เป่ลี�ยนแป่ลงสักเท่าไร ความร้�สึกเหน้�อยหน่าย ไร�จุดมุ่งหมายที�ว่าก็จะเกิดขึ้�น
ซีำ�าๆ เร้�อรัง จนเราร้�สึกว่างเป่ล่า และเฉยชื้ากับีทุกสิ�งทุกอย่างในที�สุด
          อย่างไรก็ติาม ผู้้�เชีื้�ยวชื้าญทางจิติวิทยาก็ยงัพื่ยายามศึูกษาสาเหตุิ
ข้องภาวะ Languishing อย้่ติลอด เพื่้�อจะหาวิธีแก�ไข้หร้อวิธีรักษาได�
อย่างติรงจุด 

ภาวะแลงกวิชชิ�ง (Languishing) อาการเป็็นั้อย่่างไร?
      1. ร้�สึกเฉ้�อยแติ่ไม่หมดไฟ้ เพื่ราะยังร้�สึกอยากทำางานหร้อกิจกรรม
หลายอย่าง แต่ิแค่ยังไม่มีกะจิติกะใจจะทำา
      2. ร้�สึกไม่สนุกเหม้อนก่อน แต่ิไม่ได�ร้�สึกเศูร�า
      3. ร้�สึกเหม้อนชีื้วิติไม่มีจุดมุ่งหมาย แต่ิไม่ถึงกับีหมดหวัง
      4. ทำางานหร้อเรียนได�ไม่เต็ิมป่ระสิทธิภาพื่อย่างที�เคย
 แลงกวิชื้ชิื้�งป่ัญหาสุข้ภาพื่จิติที�น่าเป่็นห่วง เพื่ราะคนทั�วไป่ไม่ร้�
ตัิวเองว่าเป็่นภาวะนี�อย้ ่ซึี�งอาจทำาให�ไม่เข้�าถึงการแก�ไข้ รักษา ก็อาจเพิื่�ม
แนวโน�มการเกิดโรคซีึมเศูร�าได�ถึง 3 เท่า รวมไป่ถึงยังเพิื่�มความเสี�ยง
โรคแพื่นิก หร้อโรคทางจิติเวชื้

วิธีีการร้บมืือภาระภาวะแลงกวิชชิ�ง (Languishing)
 อย่าจดจ่อกับีเร้�องแย่มากเกินไป่ หาอะไรที�สนุกทำา เชื้่น เล่นเกม 
หร้อด้ภาพื่ยนติร์ ซึี�งจะได�สนุกและหลากหลายอารมณ์ดีกว่าอย้แ่บีบีนิ�ง ๆ 
เน้อย ๆ หากิจกรรมความท�าทายใหม่ที�สนุกสนาน หร้อองค์กรควรกำาหนด
เวลาการทำางานแบีบีใหม่ ที�ชื้่วยเพิื่�มเวลาความสุข้ในชีื้วิติป่ระจำาวันและ
มีแรงจ้งใจในการทำางาน และหากเบ้ี�อจริงๆ ลองกำาหนดเป้่าหมายเล็กๆ 
แล�วทำาให�สำาเร็จเพ้ื่�อที�จะได�มีความสุข้ ในแต่ิละวัน สรุป่ข้�อแนะนำาดังนี�
      1. พื่ยายามทำากิจกรรมที�สนุกท�าทาย เช่ื้น ลองเรียนภาษาที� 3 หร้อ
เรียนร้�ทักษะใหม่ให�ตัิวเอง
      2. ตัิ�งติ�นจากตัิ�งเป่้าหมายเล็กๆ แล�วพิื่ชิื้ติให�ได� เชื้่น เคลียต้ิ�เส้�อผู้�า 
จัดห�องใหม่ ลดนำ�าหนัก ออกกำาลังกาย เป็่นติ�น
      3. มุ่งมั�นกับีกิจกรรมที�ติ�องทำา เช่ื้น มีสมาธิกับีงาน มีสมาธิกับีการเรียน 
หร้อทำากิจกรรมที�ชื้อบีเพ้ื่�อสร�างความก�าวหน�าให�กับีชีื้วิติในแต่ิละวัน

  สรุุป

 นักวิชื้าการด�านสุข้ภาพื่จิติให�ความคิดเห็นว่า การตัิ�งช้ื้�อโรค ภาวะ 
หร้ออาการเหล่านี� มีป่ระโยชื้น์ เพื่ราะทำาให�ร้�ว่าสิ�งเหล่านี�มีอย้จ่ริง มนุษย์
จึงค่อยเรียนร้�ติ่อไป่ว่าจะแก�ไข้กันอย่างไร ในที�สุดก็จะพื่บีว่า มันไม่ใชื้่
ป่ัญหาส่วนบุีคคล แติ่เป่็นป่รากฏิการณ์ทางสังคมที�กำาลังกัดกินชีื้วิติข้อง
ผู้้�คนในยุคดิจิทัล
 ป่ัจจุบัีนหลายท่านน่าจะมีอาการเน้อย ๆ เฉ้�อย ๆ ติิดติ่อกันเป่็น
เวลานาน ดังนั�นหากร้�สึกเบ้ี�อหน่าย ทำาอะไรก็ไม่สนุกเหม้อนที�เคย ลองป่รับี
การใชื้�ชีื้วิติ และหาความสุข้ข้องตัิวเองให�เจอ หร้อถ�าป่รับีแล�วก็ยงัไม่ดีขึ้�น 
อยากลองป่รึกษานักจิติวิทยาหร้อจิติแพื่ทย์ก็มีหลายชื้่องทางให�ติิดติ่อ 
เพื่้�อรักษาสุข้ภาวะทางจิติใจข้องตัิวเองให�ดีมีคุณภาพื่ สำาหรับีสร�างสรรค์
ชีื้วิติติามจุดมุ่งหมายที�วางแผู้นไว�
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ข่าวรามคำาแหง   วันท่ี  ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔๖

