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ในฉบับในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอนพบอาจารย์ผู้สอน

“ผศ.ดร.สืบพงษ์ ” รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งอธิิการบดี ม.ร.

“ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่” รับมอบงาน

ในตำำาแหน่งอธิิการบดีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง

ประกาศสำำานัักนัายกรัฐมนัตรี
เร่�อง แต่งตั�งอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
     ตามท่ี่�ได้้ม่พระบรมราชโองการโปรด้เกล้้าโปรด้กระหม่อมแต่งต้�ง 
นายวุุฒิิศ้ักดิ้� ล้าภเจริญที่ร้พย์ ให้ด้ำารงตำาแหน่ง อธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ย
รามคำำาแหง ต้�งแต่วุ้นท่ี่� 3 ม่นาคำม 2559 ตามประกาศัสำำาน้กนายกร้ฐมนตร่ 
ล้งวุ้นท่ี่� 7 ม่นาคำม 2559 น้�น เน่�องจาก นายวุุฒิิศ้ักดิ้� ล้าภเจริญที่ร้พย์ 
ได้้ด้ำารงตำาแหน่งมาคำรบกำาหนด้ตามวุาระแล้้วุ แล้ะท่ี่�ประชุมสำภามหาวิุที่ยาล้้ย
รามคำำาแหง คำร้�งท่ี่� 15/2563 เม่�อวุ้นท่ี่� 17 พฤศัจิกายน 2563 ได้้ม่มติ
เห็นชอบให้นำาคำวุามกราบบ้งคำมทูี่ล้พระกรุณาโปรด้เกล้้าโปรด้กระหม่อม
แต่งต้�ง นายส่ำบพงษ์์ ปราบใหญ่ ด้ำารงตำาแหน่ง อธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ย
รามคำำาแหง แต่โด้ยท่ี่�ได้้ม่กรณ่ร้องเร่ยนเก่�ยวุก้บการแต่งต้�งอธิิการบด่้
มหาวิุที่ยาล้้ยด้้งกล้่าวุ ซึ่่�งกระที่รวุงการอุด้มศั่กษ์า วิุที่ยาศัาสำตร์ วิุจ้ย 
แล้ะนวุ้ตกรรมได้้พิจารณาข้้อร้องเร่ยนด้้งกล่้าวุแล้้วุเห็นวุ่า การด้ำาเนินการ
เพ่�อให้ได้้มาซึ่่�งผูู้้สำมคำวุรด้ำารงตำาแหน่งอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยด้้งกล้่าวุ
เป็นไปตามหล้้กเกณฑ์์ข้องกฎหมายแล้ะข้้อบ้งค้ำบท่ี่�เก่�ยวุข้้อง กระที่รวุง
การอุด้มศั่กษ์า วิุที่ยาศัาสำตร์ วิุจ้ยแล้ะนวุ้ตกรรมจ่งข้อให้นำาคำวุาม
กราบบ้งคำมทูี่ล้พระกรุณาโปรด้เกล้้าโปรด้กระหม่อมแต่งต้�งต่อไป แล้ะ
สำำาน้กเล้ข้าธิิการคำณะร้ฐมนตร่ได้้นำาคำวุามกราบบ้งคำมทูี่ล้พระกรุณา
โปรด้เกล้้าโปรด้กระหม่อมแต่งต้�งแล้้วุ
     บ้ด้น่� ได้้ม่พระบรมราชโองการโปรด้เกล้้าโปรด้กระหม่อมแต่งต้�ง
บุคำคำล้ด้้งกล้่าวุ ให้ด้ำารงตำาแหน่งอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง 
ต้�งแต่วุ้นท่ี่� 12 ก้นยายน 2564
               ประกาศั ณ วุ้นท่ี่� 14 ก้นยายน พ.ศั. 2564
ผูู้้ร้บสำนองพระบรมราชโองการ
      ด้อน ปรม้ตถ์์วิุน้ย
     รองนายกร้ฐมนตร่

     ตามท่ี่�ได้้ม่พระบรมราชโองการโปรด้เกล้้าฯ แต่งต้�ง ผูู้้ช่วุยศัาสำตราจารย์ ด้ร.สำ่บพงษ์์ 
ปราบใหญ่ ด้ำารงตำาแหน่งอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ต้�งแต่วุ้นท่ี่� 12 ก้นยายน 2564 น้�น
     ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ ได้้เข้้าร้บสำนองพระบรมราชโองการ
โปรด้เกล้้าฯ ให้ด้ำารงตำาแหน่งอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง เม่�อวุ้นท่ี่� 20 ก้นยายน 2564 
ณ ห้องประมวุล้ กุล้มาตย์ ช้�น 2 อาคำารหอประชุมพ่อขุ้นรามคำำาแหงมหาราช โด้ยม่
คำณะผูู้้บริหาร แล้ะบุคำล้ากร ร่วุมแสำด้งคำวุามยินด่้
     โอกาสำน่� ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ กล่้าวุคำำากราบบ้งคำมทูี่ล้สำำาน่กในพระมหากรุณาธิิคุำณ 
เน่�องในพิธ่ิร้บสำนองพระบรมราชโองการโปรด้เกล้้าฯ แต่งต้�งอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ย
รามคำำาแหง วุ่า                                                                    (อ่่านต่่อ่หน้า 2)

     ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิิการบด่้
มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ร้บมอบงานในตำาแหน่งอธิิการบด่้
มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง จาก ผ้้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิิศักดิ�  
ลาภเจริญ่ทรัพย์ ประธิานกรรมการส่ำงเสำริมกิจการมหาวิุที่ยาล้้ย 
กรรมการสำภามหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง โด้ยม่ รองศาสตราจารย์
ดร.พันธิ์เทพ วิฑิิตอนันต์ ประธิานสำภาคำณาจารย์ แล้ะ
ว่าที่พันตรี ดร.โยธิิน ไพรพนานนท์ ประธิานสำภาข้้าราชการ 
พน้กงาน แล้ะลู้กจ้างมหาวิุที่ยาล้้ย เป็นส้ำกข่้พยาน ตล้อด้จนม่
คำณะผูู้้บริหาร คำณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี่� แล้ะต้วุแที่นน้กศั่กษ์า 
ร ่วุมแสำด้งคำวุามยินด่้ เม่�อวุ้นท่ี่�  20 ก้นยายน 2564 ณ
ห้องประภาศัน์อวุยช้ย อาคำารหอประชุมพ่อขุ้นรามคำำาแหง
มหาราช 

     “ผู้ศั.วุุฒิิศ้ักดิ้�” ข้อบคุำณบุคำล้ากรมหาวิุที่ยาล้้ยทุี่กฝ่่าย ร่วุมก้น
ที่ำางานมาตล้อด้กวุ่า 10 ปีท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�อธิิการบด่้ แล้ะร้กษ์าราชการแที่น
อธิิการบด่้ พร้อมฝ่าก “ผู้ศั.ด้ร.ส่ำบพงษ์์ ปราบใหญ่” อธิิการบด่้ ม.ร. 
คำนใหม่ ที่ำางานด้้วุยคำวุามเข้้มแข็้ง หน้กแน่น ย่นอยูบ่นคำวุามยุติธิรรม 
เพ่�อนำาพามหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหงเป็นมหาวิุที่ยาล้้ยข้องประชาชนต่อไป
     ผ้้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิิศักดิ� ลาภเจริญ่ทรัพย์ ประธิานกรรมการ
ส่ำงเสำริมกิจการมหาวิุที่ยาล้้ย แล้ะกรรมการสำภา   (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

     อธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหงคำนใหม่ ย่นย้น
หล้้งร้บพระบรมราชโองการโปรด้เกล้้าฯ ให้ด้ำารงตำาแหน่ง
วุ่าจะที่ำาหน้าท่ี่�ในตำาแหน่งอธิิการบด่้ให้ด่้ท่ี่�สุำด้ พร้อมทุี่่มเที่
ที่ำางานร่วุมก้บบุคำล้ากรอย่าง “เข้้าใจ เข้้าถ่์ง แล้ะเป็นธิรรม”
พ้ฒินามหาวิุที่ยาล้้ยให้ก้าวุหน้าโด้ยเน้นการส่ำ�อสำารท่ี่�ถู์กต้อง
การบริการท่ี่�เข้้าถ่์งง่าย แล้ะนำาเที่คำโนโล้ย่สำม้ยใหม่เข้้ามาใช้
ตอบโจที่ย์การเปล่้�ยนแปล้งข้องส้ำงคำมต่อไป 
     ผ้ ้ช่วยศาสตราจารย ์  ดร.ส ืบพงษ ์  ปราบใหญ่่
ร้บพระบรมราชโองการโปรด้เกล้้าฯ แต่งต้�งให้ด้ำารงตำาแหน่ง
อธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง แล้ะร้บมอบงานใน
ตำาแหน่งอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง จาก ผ้้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิิศักดิ�  ลาภเจริญ่ทรัพย์
ประธิานกรรมการส่ำงเสำริมกิจการมหาวิุที่ยาล้้ย กรรมการสำภามหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

อธิิการบดีี ม.รามฯ คนใหม่ ยืืนยัืนจะทำำ�หน้�ท่ำ� ให้ด่ีท่ำ�สุุดี

พร้้อมทุำ�มเทำก�ร้ทำำ�ง�นเพื�อพัฒน� ม.ร้. อยื��งเต็็มท่ำ�

‘ผศ.วุุฒิิศักดิิ์�’‘ผศ.วุุฒิิศักดิิ์�’  ขอบคุำณบุคำลัากรช่่วิยกันทำางานลุัล่ัวิงขอบคุำณบุคำลัากรช่่วิยกันทำางานลุัล่ัวิง

ฝากทุกคำนทำางานด้วิยคำวิามรัก-สืามัคำคีำฝากทุกคำนทำางานด้วิยคำวิามรัก-สืามัคำคีำ

ในฉบัับัในฉบัับั
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ส่่วนกลี่างแลี่ะส่่วนภููมิิภูาค (คร้�งทิ่� 4)ส่่วนกลี่างแลี่ะส่่วนภููมิิภูาค (คร้�งทิ่� 4)

ภูาค 1 ปีการศึึกษา 2564ภูาค 1 ปีการศึึกษา 2564หน้า 3หน้า 3
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“ผศ.ดร.สืบพงษ์ ” รับพระบรมราชโองการฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

๒

      ข้อเด้ชะฝ่่าล้ะอองธุิล่้พระบาที่ปกเกล้้า
ปกกระหม่อม
      ข้้าพระพุที่ธิเจ้า นายส่ำบพงษ์์ ปราบใหญ่
ข้อพระราชที่านพระบรมราชวุโรกาสำกราบบ้งคำมทูี่ล้
ที่รงที่ราบฝ่่าล้ะอองธุิล่้พระบาที่ ในโอกาสำท่ี่�ใต้ฝ่่า
ล้ะอองธุิล่้พระบาที่ที่รงม่พระบรมราชโองการ
โปรด้เกล้้าโปรด้กระหม่อม แต่งต้�งให้ข้้าพระพุที่ธิเจ้า
นายส่ำบพงษ์์ ปราบใหญ่ ด้ำารงตำาแหน่ง อธิิการบด่้
มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ต้�งแต่วุ้นท่ี่� 12 ก้นยายน 
2564 เป็นต้นไปน้�น
      ข้้าพระพุที่ธิเจ้าแล้ะวุงศั์ตระกูล้รู้ส่ำกสำำาน่กใน
พระมหากรุณาธิิคุำณเป็นล้้นพ้น แล้ะน้บเป็นเก่ยรติยศั
อ้นสูำงสุำด้ในช่วิุตข้องข้้าพระพุที่ธิเจ้าแล้ะวุงศ์ัตระกูล้
อย่างหาท่ี่�สุำด้มิได้้ ข้้าพระพุที่ธิเจ้าตระหน้กถ่์งภาระ
หน้าท่ี่�อ้นยิ�งใหญ่แล้ะสำำาค้ำญยิ�ง ท่ี่�ได้้ร้บพระราชที่าน
พระมหากรุณาธิิคุำณในคำร้�งน่�
      น้บแต่น่�ต่อไป ข้้าพระพุที่ธิเจ้าต้องร้บผิู้ด้ชอบ
ในการพ้ฒินามหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ให้เป็น
สำถ์าบ้นอุด้มศ่ักษ์าแบบตล้าด้วิุชา ท่ี่�มุ่งข้ยายแล้ะ
ให้โอกาสำที่างการศ่ักษ์าแก่ประชาชนคำนไที่ยท้ี่�ง
ประเที่ศั ตล้อด้ระยะเวุล้ายาวุนานถ่์ง 50 ปี ให้เจริญ
ก้าวุหน้ายิ�งๆ ข่้�นไป นอกจากน่� จะได้้สำร้างจิตสำำาน่ก
ข้องประชาคำมรามคำำาแหง ให้ม่คำวุามจงร้กภ้กด่้
ต่อสำถ์าบ้นพระมหากษ้์ตริย์แล้ะส่ำบสำานพระราช-
ปณิธิาน ด้้วุยคำวุามเข้้าใจ เข้้าถ่์ง แล้ะเป็นธิรรม
ให้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง เป็นสำถ์าบ้นอุด้มศ่ักษ์า
ท่ี่�เป็นสำมบ้ติที่างปัญญาข้องประเที่ศัชาติส่ำบไป
      ด้้วุยเกล้้าด้้วุยกระหม่อม ข้อเด้ชะ

 คำณะวิุที่ยาศัาสำตร์ มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง จ้ด้อบรมถ์่ายที่อด้องคำ์คำวุามรู้ “การปลููก เก็บเก่�ยว
แลูะแปรรูปฟ้้า (ทะลูายโจร) รามคำำาแหง” โด้ยม่ ผ้้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิิศักดิ� ลาภเจริญ่ทรัพย์ ร้กษ์า
ราชการแที่นอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง เป็นประธิานเปิด้การอบรม แล้ะม่บุคำล้ากรจากส่ำวุนกล้าง
แล้ะสำ่วุนภูมิภาคำ 23 จ้งหวุ้ด้ ร่วุมอบรม เม่�อวุ้นท่ี่� 15 ก้นยายน 2564 ถ์่ายที่อด้สำด้ผู้่าน YouTube Live
ช่อง EdTechRU Channel

 โอกาสำน่� ผ้้ช่วยศาสตราจารย์สาธิิน สุนทรพันธิุ์ ร้กษ์าราชการแที่นคำณบด่้คำณะวิุที่ยาศัาสำตร์
กล้่าวุวุ่า ต้�งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โล้กแล้ะประเที่ศัไที่ยต้องเผู้ชิญก้บการแพร่ระบาด้ข้องโรคำโคำวิุด้-19
ซ่ึ่�งที่ำาให้ม่ผูู้้ติด้เช่�อแล้ะป่วุยเป็นจำานวุนมาก จ่งต้องม่การใช้วุ้คำซ่ึ่นแล้ะยาร้กษ์าโรคำอย่างมากมาย จากกรณ่
ด้้งกล่้าวุ มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง นอกจากม่ภารกิจหล้้กด้้านการเร่ยนการสำอนแล้้วุ ย้งให้บริการวิุชาการ
แก่ส้ำงคำมด้้วุย เม่�อเกิด้สำถ์านการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคำโคำวิุด้-19 มหาวิุที่ยาล้้ยได้้ม่ส่ำวุนช่วุยเหล่้อส้ำงคำม
อาทิี่ การเปิด้ศูันย์ให้บริการฉ่ีด้วุ้คำซ่ึ่นโคำวิุด้-19 แล้ะเปิด้ศูันย์พ้กคำอย เพ่�อช่วุยดู้แล้ร้กษ์าในเบ่�องต้น
แก่ผูู้้ติด้เช่�อท่ี่�รอเข้้าร้บการร้กษ์าในระบบ นอกจากน่�มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ได้้สำน้บสำนุนภารกิจด้้าน
สำาธิารณสุำข้ตล้อด้จนการบรรเที่าคำวุามเด่้อด้ร้อนในการด้ำารงช่วิุตข้องพ่�น้องประชาชนคำนไที่ยมาโด้ยตล้อด้
โด้ย ผ้้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิิศักดิ� ลาภเจริญ่ทรัพย์ ประธิานกรรมการสำ่งเสำริมกิจการมหาวิุที่ยาล้้ย 
กรรมการสำภามหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ร้กษ์าราชการแที่นอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ได้้ประกาศั
คำวุามต้�งใจท่ี่�จะเร่งแก้ไข้ปัญหาข้าด้แคำล้นยาสำมุนไพรฟ้้าที่ะล้ายโจร ด้้วุยการจ้ด้ต้�งโคำรงการ “ปลู้กพ่ช
ฟ้้า (ที่ะล้ายโจร) รามคำำาแหง” เพ่�อผู้ลิ้ตยาสำมุนไพรฟ้้าที่ะล้ายโจรสำามารถ์แจกจ่ายให้ประชาชนในทุี่กพ่�นท่ี่�
ข้องมหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ท้ี่�งสำาข้าวิุที่ยบริการเฉีลิ้มพระเก่ยรติแล้ะวิุที่ยาเข้ตบางนา
 “มหาวิิทยาลััยมีศัักยภาพทั�งด้้านพ้�นที�แลัะทรััพยากรับุุคคลัที�จะสนับุสนุนการัเพาะปลูักฟ้้าทะลัายโจรั
โด้ยปัจจุบัุนสาขาวิิทยบุริัการัเฉลิัมพรัะเกียรัติิ ได้้มีการัเพาะปลูักฟ้้าทะลัายโจรัไปแล้ัวิ แลัะคณะวิิทยาศัาสติร์ั
มีคณาจารัย์ที�มีองค์ควิามรัู้เกี �ยวิกับุเรั้�องด้ังกลั่าวิ จึงได้้ด้ำาเนินการัจัด้การัอบุรัมถ่่ายทอด้องค์ควิามรัู้
“การัปลูัก เก็บุเกี�ยวิแลัะแปรัรูัปฟ้้า (ทะลัายโจรั) รัามคำาแหง” ให้แก่บุุคลัากรัแลัะปรัะชาชนทั�วิไป เพ้�อให้
สามารัถ่ปลูัก ดู้แลัรัักษา เก็บุเกี�ยวิแลัะแปรัรูัปพ้ชฟ้้าทะลัายโจรัให้เป็นยาแคปซููลัฟ้้าทะลัายโจรัที�มีคุณภาพดี้
รัวิมทั�งมีควิามรัู้ในการัใช้สมุนไพรับุรัรัเทาอาการัของโรัคโควิิด้-19 สามารัถ่พึ�งพาตินเองทางสาธารัณสุข
ได้้ในการัแพร่ัรัะบุาด้ที�รุันแรังของโรัคในปัจจุบัุนแลัะอนาคติได้้”
 ผ้้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิิศักดิ� ลาภเจริญ่ทรัพย์ ร้กษ์าราชการแที่นอธิิการบด่้มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง
กล้่าวุวุ่า มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง ภูมิใจท่ี่�ได้้เป็นสำ่วุนหน่�งในการข้้บเคำล่้�อนสำมุนไพรไที่ย โด้ยเฉีพาะ
ฟ้้าที่ะล้ายโจร ส้ำงคำมไที่ยเป็นส้ำงคำมท่ี่�รำ�ารวุยด้้วุยภูมิปัญญา องค์ำคำวุามรู้ต่างๆ ซ่ึ่�งคำณะวิุที่ยาศัาสำตร์ ม่อาจารย์
ท่ี่�ม่คำวุามรู้ คำวุามสำามารถ์ แล้ะมหาวิุที่ยาล้้ยม่พ่�นท่ี่�ในสำาข้าวิุที่ยบริการฯ ในจ้งหวุ้ด้ต่างๆ เหมาะแก่การ
ปลู้กฟ้้าที่ะล้ายโจร จ่งได้้ด้ำาเนินการปลู้กฟ้้าที่ะล้ายโจรไปแล้้วุในหล้ายพ่�นท่ี่� ซ่ึ่�งข้ณะน่�ในสำาข้าวิุที่ยบริการฯ
หล้ายแห่งได้้เห็นการเจริญเติบโต งอกงามอย่างมาก ข้อข้อบคุำณบุคำล้ากรทุี่กคำนท่ี่�ร่วุมแรงกายแรงใจ
ที่ำาสิำ�งเหล้่าน่�ด้้วุยคำวุามสำม้คำรใจ แล้ะหวุ้งอย่างยิ�งวุ่าการอบรมคำร้�งน่�จะสำามารถ์ถ์่ายที่อด้องคำ์คำวุามรู้
สู่ำภาคำปฏิิบ้ติ ที่ำาให้เกิด้ประสิำที่ธิิภาพแล้ะประสิำที่ธิิผู้ล้ในการเพาะปลู้กอย่างด่้ยิ�ง แล้ะท่ี่�สำำาค้ำญต้องคำำาน่งถ่์ง
เร่�องข้องคำวุามปล้อด้ภ้ยให้มากท่ี่�สุำด้
 ท้ี่�งน่� ภายในงานม่การบรรยายเก่�ยวุก้บการปลู้กแล้ะดู้แล้ร้กษ์า ฟ้้าที่ะล้ายโจร โด้ย อาจารย์ว่าท่ี
ร้อยตรีชุมพล มากทอง สำาข้าเที่คำโนโล้ย่การเกษ์ตร การบรรยายเก่�ยวุก้บการดู้แล้ร้กษ์า การเก็บเก่�ยวุ
แล้ะการนำาไปใช้เป็นยาสำมุนไพรเพ่�อบรรเที่าคำวุามรุนแรงข้องโรคำโคำวิุด้-19 โด้ย อาจารย์ชมลรรค กองอรรถ
สำาข้าวิุชาแพที่ย์แผู้นไที่ย แล้ะการบรรยายเก่�ยวุก้บการแปรรูปสำมุนไพรฟ้้าที่ะล้ายโจร โด้ย อาจารย์
ดร.ศศิธิร ตัณฑิวรรธินะ สำาข้าวิุชาวิุชาแพที่ย์แผู้นไที่ย รวุมท้ี่�งการสำาธิิตวิุธ่ิการแปรรูปฟ้้าที่ะล้ายโจร
ให้เป็นยาแคำปซูึ่ล้ฟ้้าที่ะล้ายโจร โด้ย อาจารย์ลลิตา บุญ่ศิลป์ อาจารย์ศศิธิร ตัณฑิวรรธินะ แล้ะอาจารย์
ดร.ชมลรรค กองอรรถ เป็นวิุที่ยากร