ปัญญาประดิัษฐ์์ชวนรู�:
ความิรักฉัันชู�ส่าวของมิน้ษย์ กับปัญญาประดิัษฐ์์

เร้�องสั�น ได�แก่ Poe (1842) เป็่นนักเขี้ยน นักวิจารณ์ชื้าวอเมริกัน ในนามเต็ิมว่า
Edgar Allan Poe วิพื่ากษ์เร้�องสั�นติามที� Poe ใชื้�คำาศัูพื่ท์เรียกว่า “tale” ว่า
(1) “The Tale must be short enough to be read at a single 
sitting, long enough to allow the writer to create for his reader
a controlled and unified effect.”
 ข้�อความข้�างติ�นถอดความหมายได�ว่า “เร้�องสั�นมีความสั�นพื่อที�จะ
นั�งอ่านจบีได�ชื้ั�วคร้่ หร้อมีความยาวพื่อที�ให�นักเข้ียนผู้ลิติเน้�อหาแก่ผู้้�อ่านได�
พื่ิจารณาติาม” ซีึ�งนิยามข้อง Poe สอดคล�องและได�รับีการข้ยายความคิด
โดย Barrows (1959) ที�นำาเสนอว่า “เร้�องสั�นนั�นสั�นสมชื้้�อ” (Put briefly,
we expect a short story to be short) และเพิื่�มเติิมความคิดว่า “เป็่นเร้�อง
ที�มีคุณค่าแก่การเล่าเร้�อง” (...to tell a story that is worth telling as a
story) “เร้�องเล่าซี่อนป่ระสบีการณ์ชื้ีวิติหร้อโลกจำาลองข้องมนุษย์เข้�าไว�”
(…to offer some kinds of illumination, however, indirect or oblige,
on the experience of life in this world) และป่ระการสุดท�าย ส่งผู้ลกระทบี
ต่ิอมนุษย์และสังคมในทางใดทางหนึ�ง (... to make its effects, to interest us,
to tell us what it has to tell us…)
 แม�ว่า Edgar Allan Poe มีบีทบีาทสำาคัญติ่อทฤษฎีีทางเร้�องสั�น
แต่ิ Brander Matthews เป็่นบุีคคลแรกที�กำาหนดจำาแนกป่ระเภทตัิวบีทเร้�องสั�น
ออกมาอย่างชื้ัดเจน ซีึ�งถ้อเป่็นร้ป่แบีบีทางวรรณกรรม (Literary Form)
(Ahrends 2008: 10 as cited in Basseler, 2011: 45) เบ้ี�องติ�นนั�น เราทุกคน
จึงไม่ควรละเลยการพิื่จารณาลักษณะสำาคัญทางวรรณกรรม โดยเฉพื่าะเร้�องสั�น
แม�ในป่ระเทศูไทยมีการศูึกษาเร้�องสั�นอย่างกว�างข้วาง หากแติ่ไม่เพื่ิกเฉย
ในการศูึกษาเชื้ิงลึกในป่ระเด็นข้องป่ระวัติิที�มาผู้่านร้ป่ภาษาข้องการกำาหนด
เรียกช้ื้�อป่ระเภทวรรณกรรมดังกล่าว ทำาให�เกิดการทบีทวนรอบีด�าน
 การสังเคราะห์คุณสมบีัติิข้องเร้�องสั�นดังที�ดำาเนินมาทั�งหมด สามารถ
สรุป่ได�ว่า “เรื่องสั�น” มีการสอดแทรกแฝ่งข้�อคิด สาระ คุณค่าบีางป่ระการ
และก่อผู้ลกระทบีติ่อความคิดข้องผู้้�อ่านในเง้�อนไข้ด�านเวลาการอ่านที�กระชื้ับี
ในส่วนข้องการใชื้�ถ�อยคำาที �คาดคะเนได� (ร้ �นฤทัย สัจจพื่ันธุ ์ 2557: 232)
กล่าวว่าป่ระมาณ 1,000-10,000 คำา ไม่ว่าเร้�องสั�นจะบีรรจุคำากี�คำา สำาคัญที�
ความหมายที�ส้�อสารเพ้ื่�อสร�างความร้�ความเข้�าใจและความร้�สึกนึกคิดต่ิอเหตุิการณ์
ในวัฏิฏิะแห่งชีื้วิติอย่างสมดุลทางปั่ญญาเพ้ื่�อรักษาจิติวิญญาณข้องการอย้่ร่วม
และอย้่รอดป่ลอดภัยในสังคมเดียวกัน
 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) แพื่ร่ระบีาด การใชื้�ชื้ีวิติ
ยากลำาบีากข้ึ�น หากผู้้�เรียนร้�เป่ลี�ยนป่รับีวิถีใหม่ข้องตินเอง โดยการพื่ร�อมใจ
อ่านศูึกษาเร้�องสั�นเพื่้�อเก็บีเกี�ยวความคิดความเห็นที�นำาเสนอผู้่านเน้�อหา หร้อ
ฝ่ึกเข้ียนเร้�องสั�นด�วยตินเอง สามารถใชื้�ได�อย่างสันติิเพื่้�อลดความเครียดและ
ร้�จักแก�ปั่ญหาเป็่นได�ต่ิอไป่

หมายเหตุ
 เน้�อหาทั�งหมดเป่็นส่วนหนึ�งที�มาจากรายงานการวิจัยส่วนติัวสามารถ
อ�างอิงแบีบีบีรรณานุกรมได�ว่า:
สิริศูิระ โชื้คทวีกิจ. (2561). รายงานการวิิจััย เร่�อ่ง วิาที่กรรมวิิเคำราะห์เชิง
วิิพากษ์์ในวิรรณกรรมรางวิัลพานแวิ่นฟ้้า ประจัำาปี 2559: มุมมอ่งคำวิามคำิด
ที่่�เช่�อ่วิ่าม่อ่ย่่ก่อ่นในการเม่อ่งและประชาธิิปไตย. กรุงเทพื่ฯ: รายงานการวิจัย
ป่ระเภททุนส่วนตัิว.