ม.ร้�มฯ จัดีอบร้มม.ร้�มฯ จัดีอบร้ม
“การปลููก เก็บเก่�ยวแลูะแปรรูปฟ้้า (ทะลูายโจร) รามคำำาแหง”“การปลููก เก็บเก่�ยวแลูะแปรรูปฟ้้า (ทะลูายโจร) รามคำำาแหง”



ข่าวรามคำาแหง  วันท่ี  ๒๗ กันยายน -  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓

 ด้้วุยมหาวิุที่ยาล้้ยม่ภารกิจจำาเป็นท่ี่�ต้องร่บด้ำาเนินการเก่�ยวุก้บการปฏิิบ้ติงานด้้านข้้อมูล้การล้งที่ะเบ่ยนเร่ยนข้องน้กศ่ักษ์า ซ่ึ่�งน้กศ่ักษ์าสำามารถ์
ด้ำาเนินการเก่�ยวุก้บการข้อล้ด้คำ่าใช้จ่ายด้้านการศ่ักษ์าในภาคำ 1 ปีการศ่ักษ์า 2564 เพ่�อให้การด้ำาเนินงานข้องมหาวิุที่ยาล้้ยเป็นไปด้้วุยคำวุามเร่ยบร้อยแล้ะ
ม่ประสิำที่ธิิภาพ อาศ้ัยอำานาจตามคำวุามในข้้อ 15 ข้องข้้อบ้งค้ำบมหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหงวุ่าด้้วุยการศ่ักษ์าช้�นปริญญาตร่ พ.ศั. 2560 จ่งเปล่้�ยนแปล้งปฏิิทิี่น
การศ่ักษ์า ประจำาภาคำ 1 ปีการศ่ักษ์า 2564 ส่ำวุนกล้าง เป็นด้้งน่�

จ. 19 เม.ย. 2564 - อา. 10 ต.คำ. 2564

จ. 19 เม.ย. 2564 - อา. 10 ต.คำ. 2564

จ. 19 เม.ย. 2564 - ศั. 30 ก.คำ. 2564
พฤ. 7 ต.ค. 2564 - อา. 10 ต.ค. 2564
จ. 11 ต.คำ. 2564

อ. 12 ต.คำ. 2564 - พฤ. 30 ธิ.คำ. 2564
ศ. 24 ก.ย. 2564 - พฤ. 30 ก.ย. 2564
ศั. 17 ก.ย. 2564 - จ. 20 ก.ย. 2564
จ. 25 ต.ค. 2564 - ศ. 29 ต.ค. 2564
จ. 1 พ.ย. 2564 - ศั. 5 พ.ย. 2564
อ. 9 พ.ย. 2564 - พฤ. 11 พ.ย. 2564
จ. 15 พ.ย. 2564 - ศั. 24 ธิ.คำ. 2564
จ. 22 พ.ย. 2564 - ศั. 26 พ.ย. 2564
อ. 30 พ.ย. 2564 - สำ. 4 ธิ.คำ. 2564
พ. 1 ธิ.คำ. 2564
พฤ. 2 ธิ.ค. 2564 - พ. 8 ธิ.ค. 2564
อ. 4 ม.คำ. 2564
พ. 5 ม.ค. 2564 - อ. 18 ม.ค. 2564 
พ. 19 ม.คำ. 2564

จ. 19 เม.ย. 2564 - อา. 10 ต.คำ. 2564

จ. 19 เม.ย. 2564 - จ. 13 ก.ย. 2564

จ. 19 เม.ย. 2564 - ศั. 30 ก.คำ. 2564
ศั. 6 สำ.คำ. 2564 - จ. 9 สำ.คำ. 2564
ศั. 10 ก.ย. 2564 - จ. 13 ก.ย. 2564
จ. 11 ต.คำ. 2564

จ. 4 ต.ค. 2564 - ศ. 8 ต.ค. 2564
ศั. 17 ก.ย. 2564 - จ. 20 ก.ย. 2564
อ. 12 ต.คำ. 2564 - จ. 27 ธิ.คำ. 2564
สำ. 16 ต.คำ. 2564 - อา. 9 ม.คำ. 2564
จ. 1 พ.ย. 2564 - ศ. 5 พ.ย. 2564
จ. 6 ธิ.คำ. 2564 - พฤ. 9 ธิ.คำ. 2564
ส. 11 ธิ.ค. 2564 - อา. 12 ธิ.ค. 2564
ส. 18 ธิ.ค. 2564 - อา. 19 ธิ.ค. 2564
ส. 22 ม.ค. 2565 - อา. 23 ม.ค. 2565
ส. 29 ม.ค. 2565 - อา. 30 ม.ค. 2565
จ. 31 ม.คำ. 2565

ร้บสำม้คำรน้กศ่ักษ์าใหม่ส่ำวุนกล้างที่าง Internet (ผูู้้ท่ี่�ใช้สิำที่ธิิเท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต แล้ะผูู้้ท่ี่�ไม่ใช้สิำที่ธิิ
เท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต) ได้้ท่ี่� www.iregis2.ru.ac.th
Download  ใบสำม้คำรแล้ะระเบ่ยบการร้บสำม้คำรน้กศ่ักษ์าใหม่ได้้ท่ี่� www.ru.ac.th
www.iregis2.ru.ac.th www.regis.ru.ac.th
ร้บสำม้คำรน้กศ่ักษ์าใหม่ส่ำวุนกล้างที่างไปรษ์ณ่ย์ (เฉีพาะผูู้้ท่ี่�ไม่ใช้สิำที่ธิิเท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต)
ร้บสำม้คำรแล้ะล้งที่ะเบ่ยนเร่ยนน้กศ่ักษ์าใหม่ แล้ะน้กศ่ักษ์าเท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต ท่ี่�สำาข้าวิุที่ยบริการฯ (คำร้�งท่ี่� 1)
ร้บสำม้คำรแล้ะล้งที่ะเบ่ยนเร่ยนน้กศ่ักษ์าใหม่ แล้ะน้กศ่ักษ์าเท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต ท่ี่�สำาข้าวิุที่ยบริการฯ (คำร้�งท่ี่� 2)
ปฐมนิเที่ศัน้กศ่ักษ์าใหม่
     ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2564 ทาง Internet และ Application
ล้งที่ะเบ่ยนเร่ยนน้กศ่ักษ์าเก่าส่ำวุนภูมิภาคำที่างไปรษ์ณ่ย์
บรรยายผู่้านเที่คำโนโล้ย่สำารสำนเที่ศั (เฉีพาะกระบวุนวิุชาท่ี่�มหาวิุที่ยาล้้ยกำาหนด้)
บรรยายสำรุปท่ี่�สำาข้าวิุที่ยบริการฯ (เฉีพาะกระบวุนวิุชาท่ี่�มหาวิุที่ยาล้้ยกำาหนด้)
ลงทะเบียนสอบซ่่อมของภาค 2 และภาคฤด้ร้อน/2563 ทาง Internet และ Application
บอกเลิ้ก-บอกเพิ�มกระบวุนวิุชา ภาคำ 1/2564 ที่าง Internet