ผู้ช่วยศาสตรจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ คณะมนุษยศาสตร์

       เป่็นคำาศัูพื่ท์ในวงวิชื้าสาข้า
      ภาษาและวรรณกรรมในสาย
มนุษยศูาสติร์ ศิูลป่ศูาสติร์ และอักษรศูาสติร์ มีความสัมพัื่นธ์กับีสายสังคมศูาสติร์
เชื้่น วิถีชุื้มชื้น ภ้มิป่ัญญาท�องถิ�น ผู้ลิติภัณฑ์์สร�างสรรค์ การเม้องการป่กครอง
ป่ระชื้ากรศูาสติร์ โหราศูาสติร์ การบีริหารกิจการข้องรัฐ เป็่นติ�น
 วรรณกรรมเป็่นสิ�งที�มนุษยชื้าติิได�สร�างขึ้�นมาชื้�านาน เป็่นสิ�งบ่ีงชีื้�คุณค่า
ทางวัฒนธรรมและป่ระวัติิศูาสติร์ นอกจากนี�มีการนำาวรรณกรรมมาป่ระยุกติ์
กับีการบีริหารในงานป่กครอง รวมถึงเศูรษฐกิจ เช่ื้น พื่งศูาวดารสามก๊ก ได�รับี
การป่รุงแต่ิงเป็่นนวนิยายข้นาดยาวคล�ายหนังส้อชุื้ด (Series) ที�มีการจัดแบ่ีงติอน
(Episode) จำานวนมาก ซีึ�งมีการนำามาป่รับีใชื้�ในการส้�อสารทางการเม้องและ
การค�าพื่าณิชื้ย์ รวมถึงการติ่างป่ระเทศู ยกตัิวอย่าง คุณลักษณะข้องข้งเบี�ง
ที�ป่รึกษาข้องเล่าป่ี� ทำาให�ชื้นะการศูึกจำานวนหลายครั�ง ส่ิงที่นำามาปรับใช้ คือ
สติปัญญา ปรัชญา วิธีคิดในการจัดการปัญหาของขงเบ้ง เพ่ืื่อปรับใช้ในชีวิต
ป่ระจำาวัน
 “วรรณกรรม” เป่็นคำาศัูพื่ท์ทางวิชื้าการ เกิดจากการสร�างศัูพื่ท์แบีบี
ป่ระสม (Compounding) ค้อ <วรรณ> (สี, หนังส้อ, ผิู้วพื่รรณ, ชื้นชัื้�น, ใบีไม�) +
<กรรม> (การกระทำา, การก่อให�เกิดผู้ล, การป่ฏิิบัีติิ) (ราชื้บัีณฑิ์ติยสถาน, 2556)
รวมความได�ว่า กระบีวนการแติ่งสร�างสรรค์ภาษาเป่็นเร้�องราวที�มีเน้�อหา
สอดแทรกสิ�งสำาคัญเพ้ื่�อการเล่าเร้�อง จรรโลง รักษา ซ่ีอนความคิดบีางป่ระการ
เม้�อพิื่จารณาทางศัูพื่ทม้ลวิทยา (Etymology) พื่บีว่าการป่ระกอบีสร�างศัูพื่ท์
มาจากภาษาสันสกฤติ ค้อ วรฺณ-varna (वर्णण) + กรฺม-karma (कर्मण) (Wisdom
Library, 2017) การสร�างคำาในหลักการภาษาบีาลี-สันสกฤติ เรียกว่า “สมาส-
samasa” (सर्मास) ค้อ การสร�างคำาป่ระสมนั�นเอง
 กรณีการนำาคำาศัูพื่ท์สันสกฤติทั�งสองคำาข้�างติ�นมาป่ระกอบีสร�างเป่็น
คำาเฉพื่าะทาง (Terminology) เพื่้�อกำาหนดเรียกลักษณะข้องการแติ่งหนังส้อ
อย่างสร�างสรรค์ คำาว่า “วรรณกรรม” ในความหมายกว�างหมายถึง “น. งาน
หนังสื่อ่, งานประพันธิ์, บที่ประพันธิ์ทีุ่กชนิดที่ั�งที่่�เป็นร้อ่ยแก้วิและร้อ่ยกรอ่ง,
เช่น วิรรณกรรมสืมัยรัตนโกสืินที่ร์ วิรรณกรรมขอ่งเสืฐี่ยรโกเศศ วิรรณกรรม
ฝรั�งเศสื วิรรณกรรมประเภที่สื่�อ่สืารมวิลชน.” (ราชื้บัีณฑิ์ติยสถาน, 2556)
และเป่็นคำาที�มีความหมายติรงกับีคำาว่า “วรรณคดี” ด�วย กล่าวค้อ การแติ่ง
หนังส้อทุกป่ระเภท งานเขี้ยนทุกป่ระเภท ในส่วนข้องคำาว่า “วรรณคดี” ยังมี
อีกหนึ�งความหมายที�แคบีเข้�าเจาะจง ซีึ�งหมายถึง หนังส้อที�แติ่งดี มีคุณค่า
ได�รับีการยกย่อง (ราชื้บัีณฑิ์ติยสถาน, 2556)
 วรรณกรรม จัดแบี่งเป่็นหลายป่ระเภทขึ้�นอย้่กับีเกณฑ์์ เชื้่น แนวคิด
เน้�อเร้�อง ลักษณะการแติ่ง จุดป่ระสงค์การใชื้� ได�แก่ ลักษณะการดำาเนินและ
แติ่งเร้�อง เชื้่น นิทาน นวนิยาย บีทละคร บีทภาพื่ยนติร์ กวีนิพื่นธ์ เร้�องสั�น
เป่็นติ�น (กุหลาบี มัลลิกะมาส, 2560: 31-47; กุหลาบี มัลลิกะมาส, 2559: 
161-163, 174-180; ร้�นฤทัย สัจจพัื่นธ์ุ, 2560: 1-4; ร้�นฤทัย สัจจพัื่นธ์ุ, 2553:
25-34)
 การบีรรจุความคิดซี่อนผู้่านร้ป่แบีบีข้องเร้�องสั�นเป่็นป่ระโยชื้น์ในการ
สร�างจินตินาการแก่ผู้้�อ่านเพ้ื่�อคิดใคร่ทบีทวนโลกกับีชีื้วิติ แม�จะเป็่นเพีื่ยงเร้�องแต่ิง
(Fiction) แต่ิเป็่นเร้�องเล่า (Narrative) ป่ระเภทหนึ�งที�ส่งสารบีางป่ระการ หร้อ
เสริมสร�างการเรียนร้�ทักษะการอ่าน การพัื่ฒนาความคิดวิเคราะห์ (กุหลาบี
มัลลิกะมาส, 2560: 40; Ceyland, 2016) อีกทั�งมุมมองทางป่ริมาณ ค้อ ข้นาด
ความยาวข้องป่ระเภทตัิวบีทนี� ส่วนใหญ่มีข้นาดสั�นกว่าป่ระเภทเร้�องแต่ิงอ้�นๆ
ทำาให�ผู้้�อ่านอ่านตีิความได�อย่างละเอียดและเก็บีใจความได�อย่างดี
 การนิยามความหมายข้องแต่ิละสิ�งมีความหลากหลายอันเกิดจากผู้้�คิดค�น
รวมถึงนิยามข้องเร้�องสั�น มีแนวความคิดข้องเร้�องสั�นอันเกิดมาจากติะวันติก
ที�น่าเชื้้�อถ้อ เน้�องจากป่ระเภทงานเขี้ยนเร้�องสั�นได�รับีอิทธิพื่ลข้องเร้�องสั�น
แห่งโลกติะวันติก พื่บีว่า มีนักวรรณกรรม นักเขี้ยนคนสำาคัญนำาเสนอนิยามข้อง