วันสอบซ่่อมของ ภาค 2 และภาคฤด้ร้อน/2563

สอบไล่ภาค 1/2564

วุ้นสำำาเร็จการศ่ักษ์าแล้ะปิด้ภาคำเร่ยน

ร้บสำม้คำรน้กศ่ักษ์าใหม่ส่ำวุนกล้างที่าง Internet (ผูู้้ท่ี่�ใช้สิำที่ธิิเท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต แล้ะผูู้้ท่ี่�ไม่ใช้สิำที่ธิิ
เท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต) ได้้ท่ี่� www.iregis2.ru.ac.th
Download ใบสำม้คำรแล้ะระเบ่ยบการร้บสำม้คำรน้กศ่ักษ์าใหม่ได้้ท่ี่� www.ru.ac.th
www.iregis2.ru.ac.th www.regis.ru.ac.th
ร้บสำม้คำรน้กศ่ักษ์าใหม่ส่ำวุนกล้างที่างไปรษ์ณ่ย์ (เฉีพาะผูู้้ท่ี่�ไม่ใช้สิำที่ธิิเท่ี่ยบโอนหน่วุยกิต)
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย
ปฐมนิเที่ศัน้กศ่ักษ์าใหม่
     ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
บรรยายในช้�นเร่ยน
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2564 ทาง Internet และ Application
ล้งที่ะเบ่ยนเร่ยนน้กศ่ักษ์าเก่า ภาคำ 1/2564 ที่างไปรษ์ณ่ย์
ลงทะเบียนสอบซ่่อมของภาค 2 และภาคฤด้ร้อน/2563 ทาง Internet และ Application
ล้งที่ะเบ่ยนสำอบ e-Testing
ย่�นข้อสำอบซึ่ำ�าซ้ึ่อน สำอบซ่ึ่อมภาคำ 2 แล้ะภาคำฤดู้ร้อน/2563 ที่าง Online
สำอบ e-Testing รายล้ะเอ่ยด้การสำอบดู้ตามประกาศัข้องสำถ์าบ้นการวิุชาการที่างอิเล็้กที่รอนิกส์ำ
บอกเลิ้ก-บอกเพิ�มกระบวุนวิุชา ภาคำ 1/2564 ที่าง Internet
ย่�นข้อสำอบซึ่ำ�าซ้ึ่อน ภาคำ 1/2564 ที่าง Online (สำำาหร้บน้กศ่ักษ์าท่ี่�ข้อจบการศ่ักษ์า)
เตร่ยมสำอบซ่ึ่อม (งด้บรรยาย)
สอบซ่่อมของ ภาค 2 และภาคฤด้ร้อน /2563 (เว้นวันท่ี 5 ธัินวาคม 2564)
เตร่ยมสำอบไล่้ (งด้บรรยาย)
สอบไล่ภาค 1/2564
วุ้นสำำาเร็จการศ่ักษ์าแล้ะปิด้ภาคำเร่ยน

}
}

การรับสืมัคำรนักศึกษ์าใหม่ ภาคำ 1 ปีการศึกษ์า 2564 (ส่ืวินกลัาง)

การรับสืมัคำรนักศึกษ์าใหม่ ภาคำ 1 ปีการศึกษ์า 2564 (ส่ืวินภูมิภาคำ)

เปล่ี่�ยนแปลี่งปฏิิทิินการศึึกษาปริญญาตร่ส่่วนกลี่างแลี่ะส่่วนภููมิิภูาค (คร้�งท่ิ� 4)เปล่ี่�ยนแปลี่งปฏิิทิินการศึึกษาปริญญาตร่ส่่วนกลี่างแลี่ะส่่วนภููมิิภูาค (คร้�งท่ิ� 4)
ภูาค 1 ปีการศึึกษา 2564ภูาค 1 ปีการศึึกษา 2564
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ปัญ่หานักศึกษาปัญ่หานักศึกษา

ตอบตอบ

 “เงิน” (money) คำ่ออะไร? ก่อนจะตอบ
คำำาถ์ามน่�ผู้มต้องข้อช่�แจงนิด้หน่�งวุ่าที่ำาไมต้องวุงเล็้บ
ภาษ์าอ้งกฤษ์วุ่า money เอาไวุ้ด้้วุย ที่่�ต้องวุงเล้็บ
ก็เพราะม้นม่คำำาวุ่าเงินซ่ึ่�งหมายถ่์งโล้หะเงิน หร่อ silver
ในภาษ์าอ้งกฤษ์อยู่ด้้วุย น่�เป็นปัญหาเฉีพาะสำำาหร้บ
คำนท่ี่�ใช้ภาษ์าไที่ยแล้ะจะเห็นได้้วุ่าคำนท่ี่�ใช้ภาษ์าอ้งกฤษ์
จะไม่สำ้บสำนระหวุ่าง 2 คำำาน่�แต่อย่างใด้ เหตุที่่�เราใช้
คำำาวุ่าเงินได้้ 2 คำวุามหมายก็เพราะในสำม้ยโบราณน้�น
ไที่ยเราใช้โล้หะเงินเป็นเงินตราหล้้กมายาวุนาน
จนที่ำาให้ในยุคำหล้้ง ๆ น่�แม้จะเป็นเงินตราที่่�ไม่ได้้
ที่ำาด้้วุยโล้หะเงินเราก็ย้งคำงใช้คำำาน่�อยู่ แต่สำม้ยอยุธิยา
หร่ออาจจะสำุโข้ที่้ยแล้ะร้ตนโกสำินที่ร์ตอนต้นน้ �น
เงินก็จะหมายถ่์งเงินตราท่ี่�ที่ำาด้้วุยโล้หะเงินเป็นหล้้ก
ถ์้าเป็นเงินตราอย่างอ่�นก็จะม่ช่�อเร่ยกต่างออกไป
โด้ยเฉีพาะเงินตราหล้้กสำำาหร้บซ่ึ่�อข้ายปล่้กย่อยท่ี่�เป็น
เปล่้อกหอยน้�นจะเร่ยกวุ่า “เบ่�ย” หร่อเงินท่ี่�ใช้ปล่้กย่อย
ยามเบ่ �ยข้าด้แคำล้นซึ่่�งที่ำาจากด้ินเผู้าก็จะเร่ยกวุ่า 
“ประกับ”
 ที่่�ต้ �งช่ �อข้องตอนน่�วุ่า “เงินไม่ใช่เงินน้�น”
จุด้มุ่งหมายค่ำอจะวิุเคำราะห์วุ่าเงินท่ี่�เข้าเร่ยก bitcoin
หร่อ cryptocurrency น้�นเป็นเงินจริงหร่อไม่ เพราะ
ในช่วุง 3-4 ปีที่่�ผู้่านมา บิที่คำอยน์ม่ช่�อที่้�งในที่างที่่�ด้่
แล้ะไม่ด่้อย่างต่อเน่�อง โด้ยช่วุงแรกท่ี่�กำาล้้งเห่อก้นน้�น
ก็ม่คำนพาก้นขุ้ด้ (เข้าเร่ยกก้นอย่างน้�น) บิที่คำอยน์
ก้นใหญ่โด้ยใช้อุปกรณ์สำำาค้ำญค่ำอคำอมพิวุเตอร์ท่ี่�ติด้ต้�ง
อุปกรณ์พิเศัษ์ นอกจากน้�นก็ม่การแล้กเปล้่�ยนปั�น
ราคำาก้นจนได้้กำาไรมหาศัาล้ (เป็นแค่ำต้วุเล้ข้เท่ี่ยบก้บ
เงินจริง เช่น ด้อล้ล้าร์) บิที่คำอยน์เหล่้าน่�ม่หล้ายย่�ห้อ
หร่อจะเร่ยกวุ่าหล้ายสำกุล้ก็ได้้ แต่ล้ะสำกุล้ม่ค่ำาไม่เท่ี่าก้น
สำ่วุนการจะแล้กเปล้่�ยนระหวุ่างก้นเหม่อนเงินบาที่
ก้บด้อล้ล้าร์ได้้หร่อไม่น้�นย้งไม่ช้ด้เจน แต่หล้้งจาก
ปั�นราคำาก้นมาระยะหน่�งจนกระท้ี่�งเหล้ายคำนคิำด้ก้นวุ่า
ต่อไปเงินสำกุล้สำำาคำ้ญ ๆ อย่างเช่นด้อล้ล้าร์สำหร้ฐฯ
หร่อยูโรจะหมด้คำวุามหมายไปแล้้วุ ก็เกิด้วิุกฤตการณ์
ท่ี่�มูล้ค่ำาบิที่คำอยน์ด้ำาดิ้�งล้งอย่างน่าหวุาด้เส่ำยวุ ก่อนท่ี่�
จะกล้้บมาที่รงต้วุได้้ใหม่ แต่ก็ม่ค่ำาตำ�ากวุ่าช่วุงท่ี่�กำาล้้ง
เฟ้่�องฟู้เต็มที่่�อยู่มากที่่เด้่ยวุ งานน่�คำนล้่มจมก้นไป
ไม่น้อย
 ก่อนจะไปถ์่งตรงที่่�วุ่าบิที่คำอยน์เป็นเงินจริง
หร่อเปล่้าก็คำงจะต้องมาที่ำาคำวุามเข้้าใจก้นเส่ำยก่อนวุ่า
ตามหล้้กการน้�นกำาหนด้เงินข้่�นมาจากอะไร ซึ่่�งถ์้าดู้

ตอน...เงิินไม่่ใช่่เงิิน (1)ตอน...เงิินไม่่ใช่่เงิิน (1)

 3. น้กศ่ักษ์าด้ำาเนินการโอนย้ายฯได้้ ตามประกาศั
ข้องมหาวุิที่ยาล้้ยฯ เก่ �ยวุก้บกำาหนด้การโอนย้ายฯ
ในแต่ล้ะปีการศั่กษ์า ติด้ต่อได้้ที่่� ฝ่่ายล้งที่ะเบ่ยนเร่ยน
แล้ะจ้ด้สำอบ อาคำาร สำวุป. ช้�น 6 ด้ำาเนินการโอนย้ายฯ
ได้้เพ่ยงคำร้�งเด่้ยวุ หากน้กศ่ักษ์าท่ี่�โอนย้ายระบบไปแล้้วุ
ประสำงค์ำจะย้ายกล้้บระบบเดิ้มจะต้องล้าออกแล้้วุที่ำาการ

สำม้คำรใหม่ แล้ะสำามารถ์นำาหน่วุยกิตสำะสำมเด้ิมมา
เที่่ยบโอนได้้ สำอบถ์ามรายล้ะเอ ่ยด้เพิ �มเต ิมได้ ้ที่ ่ �
ฝ่่ายล้งที่ะเบ่ยนเร่ยนแล้ะจ้ด้สำอบ อาคำาร สำวุป. ช้�น 6
โที่รศ้ัพท์ี่ 02-310-8626

จากคำวุามหมายเบ่�องต้นข้องเงินแล้้วุก็จะได้้คำำานิยาม
วุ่า “เงิน” น้�นคำ่อสำิ�งที่่�คำนในสำ้งคำมยอมร้บวุ่าเป็น
สำ่�อกล้างในการแล้กเปล้่�ยนแล้ะเป็นเคำร่�องกำาหนด้
มูล้ค่ำาข้องสิำนค้ำาแล้ะบริการ อย่างเช่นท่ี่�ในสำม้ยก่อน
เคำยกำาหนด้ให้เปล่้อกหอยท่ี่�เร่ยกวุ่าเบ่�ยเป็นเงิน แล้ะ
กำาหนด้ค่ำาบริการเร่อข้้ามฟ้ากไวุ้วุ่า 10 เบ่�ย เป็นต้น
(เป็นที่่�มาข้องช่�อที่่าสำิบเบ่�ยที่่�อยุธิยา) แต่ประเด้็น
สำำาค้ำญน้�นอยู่ท่ี่�ในส้ำงคำมท่ี่�ม่ระบบการปกคำรองช้ด้เจน
การจะให้สำ้งคำมยอมร้บวุ่าอะไรเป็นเงินน้�นต้องที่ำา
โด้ยผู่้านออกมาเป็นกฎหมายเป็นสำำาค้ำญ ไม่ใช่จะไป
ตกล้งก้นเองในส้ำงคำมวุ่าจะใช้อะไรเป็นเงินก็ได้้
 การที่่�สำ้งคำม (หร่อที่่ �จริงคำ่อฝ่่ายม่อำานาจ
ปกคำรอง) จะกำาหนด้อะไรข่้�นมาเป็นเงินน้�น โด้ยท้ี่�วุไป
เข้าจะดู้วุ่าสำิ �งน้ �นม่คำุณสำมบ้ติข้องเงินที่่ �ด้่หร่อไม่
ซึ่่�งคำุณสำมบ้ติสำำาคำ้ญที่่�ล้ะเวุ้นเสำ่ยไม่ได้้ก็คำ่อสำิ�งที่่�จะใช้
เป็นเงินน้�นต้องหายาก เพราะถ์้าหาได้้ที่้�วุไป ม้นก็
ไม่ม่ค่ำาพอจะใช้เป็นเงินได้้ ยกต้วุอย่างค่ำอเปล่้อกหอย
ตามต้วุอย่างข้้างต้นน้�น ที่่�ใช้เป็นเงินได้้เพราะไม่ม่
ในเม่องไที่ย ต้องนำาเข้้ามาจากเกาะแถ์บมหาสำมุที่ร
อินเด้่ยโน่น ด้้วุยเหตุฉีะน่�สำิ�งที่่�นิยมใช้เป็นเงินที่่�สำุด้
ก็คำ่อโล้หะม่คำ่าประเภที่ที่องคำำาแล้ะเงิน แต่ในกรณ่
ข้องไที่ยน้�น ที่องคำำาแม้จะม่คำุณสำมบ้ติเป็นเงินที่่�ด้่
แต่คำ่าสำูงเกินกวุ่าจะไปซึ่่�อข้องเล้็ก ๆ น้อย ๆ ได้้
แล้ะหายากเกินไปด้้วุย เราจ่งนิยมใช้โล้หะเงินมากกวุ่า
ซ่ึ่�งก็เล้ยที่ำาให้เราเร่ยกเงินวุ่า “เงิน” เพราะส่ำวุนใหญ่
ที่ำาจากโล้หะเงินน้�นเอง
 คำุณสำมบ้ติที่่ �ด้่ข้องเงินอ่กอย่างหน่ �งก็คำ่อ
มูล้คำ่าต้องม่มาตรฐานเด้่ยวุก้นทีุ่กหน่วุยแล้ะมูล้คำ่า
จะต้องม่เสำถ์่ยรภาพด้้วุย แปล้วุ่าไม่เสำ่�อมคำ่าล้งง่าย
เกินไป ต้วุอย่างก็ค่ำอในอเมริกายุคำท่ี่�เป็นอาณานิคำม
ข้องอ้งกฤษ์น้�น เคำยใช้ยาสำูบแที่นเงินในการซึ่่�อข้าย
สิำนค้ำาแล้ะชำาระภาษ่์ได้้ แต่ปัญหาค่ำอใบยาสูำบแต่ล้ะใบ
มาตรฐานแตกต่างก้น ถ้์าน้บหน่วุยเป็นนำ�าหน้กข้อง
ใบยา คำนจะซึ่่�อหร่อชำาระภาษ์่ก็จะเล้่อกแต่ใบที่่�
หนอนกินหร่อจวุนเน่ามาใช้ ที่ำาให้เป็นปัญหามาก
นอกจากน้�นมูล้คำ่าใบยาสำูบย้งไม่ม่เสำถ์่ยรภาพด้้วุย
เพราะเก็บไวุ้นานเข้้าก็จะเน่าเสำ่ยหมด้ มูล้คำ่าจ่ง
ตกตำ�าล้งทีุ่กวุ้น ด้้วุยเหตุน่ �จ่งต้องเล้ิกใช้ใบยาสำูบ
เป็นเงินไปในท่ี่�สุำด้
 คำงต้องต่ออ่กตอนแล้้วุล้ะคำร้บ....ตอนเด้่ยวุ
จะพอหร่อเปล่้าย้งไม่รู้