“วรรณกรรม”

       ฺ

    -

พ้ื้�นฐานเก่ี่�ยวกัี่บวรรณกี่รรมเร้�องสัั้�น: พ้ื้�นฐานเก่ี่�ยวกัี่บวรรณกี่รรมเร้�องสัั้�น: 
วิถ่ีแบ่งปัันเร้�องราวส่่ั้สัั้งคมวิถ่ีแบ่งปัันเร้�องราวส่่ั้สัั้งคม



ข่าวรามคำาแหง  วันท่ี  ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ๗
ม.รามฯ จัดกิจกรรม “RU Open House 2021ฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

เจ้าของ	 	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
บรรณาธกิาร	 ผู้ศู.ลนีา		ลิ�มอภชิื้าติ																																							
ผูู้ป้ระสานงานข้อมูลสารสนเทศ				นางรชัื้น	ี	โคติรพื่รหม																						 

คณะผูู้จ้ดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูู้ช่้วย					รศู.วารศิูา		พื่ลายบีวั     อาจารย์อภสิทิธิ	์	ศูภุกจิเจรญิ					นางป่ญุญสิา		อรพิื่นท์					น.ส.กลุศิูรา		เจรญิสขุ้
กองบรรณาธกิาร	 					น.ส.พื่รรณวรา		เพื่ิ�มพื่ล้					 น.ส.กนษิฐา		ทองจับี     นายสภุะชื้ยั อวนศูรี
ช่างภาพื่	 	 					นายภาณพุื่งศ์ู		พื่งิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นายสณัฐิติ	ิ	เทศูสแีดง					นายสยมุพื่ล		ศูรพื่รหม    				

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ� ยีมิน
อาจารย์ป่ระจำา ภาควิชื้าชีื้ววิทยา คณะวิทยาศูาสติร์
ในฐานะอนุกรรมการผู้้�ทรงคุณวุฒิเข้�าร่วมการป่ระชุื้ม
คณะอนุกรรมการที�ป่รึกษาและจัดการความร้�เพื่้�อ
ผู้ลป่ระโยชื้น์ข้องชื้าติิทางทะเล (อจชื้ล.) ครั�งที�
2/2564 เม้�อวันที� 23 กรกฎีาคม 2564 ณ สำานักงาน
สภาความมั�นคงแห่งชื้าติิ ทำาเนียบีรัฐบีาล พื่ร�อมทั�ง
การป่ระชุื้มทางไกลผู้่านส้�ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ระเบีียบีวาระเพื่้�อพิื่จารณาที�สำาคัญ ค้อ ร้ป่แบีบี
การจัดตัิ�งองค์กรจัดการความร้�ทางทะเล และแนวทาง
การข้ับีเคล้�อนการจัดตัิ �งองค์กรจัดการความร้ �
ทางทะเลในป่ระเทศูไทย