กอ่งบรรณาธิการ

Y= Y=Y= Y=
ถาม: ผู้มเป็นน้กศั่กษ์าข้อง ม.รามคำำาแหง ที่่�สำำาเร็จ
การศ่ักษ์าแล้้วุ ต้องการข้อที่รานสำคำริปท์ี่สำำาเร็จการศ่ักษ์า
ที่่�เคำยเร่ยนจาก ม.รามฯ อยากข้อผู้่านที่างไปรษ์ณ่ย์
ม่ข้้�นตอน วุิธิ่การ แล้ะคำ่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ข้อที่ราบ
ข้้อมูล้รายล้ะเอ่ยด้ด้้วุย
ตำอบ: น้กศั่กษ์าสำามารถ์ข้อใบร้บรองผู้ล้การศั่กษ์า
กรณ่สำำาเร็จการศ่ักษ์า (Transcript) ที่างไปรษ์ณ่ย์ ด้้งน่�
 1. ด้าวุน์โหล้ด้แบบคำำาร้องข้อใบร้บรองผู้ล้
การศั่กษ์าข้องบ้ณฑ์ิต (Transcript) ที่างไปรษ์ณ่ย์ที่่�
http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/
FM10-1_2564.pdf กรอกข้้อมูล้ในแบบคำำาร้องให้
คำรบถ์้วุน พร้อมระบุที่รานสำคำริปที่์ฉีบ้บภาษ์าไที่ยหร่อ
ภาษ์าอ้งกฤษ์แล้ะจำานวุนเอกสำารท่ี่�ต้องการ
 2. ชำาระเงินเป็นธินาณ้ติไปรษ์ณ่ย์ จำานวุน
150 บาที่ ค่ำาใบร้บรองผู้ล้การศ่ักษ์าแบบสำำาเร็จการศ่ักษ์า
ฉีบ้บล้ะ 100 บาที่ ค่ำาบริการจ้ด้ส่ำงที่างไปรษ์ณ่ย์ จำานวุน
50 บาที่ (ข้อท้ี่�งฉีบ้บภาษ์าไที่ยแล้ะภาษ์าอ้งกฤษ์ จำานวุน
200 บาที่ คำ่าจ้ด้สำ่งที่างไปรษ์ณ่ย์ จำานวุน 50 บาที่)
ธินาณ้ติส้ำ�งจ่ายในนาม “ห้วุหน้าฝ่่ายประมวุล้ผู้ล้การศ่ักษ์า
แล้ะหน้งส่ำอสำำาค้ำญ”
 3. สำ่งคำำาร้องพร้อมธินาณ้ติมาที่่ � “ห้วุหน้า
ฝ่่ายประมวุล้ผู้ล้การศั่กษ์าแล้ะหน้งสำ่อสำำาคำ้ญ” สำำาน้ก
บริการที่างวิุชาการแล้ะที่ด้สำอบประเมินผู้ล้ มหาวิุที่ยาล้้ย
รามคำำาแหง แข้วุงห้วุหมาก เข้ตบางกะปิ กรุงเที่พฯ
10240 สำอบถ์ามข้้อมูล้เพิ�มเติมได้้ท่ี่� หน่วุยบริการจุด้เด่้ยวุ
เบ็ด้เสำร็จ อาคำารกงไกรล้าศั (KLB) ช้ �น 1 หร่อที่าง
โที่รศ้ัพท์ี่ท่ี่� 02-310-8890
ถาม: อยากที่ราบวุ่าถ์้าจะข้อย้ายจากสำ่วุนกล้าง
ไปเร่ยนท่ี่�ส่ำวุนภูมิภาคำ ต้องด้ำาเนินการอย่างไรบ้าง 
ตำอบ: หล้้กเกณฑ์์การโอนย้ายระบบการเร่ยนการสำอน
แล้ะข้้�นตอนด้ำาเนินการ ม่ด้้งน่�
 1. น้กศ่ักษ์าต้องม่สำถ์านภาพการเป็นน้กศ่ักษ์า
ไม่น้อยกวุ่า 2 ภาคำการศั่กษ์า แล้ะย้งม่สำถ์านภาพ
การเป็นน้กศ่ักษ์าสำำาหร้บน้กศ่ักษ์าส่ำวุนกล้างท่ี่� ต้องการ
โอนย้ายไปเร ่ยนที่ ่ �สำ่วุนภ ูม ิภาคำน ้ �น จะต้องศั ่กษ์า
ใน 4 สำาข้าที่่�เปิด้ที่ำาการเร่ยนการสำอบในสำ่วุนภูมิภาคำ
ด้้งต่อไปน่� สำาข้านิติศัาสำตร์ สำาข้าการบริหารที่้�วุไป
หร่อสำาข้าการจ้ด้การ สำาข้าการสำ่�อสำารมวุล้ชน แล้ะ
สำาข้าการบริหารร้ฐกิจ กรณ่ท่ี่�ไม่ได้้ศ่ักษ์าในคำณะ/สำาข้า
ด้้งกล้่าวุ ให้ด้ำาเนินการย้ายคำณะหร่อเปล้่�ยนสำาข้าให้
เร่ยบร้อยก่อนที่ำาการโอนย้ายฯ โด้ยติด้ต่อข้อย้ายคำณะ/
สำาข้า ได้้ที่่ � หน่วุยบริการจุด้เด้่ยวุเบ็ด้เสำร็จ อาคำาร
กงไกรล้าศั (KLB) ช้ �น 1 พร้อมชำาระคำ่าธิรรมเน่ยม
จำานวุน 200 บาที่
 2. เอกสำารท่ี่�ใช้โอนย้ายฯ ม่ด้้งน่�
   - ใบตรวุจสำอบผู้ล้การเร่ยน (Check grade) ข้อได้้ท่ี่�
หน่วุยบริการจุด้เด่้ยวุเบ็ด้เสำร็จ อาคำารกงไกรล้าศั (KLB)
ช้�น 1 พร้อมชำาระค่ำาธิรรมเน่ยม จำานวุน 40 บาที่
   - บ้ตรประจำาต้วุน้กศ่ักษ์า พร้อมสำำาเนา จำานวุน 1 ชุด้
   - ใบเสำร็จล้งที่ะเบ่ยนเร่ยนภาคำปัจจุบ้น
   - คำ่าธิรรมเน่ยมการโอนย้ายฯ จำานวุน 600 บาที่
(ค่ำาโอนย้ายฯ 500 บาที่ ค่ำาที่ำาบ้ตรประจำาต้วุน้กศ่ักษ์า
จำานวุน 100 บาที่)
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ช่ื่�อกระบวนวิชื่า
     ภาษาเยอรมัันเพ่ื่�อกิิจกิารท่่องเท่่�ยว 2
     German for Tourism 2
วัน เวลา สถานท่ี่�เรียน
     Cyberclassroom / Course on demand
อาจารย์ผู้้�สอน
     รศ.ดร.ประภาวด่ กุิศลรอด
คำำาอธิิบายรายวิชื่า
     ศึกิษากิารใช้้ศัพื่ท์่ สำำานวนพ่ื่�นฐานภาษาเยอรมััน  
ท่่�ใช้้ในอุตสำาหกิรรมักิารท่่องเท่่�ยวในระดับท่่�สูำงกิว่า 
GER2301 โดยคำำานึงถึึงคำวามัเข้้าใจต่างวัฒนธรรมั  
(คำวรเร่ยนกิระบวนวิช้า GER2301 มัาก่ิอน)
     A study of vocabulary and expressions 
used in tourism on the higher level than 
GER2301, taking intercultural aspects into 
consideration. (Recommended preliminary 
course: GER2301)
วัตถุประสงค์ำ
    1. เพ่ื่�อให ้ ผูู้ ้ เร่ยนม่ัคำวามัเข้ ้าใจเก่ิ�ยวกัิบ
โคำรงสำร้าง ศัพื่ท์่ สำำานวนภาษาเยอรมััน ท่่�ใช้้ในธุรกิิจ
กิารท่่องเท่่�ยว กิารโรงแรมั ภัตตาคำาร และร้านค้ำา
     2. เพ่ื่�อให้ผูู้ ้เร่ยนสำามัารถึใช้้ภาษาเยอรมััน
ติดต่อส่ำ�อสำาร  ช้่วยเพิื่�มัพูื่นประสิำท่ธิภาพื่ข้องงาน
ท่่�ท่ำา และพัื่ฒนาตนเองในด้านงานอาช่้พื่
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
     ประภาวดีี กุิศลรอด. (2556).ภาษาเยอรมััน
เพ่ื่�อกิิจกิารท่่องเท่่�ยว 2 . German for Tourism 2. 
กิรุงเท่พื่ฯ: สำำานักิพิื่มัพื่์มัหาวิท่ยาลัยรามัคำำาแหง
     Levy-Hillerich, Dorothea. (2004). 
Kommunikation im Tourismus. München: 
Goethe-Institut.
     และม่ักิารเร่ยนกิารสำอนท่างออนไลน ์
เน่�องจากิกิารระบาดข้อง covid 19
แนวที่างการวัดผู้ล
     สำำาหรับผูู้้ท่่�สำามัารถึเข้้าเร่ยนสำมัำ�าเสำมัอ วัดผู้ล
จากิกิารเร่ยนในห้องเร่ยน ท่่�ผูู้้เข้้าเร่ยนได้ฝึึกิพูื่ด
และเอาไปใช้้ในสำถึานกิารณ์์จริงได้  โดยกิำาหนด
คำะแนนสำ่วนน่� 50 % และสำอบข้้อเข่้ยนอ่กิ 50 %  
ส่่วนผู้้�ทีี่�ไม่่ส่าม่ารถเข้�าเรียนในช้ั้�นเรียนไดี� ว้ดีผู้ล
ดี�วยม่ีการส่อบปากเปล่าและข้�อเข้ียนอย่างละ 
50 % เช้่นกัิน อาจนัดสำอบปากิเปล่าในวัน เวลา
ท่่�นักิศึกิษาสำะดวกิ
ข้�อแนะนำาในการเรียน
     นักิศึกิษาคำวรเข้้าเร่ยนตรงเวลา เน่�อหาวิช้า
เร่ยนต่อเน่�องจากิง่ายไปยากิ ข้้อสำำาคัำญไมั่คำวร
ข้าดเร่ยน เน้นกิารเร่ยนกิารสำอนท่่�นำาไปใช้้ได้ใน
ช่้วิตประจำาวัน ฝึึกิฝึนทุ่กิทั่กิษะ ฝึึกิให้เร่ยนโดยกิาร
คิำดและกิารใช้้กิลยุท่ธ์ในกิารเร่ยน ม่ักิิจกิรรมัใน
ห้องเร่ยนและม่ักิารแบ่งกิลุ่มัท่ำางาน กิล้าแสำดงออกิ
นักิศึกิษาต้องท่ำากิารบ้านและท่บท่วนสิำ�งท่่�เร่ยน
ไปแล้วทุ่กิวัน  
ข้้อแนะนำากิ่อนใช้้ตำาราประกิอบกิารเร่ยนกิ่อนเข้้า
ชั้�นเร่ยนหร่อเร่ยนด้วยตนเอง
     ก่ิอนเริ�มัลงม่ัอศึกิษาเน่�อหาแต่ละบท่ ผูู้้เร่ยนคำวร

ท่ำาแบบท่ดสำอบก่ิอนกิารเร่ยน เพ่ื่�อเป็นกิารท่บท่วน
คำวามัรู้ท่่�เคำยเร่ยนมัาแล้ว และตรวจสำอบคำำาตอบ
กัิบเฉลยท่่�ให้ไว้ท่้ายตำารา เม่ั�อผูู้้เร่ยนศึกิษาเน่�อหา
ทุ่กิบท่จบแล้ว ให้ท่ำาแบบท่ดสำอบประเมิันผู้ลกิาร
เร่ยนหลังกิารเร่ยนและตรวจสำอบคำำาตอบกัิบเฉลย 
เพ่ื่�อท่่�ผูู้้เร่ยนจะได้ท่ราบว่าผูู้้เร่ยนม่ัคำวามัรู้คำวามัเข้้าใจ
เน่�อหาวิช้าในตำาราเล่มัน่�เพิื่�มัขึ้�นมัากิน้อยเพ่ื่ยงใด
ข้�อแนะนำาในการสอบ 
     ให้ท่ำาแบบฝึึกิหัดในตำาราท่่�อาจารย์สัำ�งทุ่กิข้้อ
กิ่อนท่ำาข้้อสำอบอ่านคำำาสัำ�งให้เข้้าใจ ระหว่างเร่ยน
อาจารย์จะเน้นเน่�อหาสำำาคัำญและม่ักิารแนะแนว
ข้้อสำอบอ่กิด้วย
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
     นักิศึกิษาสำามัารถึซัักิถึามัข้้อสำงสัำย ปัญหา
ในกิารเร่ยน กิารส่ำงกิารบ้าน กิารท่ำากิิจกิรรมัต่างๆ
ท่่�เก่ิ�ยวกัิบกิารเร่ยนกิารสำอน
ผู่้านส่ำ�อสัำงคำมัออนไลน์ต่างๆ 
ผู้่านระบบ Moodle หร่อ
ติดต่ออาจารย์ผูู้้สำอน รศ.ดร. 
ประภาวด่ กุิศลรอด ได้ทุ่กิวัน 
ท่่�ห้อง ห้อง HOB 2306 และ kusolrod@yahoo.com
หร่อโท่ร. 099-157-1616
     หม่ายเหตุุ สำนใจเร่ยนภาษาเยอรมัันระดับ
ปริญญาตร่และปริญญาโท่ หร่อต้องกิารท่ราบ
ข้้อมูัลเก่ิ�ยวกัิบประเท่ศเยอรมัน่ ติดต่อได้ท่่� สำาข้าวิช้า
ภาษาเยอรมััน ภาคำวิช้าภาษาตะวันตกิ มัหาวิท่ยาลัย
รามัคำำาแหง

ช่ื่�อกระบวนวิชื่า
 ภาษาเยอรมัันเพ่ื่�อกิิจกิารท่่องเท่่�ยว 1
 (German for Tourism 1) 
วัน เวลา สถานท่ี่�เรียน
 Cyberclassroom / Course on demand
อาจารย์ผู้้�สอน
 รองศาสำตราจารย์ ดร.ประภาวด่ กุิศลรอด
คำำาอธิิบายกระบวนวิชื่า
 GER2301 ภาษาเยอรมัันเพ่ื่�อกิิจกิาร
ท่่องเท่่�ยว 1 (German for Tourism 1) ศึกิษากิาร
ใช้้ศัพื่ท่์และสำำานวนพ่ื่�นฐานภาษาเยอรมััน ท่่�ใช้้ใน
อุตสำาหกิรรมักิารท่่องเท่่�ยว สำำานักิงานท่่องเท่่�ยว
กิารโรงแรมั ภัตตาคำาร ตลอดจนร้านค้ำา (คำวรเร่ยน
กิระบวนวิช้า GER1002 (GN102) มัาก่ิอน)
 A study of basic vocabulary and
expressions in Tourism industry: travel 
agencies, hotels, restaurants and shops.  
(Recommendกิ preliminary course: GN 102)
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
 ตำาราท่่�เร่ยนได้ด้วยตนเอง วิช้า GER2301
ภาษาเยอรมัันเพ่ื่�อกิิจกิารท่่องเท่่�ยว 1 (German 
for Tourism 1) เข่้ยนโดย รองศาสำตราจารย์ ดร.
ประภาวด่ กุิศลรอด (และม่ัส่ำ�อออนไลน์ประกิอบ)
เป็นตำาราประกิอบกิารเร่ยนท่่�ผู้ลิตขึ้�นเพ่ื่�อสำนอง
คำวามัต้องกิารข้องนักิเร่ยน นักิศึกิษา ผูู้้ท่่�ท่ำางาน
ธุรกิิจโรงแรมั ภัตตาคำาร ร้านคำ้า หร่อสำำาหรับผูู้้ท่่�
ต้องกิารเพิื่�มัพูื่นคำวามัรู้และฝึึกิฝึนทั่กิษะกิารใช้้ภาษา
เยอรมััน ตำาราเล่มัน่�เน้นท่างด้านกิารฟัังและกิารพูื่ด
พื่ร้อมัทั่�งสำอดแท่รกิคำวามัรู้เก่ิ�ยวกัิบงานโรงแรมั
ภัตตาคำาร ร้านค้ำา ไปพื่ร้อมักัิบกิารใช้้ภาษาเฉพื่าะด้าน
เพ่ื่�อให้ผูู้้เร่ยนสำามัารถึส่ำ�อสำารกัิบแข้กิท่่�มัาจากิประเท่ศ

ท่่�ใช้้ภาษาเยอรมัันได้อย่างม่ัประสิำท่ธิภาพื่ ดังนั�น
ในกิารศึกิษาตำาราเล่มัน่� ข้อให้ผูู้้เร่ยนศึกิษาตามั
ขั้�นตอนท่่�กิำาหนดไว้ให้ในตำาราอย่างละเอ่ยด อ่กิทั่�ง
กิารใช้้ภาษาเยอรมัันเป็นเร่�องข้องทั่กิษะ ผูู้้เร่ยน
จึงคำวรหมัั�นฝึึกิฝึนและท่ำากิิจกิรรมัท่่�กิำาหนดให้ในตำารา
ทุ่กิขั้�นตอน จึงจะช้่วยให้กิารศึกิษาม่ัประสิำท่ธิภาพื่
ในกิารเร่ยนวิช้าน่�ม่ัส่ำ�อประกิอบกิารเร่ยนกิารสำอน
ผู้่านอินเท่อร์เน็ตและสำอดแท่รกิเน่�อหาท่่�จำาเป็น
ท่างด้านวัฒนธรรมัอ่กิมัากิมัาย
รายช่้�อบท่กิารสำอน
บท่ท่่� 1 Im Flughafen “Suvarnabhumi”
บท่ท่่� 2 Im Parkhaus des Flughafens
บท่ท่่� 3 Unterwegs zum Hotel
บท่ท่่� 4 Im Hotel, an der Rezeption
บท่ท่่� 5 Lage und Ausstattung von Zimmern
บท่ท่่� 6 Orte in Hotel und Umgebung
บท่ท่่� 7 Auf Wünsche und Reklamationen
          reagieren
บท่ท่่� 8 Tischreservierung für ein Hotelrestaurant:
          Plätze anweisen
บท่ท่่� 9 Im Restaurant
บท่ท่่� 10   In der Hotelbar
บท่ท่่� 11   Reklamation im Hotelrestaurant
บท่ท่่� 12   Telefonservice im Hotel
บท่ท่่� 13   Zur Reinigung: Die Wäscherei
บท่ท่่� 14   Im Hotelreisebüro
บท่ท่่� 15   Im Hotelsouvenirladen
ข้้อแนะนำากิ่อนใช้้ตำาราประกิอบกิารเร่ยนกิ่อนเข้้า
ชั้�นเร่ยนหร่อเร่ยนด้วยตนเอง
 ก่ิอนเริ�มัลงม่ัอศึกิษาเน่�อหาแต่ละบท่ ผูู้้เร่ยน
คำวรท่ำาแบบท่ดสำอบกิ่อนกิารเร่ยน เพ่ื่�อเป็นกิาร
ท่บท่วนคำวามัรู้ท่่�เคำยเร่ยนมัาแล้ว และตรวจสำอบ
คำำาตอบกัิบเฉลยท่่�ให้ไว้ท่้ายตำารา เม่ั�อผูู้้เร่ยนศึกิษา
เน่�อหาทุ่กิบท่จบแล้ว ให้ท่ำาแบบท่ดสำอบประเมิัน
ผู้ลกิารเร่ยนหลังกิารเร่ยนและตรวจสำอบคำำาตอบ
กัิบเฉลย เพ่ื่�อท่่�ผูู้้เร่ยนจะได้ท่ราบว่าผูู้้เร่ยนม่ัคำวามัรู้
คำวามัเข้้าใจ เน่�อหาวิช้าในตำาราเล่มัน่�เพิื่�มัขึ้�นมัากิน้อย
เพ่ื่ยงใด
พิื่เศษสุำด
 นอกิจากิตำาราแล้ว นักิศึกิษาสำามัารถึเร่ยน
วิช้าน่�โดยกิารใช้้โปรแกิรมั moodle และ google
classroom ช้่วยเสำริมักิารเร่ยนด้วยตนเอง โดยท่่�
อาจารย์จะให้ข้้อมูัลเสำริมัเก่ิ�ยวกัิบกิารเร่ยนทั่�งหมัด
ไว้ในโปรแกิรมัดังกิล่าว เช่้น ไวยากิรณ์์ ศัพื่ท์่ บท่อ่าน
หร่อบท่สำนท่นา ภาพื่ยนตร์ต่างๆหร่อข้้อมูัลอ่�นๆ
ท่่�จำาเป็นท่่�ท่ำาให้ผูู้้เร่ยนติดตามัเน่�อหาวิช้ากิารเร่ยน
ได้เต็มัท่่� 
การวัดผู้ล
 สำำาหรับผูู้้ท่่�สำามัารถึเข้้าเร่ยนสำมัำ�าเสำมัอ วัดผู้ล
จากิกิารเร่ยนในห้องเร่ยน ท่่�ผูู้้เข้้าเร่ยนได้ฝึึกิพูื่ดและ
เอาไปใช้้ในสำถึาณ์กิารณ์์จริงได้ โดยกิำาหนดคำะแนน
สำ่วนน่� 50% และสำอบข้้อเข่้ยนอ่กิ 50% สำ่วนผูู้้ท่่�
ไมั่สำามัารถึเข้้าเร่ยนในชั้�นเร่ยนได้ วัดผู้ลด้วยม่ักิาร
สำอบปากิเปล่าและข้้อเข่้ยนอย่างละ 50% เช้่นกัิน
อาจนัดสำอบปากิเปล่าในวัน เวลาท่่�นักิศึกิษาสำะดวกิ
กิารให้คำำาปรึกิษา
 นักิศึกิษาสำามัารถึซัักิถึามัข้้อสำงสัำยปัญหา
ในกิารเร่ยน กิารสำ่งกิารบ้าน กิารท่ำากิิจกิรรมัต่างๆ
ท่่�เก่ิ�ยวกัิบกิารเร่ยนกิารสำอนผู่้านส่ำ�อสัำงคำมัออนไลน์
ต่างๆ หร่อติดต่ออาจารย์ผูู้้สำอน รศ.ดร.ประภาวด่
กุิศลรอด ได้ทุ่กิวัน ท่่�อ่เมัล์ kusolrod@yahoo.com
หร่อโท่ร. 099-157-1616
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(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