 นายเสถียร โรจนดุล หัวหน�างานบีริหาร
และธุรการ คณะวิทยาศูาสติร์ นำาทีมงานงานบีริหาร
และธุรการ ดำาเนินการพ่ื่นนำ�ายาฆ่่าเช้ื้�อโรค เพ้ื่�อป้่องกัน
และควบีคุมการแพื่ร่ระบีาดข้องโรคติิดเชื้้ �อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในบีริเวณพื่้�นที�ติ่างๆ
ภายใติ�ความรับีผิู้ดชื้อบีข้องคณะวิทยาศูาสติร์ ได�แก่
สถานพื่ยาบีาลแพื่ทย์แผู้นไทย สาข้าวิชื้าการแพื่ทย์
แผู้นไทย และภาควิชื้าเทคโนโลยีอาหาร ชัื้�น 4
อาคารคีรีมาศู (KMB) โดยดำาเนินการพื่่นนำ �ายา
ฆ่่าเชื้้ �อโรคในห�องพัื่กอาจารย์ ห�องพัื่กบุีคลากร
ห�องเรียน ห�องป่ฏิิบัีติิการวิทยาศูาสติร์ และบีริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร เม้�อวันที� 19-20 สิงหาคม
ที�ผู้่านมา เพื่้�อสร�างความป่ลอดภัยและความมั�นใจ
ในการทำางานให�กับีบุีคลากรข้องคณะวิทยาศูาสติร์
ที�เข้�ามาป่ฏิิบัีติิงาน ในชื้่วงการแพื่ร่ระบีาดข้องโรค
ติิดเชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ยังมีความรุนแรงอย่าง
ต่ิอเน้�อง

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ� ยีมิน
อาจารย์ป่ระจำา ภาควิชื้าชีื้ววิทยา ในฐานะผู้้�เชีื้�ยวชื้าญ
ด�านระบีบีสารสนเทศูภ้มิศูาสติร์ทางทะเล และ
นักวิชื้าการจากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทาง
ชีื้วภาพื่ในทะเล (Marine Biodiversity Research
Group : MBRG) ภาควิชื้าชีื้ววิทยา คณะวิทยาศูาสติร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เข้�าร่วมป่ระชุื้มกับีคณะ
ทำางานโครงการศึูกษาวิเคราะห์ข้�อม้ลเพ้ื่�อการจัดทำา
บัีญชีื้มหาสมุทร (Ocean Account) ในพ้ื่�นที�นำาร่อง
อ่าวพัื่งงา ครอบีคลุมพื่้�นที�ป่ระมาณ 400 ติาราง
กิโลเมติร โดยมีอาณาเข้ติที�เกี�ยวข้�อง 3 จังหวัด
ได�แก่ จังหวัดพัื่งงา จังหวัดภ้เก็ติ และจังหวัดกระบีี�
เม้�อวันที� 30 กรกฎีาคม 2564 ผู่้านวีดิทัศูน์โป่รแกรม
Zoom Meeting โดยโครงการดังกล่าวเป่็นการ
บ้ีรณาการจากศูาสติร์ต่ิางๆ ในหลายหลายสาข้าวิชื้า
เช่ื้น ชีื้ววิทยา นิเวศูวิทยา สิ�งแวดล�อม สมุทรศูาสติร์
สถิติิ ภ้มิศูาสติร์ เศูรษฐศูาสติร์ สังคมศูาสติร์ ฯลฯ
เพ้ื่�อให�ได�ข้�อม้ลสำาหรับีใชื้�ป่ระกอบีการวางแผู้นและ
นโยบีายในการพัื่ฒนาภาคเศูรษฐกิจชื้ายฝ่ั�งทะล-
มหาสมุทร ให�มีความยั�งย้นและช่ื้วยลดความขั้ดแย�ง
และแก�ป่ัญหาสิ�งแวดล�อมสำาคัญที�เกิดข้ึ�นในพื่้�นที�
มหาสมุทร โดยข้�อม้ลจากโครงการฯ จะใชื้�สนับีสนุน
การดำาเนินงานข้องกรมทรัพื่ยากรทางทะเลและชื้ายฝั่�ง

 รองศาสตราจารย์ดร.ธรรมศักดิ� ยีมิน
อาจารย์ป่ระจำาภาควิชื้าชีื้ววิทยา คณะวิทยาศูาสติร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในฐานะกรรมการสมาคม
ดำานำ�าแห่งป่ระเทศูไทย (Diving association of
Thailand) เข้�าร่วมการป่ระชุื้มสมาคมดำานำ�าแห่ง
ป่ระเทศูไทย เม้�อวันที� 2 สิงหาคม 2564 ณ ห�อง
ป่ระชุื้มพิื่พิื่ธภัณฑ์์ธรรมชื้าติิวิทยาเกาะและทะเลไทย
ติำาบีลแสมสาร อำาเภอสัติหีบี จังหวัดชื้ลบุีรี และ
การป่ระชุื้มทางไกลผู่้านส้�ออิเล็กทรอนิกส์ โป่รแกรม
Zoom Meeting โดยมีวาระการป่ระชุื้มเพ้ื่�อพิื่จารณา
ที�สำาคัญ ค้อ การกำาหนดร่างมาติรฐานการดำานำ�า
ข้องป่ระเทศูไทย เพื่้�อสร�างมาติรฐานการดำานำ�าที�
ทันสมัยและมีความป่ลอดภัยระดับีมาติรฐานสากล
ซีึ�งจะชื้่วยพัื่ฒนาการกิจการดำานำ�าในป่ระเทศูให�มี
ความก�าวหน�าอย่างต่ิอเน้�อง

กิิจกิรรมคณะวิิทยาศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ให�เป่็นที�ร้ �จักในสังคม
มากขึ้�น รวมทั�งให�นักเรียน นักศึูกษา ผู้้�ป่กครอง และ
ผู้้�ที�ติ�องการสมัครเป็่นนักศึูกษาใหม่ ได�มีความร้�ความ
เข้�าใจเกี�ยวกับีวิธีการสมัครเป็่นนักศึูกษาใหม่ และรับีทราบี
เน้�อหาข้องหลักส้ติรการเรียนการสอน ติลอดจนมี
ส่วนช่ื้วยในการตัิดสินใจเล้อกคณะและสาข้าวิชื้า
      สำาหรับี กิจกรรม “RU Open House 2021 
Online” มีตารางการออกอากาศ ได�แก่ วันที่ 16 
กันยายน 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น. และ
ออกอากาศูซีำ�าเวลา 19.00 - 20.00 น. พื่บีกับีการสนทนา
หัวข้�อ “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564”
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิิ ฮัันตระกูล ผู้้�อำานวยการ
สำานักบีริการทางวิชื้าการและทดสอบีป่ระเมินผู้ล 
และอาจารย์ชาตรี นิลนำ�าเพื่ชร ผู้้�อำานวยการสถาบัีน
คอมพิื่วเติอร์ พื่ร�อมทีมงาน 17 กันยายน 2564 
การแนะนำาหลักส้ติรการเรียนการสอนข้องคณะ
รัฐศูาสติร์ 20 กันยายน 2564 การแนะนำาหลักส้ติรฯ
คณะศูึกษาศูาสติร์ 21 กันยายน 2564 การแนะนำา
หลักส้ติรฯคณะสาธารณสุข้ศูาสติร์ 22 กันยายน 2564 
การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะบีริหารธุรกิจ 23 กันยายน 
2564 การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะมนุษยศูาสติร์ 
24 กันยายน 2564 การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะ
ศิูลป่กรรมศูาสติร์ 27 กันยายน 2564 การแนะนำา
หลักส้ติรฯคณะส้�อสารมวลชื้น 28 กันยายน 
2564 การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะทัศูนมาติรศูาสติร์  
29 กันยายน 2564 การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะ
วิศูวกรรมศูาสติร์ 30 กันยายน 2564 การแนะนำา
หลักส้ติรฯคณะเศูรษฐศูาสติร์ 1 ตุลาคม 2564 
การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะวิทยาศูาสติร์ 4 ตุลาคม 2564 
การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะพัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์
5 ตุลาคม 2564 การแนะนำาหลักส้ติรฯคณะนิติิศูาสติร์ 
และ 6 ตุลาคม 2564 การเสวนาหัวข้�อ “ไข้ข้�อสงสัย : 
สมัครเรียนรามฯ” พื่ร�อมแนะนำาขั้�นติอนการสมัคร
ทั�งทางระบีบีอินเทอร์เนติและสมัครด�วยตินเองที� ม.ร. 
โดยทีมงานจาก สำานักบีริการทางวิชื้าการและทดสอบี
ป่ระเมินผู้ล ทั�งนี� ผู้้�สนใจสามารถสอบีถามทางคอมเมนท์
ได�ทันทีโดยจะมีเจ�าหน�าที�คอยติอบีคำาถามสดๆ 
ในรายการ
      ข้อเชิื้ญชื้วนผู้้�สนใจรับีชื้มกิจกรรม “RU Open  
House 2021 Online” แนะนำาการสมัครเป่็น
นักศูึกษาใหม่และหลักส้ติรการเรียนการสอนข้อง
แติ่ละคณะที�  ผู้่านทางเพื่จ Facebook :  PR 
Ramkhamhaeng University ระหว่างวันที� 16 
กันยายน - 6 ตุิลาคม 2564 (เว�นวันเสาร์-อาทิติย์) 
เวลา 19.00 - 20.00 น.  สอบีถามรายละเอียด
ได�ที� งานป่ระชื้าสัมพัื่นธ์ โทร. 0-2310-8045-47  
 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่่� ๒๓)๘   วันท่ี  ๑๓ - ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๔

  ม.รามฯ เปิดรับนศึ.ใหม่ M.B.A.ม.รามฯ เปิดรับนศึ.ใหม่ M.B.A.
Finance And BankingFinance And Banking

คณะรััฐศาสตรั์ เปิิดรัับ ปิ.โท สหวิิทยาการัเพื่่�อการัพื่ัฒนาท้องถิ่่�นคณะรััฐศาสตรั์ เปิิดรัับ ปิ.โท สหวิิทยาการัเพื่่�อการัพื่ัฒนาท้องถิ่่�น

 คณะบีริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เป่ิดรับีสมัครผู้้�สำาเร็จการศึูกษาระดับีป่ริญญาติรี
เข้�าศึูกษาต่ิอระดับีป่ริญญาโท หลักส้ติรบีริหารธุรกิจ
มหาบัีณฑิ์ติ สาข้าวิชื้าการจัดการ เอกเล้อกการเงิน
และการธนาคาร (MBA in Finance and Banking)
รุ่นที� 7 ป่ระจำาภาคเรียนที� 1 ป่ีการศึูกษา 2564
หลักส้ติร 2 ป่ี จำานวน 40 หน่วยกิติ เรียนระบีบี
Block Coures  แผู้น ข้ (ไม่ติ�องทำาวิทยานิพื่นธ์)
เรียนเฉพื่าะวันอาทิติย์วันเดียว เวลา 08.00 - 21.00 น.
ค่าใชื้�จ่ายติลอดหลักส้ติรรวมศึูกษาด้งาน ณ ป่ระเทศู
สาธารณรัฐสิงคโป่ร์ 189,000 บีาท (แบ่ีงชื้ำาระ 8 งวด)
คัดเล้อกโดยการสอบีสัมภาษณ์
 ผู้้�สนใจสมัครด�วยตินเองหร้อสมัครออนไลน์
ที� https://finapply.ru-mba.com/ ได�ตัิ�งแติ่
บัดนี� - 16 กันยายน 2564 สอบีถามรายละเอียด
เพิื่�มเติิมได�ที�สำานักงานโครงการฯ อาคารสุโข้ทัย
ชัื้�น 15 ห�อง 1501 โทร. 0-2310-8941, 085-246-
6665, 084-639-8272 หร้อที� Inbox Massage
มาที� Facebook: MBA finance and banking
หร้อด้รายละเอียดที� www.mbafinru.com

 คณะรัฐศูาสติร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เป่ิดรับีสมัครนักศึูกษาใหม่ หลักส้ติรรัฐศูาสติร
มหาบัีณฑิ์ติ กลุ่มวิชื้าสหวิทยาการเพ้ื่�อการพัื่ฒนา
ท�องถิ�น ป่ระจำาภาคเรียนที� 1 ป่ีการศึูกษา 2564
หลักส้ติร 2 ปี่ จำานวน 40 หน่วยกิติ แผู้น ข้ (ไม่ทำา
วิทยานิพื่นธ์) เรียนวันเสาร์และวันอาทิติย์ เวลา
08.00 - 17.00 น. ค่าใชื้�จ่ายติลอดหลักส้ติรรวมศึูกษา
ด้งานภายในป่ระเทศู 128,660 บีาท (แบี่งชื้ำาระ
6 งวด) คัดเล้อกโดยการสอบีสัมภาษณ์ ทั�งนี�พิื่เศูษ

รับีส่วนลดจากมหาวิทยาลัยฯและรัฐสนับีสนุน
ฟ้รี 50% ด�วย
 ผู้้�สนใจสามารถสมัครได�ตัิ�งแต่ิบัดนี�เป็นต้นไป
สอบีถามรายละเอียดเพิื่�มเติิมได�ที� สำานักงานโครงการฯ
ชัื้�น 3 ห�อง 0304 อาคารศูรีศูรัทธา คณะรัฐศูาสติร์
โทร. 0-2310-8496, 084-917-5337 หร้อที�
www.islocal.ru.ac.th  https://www.facebook.
com/islocal.ru

  ม.รามฯ เปิิดรับปิ.โทม.รามฯ เปิิดรับปิ.โท
รัฐปิระศาสนศาสตร์รัฐปิระศาสนศาสตร์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป่ิดรับีผู้้�สำาเร็จ
การศึูกษาระดับีป่ริญญาติรี เข้�าศึูกษาต่ิอป่ริญญาโท
หลักส้ติรรัฐป่ระศูาสนศูาสติรมหาบัีณฑิ์ติ (หัวหมาก)
รุ่นที� 14 ป่ระจำาภาคเรียนที� 2 ป่ีการศึูกษา 2564
เป็่นหลักส้ติร 37 หน่วยกิติ แผู้น ข้ (ไม่ทำาวิทยานิพื่นธ์)
จัดการศึูกษาแบีบี Block Course เรียนวันเสาร์
เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ ม.ร. หัวหมาก ค่าใชื้�จ่าย
ติลอดหลักส้ติร 125,000 บีาท (แบี่งชื้ำาระ 5 งวด)
คัดเล้อกโดยการสอบีสัมภาษณ์
 ผู้้�สนใจสามารถดาวน์โหลดใบีสมัครได�ที�
www.mpa.ru.ac.th ตัิ�งแต่ิบัดนี� - 4 ตุลาคม 2564
และสมัครผู่้านทางธนาคารเท่านั�น โดยโอนเงินผู่้าน
บัีญชีื้ธนาคารทหารไทยธนชื้าติ สาข้ามหาวิทยาลัย
รามคำาแหง หมายเลข้บัีญชีื้ 156-2-28571-6 ช้ื้�อบัีญชีื้ 
ม.ร.รป่.ม. หัวหมาก รุ่น 14 โดยผู่้านเคาน์เติอร์ธนาคาร
หร้อ Mobile Banking หลังจากชื้ำาระเงินแล�ว
ให�สำาเนาหร้อภาพื่ถ่ายเอกสาร Pay-In Slip หร้อ
Slip mobile Banking สำาเนาบัีติรป่ระจำาตัิว
ป่ระชื้าชื้น และใบีสมัครคัดเล้อกเข้�าศึูกษา พื่ร�อมระบุี
เบีอร์โทรศัูพื่ท์ติิดต่ิอกับี ส่งมาที� e-Mail: mpa_ram
@hotmail.com พื่ร�อมทั�งโทรยน้ยนัการส่งเอกสาร
 สอบีถามรายละเอียดเพิื่�มเติิมได�ที�สำานักงาน
โครงการฯ อาคารสำานักงานอธิการบีดี ชัื้�น 5
โทร. 081-400-8816, 087-497-6009, 0-2310-
8007 และ 0-2310-8033 หร้อที� www.mpa.ru.
ac.th , Facebook : คณะรัฐศูาสติร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง

“การป่ล้กและด้แลรักษาฟ้้าทะลายโจร” “การด้แล
รักษา การเก็บีเกี�ยว และการนำาไป่ใชื้�เป็่นยาสมุนไพื่ร 
เพื่ ้�อบีรรเทาความรุนแรงข้องโรคโควิด-19” 
“การแป่รร้ป่สมุนไพื่รฟ้้าทะลายโจร” และ “การสาธิติ
การแป่รร้ป่ฟ้้าทะลายโจรให�เป่็นยาแคป่ซ้ีล” 
ทั�งนี�เป่็นการอบีรมออนไลน์ที�ถ่ายทอดจากสำานัก
เทคโนโลยีการศูึกษา และอาคาร KMB301 ติาม
กำาหนดการดังนี�

9.30-10.00 นั้.    
      พิื่ธีเปิ่ดงาน โดยผูู้้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิิศักดิ� 
ลาภเจริญทรัพื่ย์ ป่ระธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
รักษาราชื้การ แทนอธิการบีดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
      กล่าวรายงานโดย ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน 
สุนทรพัื่นธุ์ คณบีดีคณะรัฐศูาสติร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รักษาราชื้การแทนคณบีดี
คณะวิทยาศูาสติร์ 
10.00-10.40 นั้.  
      บีรรยายออนไลน์เกี�ยวกับีการป่ล้กและด้แล
รักษา ฟ้้าทะลายโจร โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี 
ชุมพื่ล มากทอง สาข้าวิชื้าเทคโนโลยีการเกษติร 
10.40-11.20 นั้.   
      บีรรยายออนไลน์เกี�ยวกับีการด้แลรักษา การ
เก็บีเกี�ยว และการนำาไป่ใชื้�เป่็นยาสมุนไพื่รเพ้ื่�อ
บีรรเทาความรุนแรงข้องโรคโควิด-19 โดยอาจารย์ 
ดร.ชมลรรค กองอรรถ สาข้าวิชื้าการแพื่ทย์แผู้นไทย 
11.20-12.00 นั้.  
      บีรรยายออนไลน์เกี�ยวกับีการแป่รร้ป่สมุนไพื่ร 
ฟ้้าทะลายโจร โดยอาจารย์ ดร. ศศิธร ตัณฑวรรธนะ 
สาข้าวิชื้าการแพื่ทย์แผู้นไทย 
12.00-13.00 นั้.  
      พัื่กรับีป่ระทานอาหาร 
13.00-14.30 นั้.  
      บีรรยายออนไลน์และสาธิติวิธีการแป่รร้ป่
ฟ้้าทะลายโจรให�เป่็นยาแคป่ซ้ีลฟ้้าทะลายโจร 
โดยอาจารย์ลลิตา บุญศิลป์ อาจารย์ ดร.ศศิธร 
ตัณฑวรรธนะ และอาจารย์ ดร.ชมลรรค กองอรรถ
      มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ข้อเชิื้ญชื้วนผู้้�สนใจ
เข้�าร่วมการอบีรมโดยไม่เสียค่าใชื้�จ่าย โดยสอบีถาม
รายละเอียดเพิื่�มเติิมหร้อแจ�งความจำานงเข้�าร่วม
การอบีรมได�ที� โทร.02-310-8684

รามคำาแหงจัดอบรมการปลูกและแปรรูปฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

ตอบปัญหานักศึกษาฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 3)

ม.รามฯ เปิดรับลงทะเบียนเข้าศูนย์พัื่กคอยฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

บีริเวณใกล�ป่ระต้ิทางออกด�านหลังมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง ซึี�งสามารถรองรับีผู้้�ป่่วยได� 170 เตีิยง 
      ทั�งนี� ผู้้�ที�ติ�องการลงทะเบีียนเพื่้�อเข้�าพัื่ก
ศู้นย์พัื่กคอยฯ กรุณากรอกข้�อม้ลด�านล่างให�
ครบีถ�วน ** ผู้่านทาง QR Code หร้อที�ลิงค์ 
shorturl.asia/4Xv7O หร้อสามารถโทรศัูพื่ท์
แจ�งข้�อม้ลเพื่้�อเข้�าศู้นย์พัื่กคอย หร้อสอบีถาม
รายละเอียดเพิื่�มเติิมโทร. 02-310-8144,
02-310-8444 และ 02-310-8097

 - ค่าธรรมเนียมส่งใบีรับีรองสภาฯ และ
ใบีรับีรองผู้ลการศึูกษา (Transcript)ทางไป่รษณีย์ 
50 บีาท (กรณีข้อรับีเอกสารทางไป่รษณีย์)
      3. เติรียมร้ป่ถ่ายสวมครุยป่ริญญา ม.ร. ให�ถ้กติ�อง
ติามคณะที�จบี ข้นาด 4X6 ซีม. ( 2 นิ�ว)ไม่ใชื้�ภาพื่ถ่าย
โพื่ลาลอยด์หร้สแกน ภาพื่ถ่ายสี จำานวน 1 ร้ป่ และ
ถ่ายไว�ไม่เกิน 6 เด้อน
 3.1 ร้ป่ถ่ายที�ถ้กติ�อง ภาพื่ถ่ายหน�าติรง
ผู้้�หญิงผู้มไม่ป่รกหน�าหร้อป่ระบ่ีา ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นติาดำา ไม่ป่ระดับีทรงผู้มหร้อใส่ติ่างห้ ผู้้�ชื้าย
ตัิดผู้มสั�นเปิ่ดเห็นใบีห้
 3.2 พื่ระภิกษุ ใชื้�ร้ป่ถ่ายที�ครองจีวร
แบีบีมังกร
      4. ติิดต่ิอย้�นใบีเสร็จค่าขึ้�นทะเบีียนป่ริญญาและ
ใบีเสร็จค่าธรรมเนียมใบีรับีรองผู้ลการศึูกษา (Transcript)  
เพ้ื่�อข้อรับีแบีบีคำาร�องข้อใบีรับีรองผู้ลการศึูกษา 
ที�อาคาร สวป่. ชัื้�น 1 ช่ื้อง 3 
      5. ติิดต่ิอย้�นใบีเสร็จค่าใบีรับีรองสภาฯ ที� อาคาร
สวป่. ชัื้�น 1 ชื้่อง 4 พื่ร�อมเอกสาร ได�แก่ ใบีเสร็จ
ค่าธรรมเนียมใบีรับีรองสภาฯ  ร้ป่ถ่ายสวมครุย
ป่ริญญาสีติามคณะ  สำาเนาบัีติรป่ระจำาตัิวนักศึูกษา 
(กรณีบัีติรหายให�ใชื้�ใบีถ่าย ม.ร.2) เพ้ื่�อข้อรับีแบีบี
คำาร�องข้อใบีรับีรองสภาฯ และรอรับี   ใบีนัดรับีไว�
เป็่นหลักฐาน
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