7 สััญญาณท่ี่�บอกว่่า ผู้้�เรีียนกำาลัังเครีียดจากการีเรีียนออนไลัน์

 บางที่่อาจไม่ที่ราบตนเองวุ่า เคำร่ยด้จากการเร่ยนออนไล้น์ เพราะบางคำน
ไม่ยอมบอกหร่อแสำด้งออกให้รู้ จ่งคำวุรสำ้งเกตพฤติกรรมข้องพวุกเข้า เพราะน่�คำ่อ
ส้ำญญาณท่ี่�บอกวุ่าเข้าเกิด้ภาวุะเคำร่ยด้แล้้วุ
   1. อายกล้้อง การเร่ยนออนไล้น์เป็นเร่�องยากสำำาหร้บบางคำน ล้องสำ้งเกตดู้วุ่า
เข้าจะเริ�มหงุด้หงิด้ เม่�อรู้วุ่าต้องเข้้าเร่ยนแล้ะต้องเปิด้กล้้อง เพราะเข้ารู้ส่ำกวุ่าจะถู์ก
จ้บตามองมากเกินไป
   2. ม่ปัญหาเร่�องการนอน ถ์้าเริ�มม่ปัญหาเร่�องการนอนไม่หล้้บ นอนแล้้วุฝ่ันร้าย
หร่อนอนหล้้บมากกวุ่าปกติ น้�นอาจเป็นส้ำญญาณบ่งบอกได้้วุ่าเข้ากำาล้้งม่คำวุามเคำร่ยด้สำะสำม
   3. ไม่สำนใจ เที่การบ้าน บางที่่คำวุามกด้ด้้นแล้ะคำวุามเคำร่ยด้ที่่�มากเกินไปที่ำาให้
เข้าเล้่อกที่่�จะไม่สำนใจบที่เร่ยนแล้้วุหน่ไปที่ำาอย่างอ่�น หร่อไม่ที่ำาการบ้านสำ่งเล้ย
เพราะอยากจะหน่จากสิำ�งท่ี่�ที่ำาให้เข้าเคำร่ยด้
   4. อารมณ์แปรปรวุน คำวุามเคำร่ยด้ข้องเด้็กในวุ้ยเร่ยนก็ม้กจะออกมาในรูปแบบ
เด้่ยวุก้บที่่�ผูู้้ใหญ่แสำด้งออก เข้าจะเริ�มหงุด้หงิด้ง่าย อารมณ์แปรปรวุนมากยิ�งข้่�น
หร่ออาจจะไม่อยากคุำยก้บพ่อแม่ หร่อคำนรอบข้้างเล้ย
   5. กินอาหารมากหร่อน้อยกวุ่าปกติ ต้องล้องสำ้งเกตวุ่าพฤติกรรมการกินอาหาร
ข้องเข้าเปล้่�ยนไปหร่อเปล้่า ม่น้กวุิชาการแนะนำาวุ่า คำวุามเคำร่ยด้ม้กปรากฏิผู้่าน
นิส้ำยการกิน ถ้์ากินอาหารมากหร่อน้อยกวุ่าปกติ น้�นเป็นส้ำญญาณวุ่าเข้ากำาล้้งเคำร่ยด้
   6. แยกต้วุ ผูู้้เร่ยนท่ี่�รู้ส่ำกเคำร่ยด้เข้าม้กจะเก็บต้วุ แยกต้วุออกจากคำรอบคำร้วุ ไม่อยาก
คำุยเล้่นก้บเพ่�อน แล้ะหมกต้วุอยู่แต่ในห้อง ซึ่่�งเป็นการร้บม่อก้บคำวุามเคำร่ยด้ในอ่ก
รูปแบบหน่�ง
   7. ข้าด้สำมาธิิ หากได้้ไปเร่ยนให้ห้องเร่ยนปกติ จะได้้ผู้่อนคำล้ายคำวุามเคำร่ยด้ด้้วุย
การที่ำากิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยก็คำาบพล้ะ แต่การต้องมาจ้องหน้าจอท้ี่�งวุ้นจะที่ำาให้
เข้าต้องใช้คำวุามอด้ที่นอย่างมาก แล้ะสำุด้ที่้ายเม่�อคำวุามเคำร่ยด้มาเย่อน เข้าก็ไม่ม่
สำมาธิิในการเร่ยน ที่ำาให้เร่ยนไม่รู้เร่�อง
เม่ื่�อผู้้�เรีียนเครีียด พ่่อแม่ื่ ผู้้�ปกครีอง คนรีอบข้�างช่่ว่ยได�ยังไงบ�าง ?

 เม่�อที่ราบวุ่าผูู้้เร่ยนเคำร่ยด้จากการเร่ยนออนไล้น์ พ่อแม่ ผูู้้ปกคำรอง แล้ะ
คำนรอบข้้างสำามารถ์เข้้าไปช่วุยเหล่้อ ได้้อย่างไร ?
   1. เปิด้ใจคำุย ซึ่่�งพ่อแม่ ผูู้้ปกคำรอง แล้ะคำนรอบข้้างต้องที่ราบนิสำ้ยผูู้้เร่ยนก่อนวุ่า
เข้าเป็นประเภที่ท่ี่�เล่้าทุี่กอย่าง หร่อม่อะไรชอบเก็บเอาไวุ้คำนเด่้ยวุ ล้องหาเวุล้าน้�งคุำย
อย่างจริงจ้งวุ่าเข้าม่ปัญหาในการเร่ยนออนไล้น์มากน้อยแคำ่ไหน ก้งวุล้ใจเร่�องอะไร
แล้ะสำามารถ์ช่วุยเหล่้อเข้าได้้อย่างไรบ้าง
   2. แจ้งอาจารย์ให้ที่ราบถ์่งปัญหา เพ่�อที่่�จะได้้ม่การผู้่อนปรน แล้ะร่วุมก้นแก้ไข้
คำวุามเคำร่ยด้ในต้วุผูู้้เร่ยน โด้ยอาจจะไม่ต้องเปิด้กล้้องในการเร่ยน หร่อสำ้�งการบ้าน
น้อยล้ง หร่อม่กิจกรรมอ่�น นอกเหน่อจากการน้�งฟั้งคำรู ท้ี่�งพ่อแม่คำวุรคุำยก้บผูู้้ปกคำรอง
คำนอ่�นด้้วุย เพ่�อร้บที่ราบปัญหาร่วุมก้น แล้ะนำาไปแจ้งก้บอาจารย์ผูู้้สำอน
   3. พ่อแม่ ผูู้้ปกคำรอง แล้ะคำนรอบข้้างต้องเข้้าใจวุ่าการเร่ยนออนไล้น์ไม่ใช่เวุล้าวุ่าง
ท่ี่�หล้ายคำนท่ี่�คิำด้วุ่าผูู้้เร่ยนไม่ได้้ที่ำาอะไรมากมาย นอกจากน้�งฟั้งอาจารย์อยู่ท่ี่�หน้าจอ
บางคำร้�งจ่งอาจให้ผูู้ ้เร่ยนไปช่วุยงานอ่�น ซึ่่ �งน้ �นที่ำาให้เร่ยนไม่ที่้นแล้ะข้าด้สำมาธิิ
คำวุรที่ำาคำวุามเข้้าใจใหม่ แล้ะปล่้อยให้เข้าได้้เร่ยน
   4. พ่อแม่ ผูู้้ปกคำรอง แล้ะคำนรอบข้้างเร่ยนรู้วุิธิ่การเร่ยนข้องผูู้้เร่ยน ไม่วุ่าจะเป็น
อุปกรณ์หร่อแอปพลิ้เคำช้นท่ี่�จำาเป็น เพ่�อท่ี่�จะได้้ช่วุยเหล่้อเข้าได้้ในเวุล้าท่ี่�เข้าต้องการ
รวุมถ่์งช่วุยที่บที่วุนบที่เร่ยนข้องเข้าในแต่ล้ะวุ้นด้้วุย
   5. จ้ด้พ่�นที่่�การเร่ยนให้เป็นสำ้ด้สำ่วุน คำวุรเป็นพ่�นที่่�ที่่�เป็นสำ่วุนต้วุ เง่ยบ ไม่ม่เสำ่ยง
รบกวุน ม่โต๊ะแล้ะเก้าอ่�ท่ี่�ถู์กสุำข้ล้้กษ์ณะ แล้ะข้อคำวุามร่วุมม่อทุี่กคำนในบ้านไม่ให้ไป
รบกวุนในช่วุงเวุล้าท่ี่�เข้าเร่ยน
   6. จ้ด้ตารางเวุล้าให้ผูู้้เร่ยน โด้ยพยายามจ้ด้ตารางให้ใกล้้เคำ่ยงก้บเวุล้าที่่�ไปเร่ยน
ปกติมากที่่�สำุด้ ไม่วุ่าจะเป็นเวุล้าต่�นนอนตอนเช้า กินอาหารเช้า เข้้าเร่ยน พ้กเที่่�ยง
ออกกำาล้้งกาย เล่้น แล้ะเวุล้าเข้้านอน เพ่�อเป็นการฝึ่กวิุน้ยแล้ะคำวุามเคำยชิน

ร้ปท่ี 1 คำวุามเคำร่ยด้จากการเร่ยนออนไล้น์ ในยุคำโคำวิุคำระบาด้ 
(แหล่้งท่ี่�มา:ภาพโด้ย Avtar Kamani แล้ะ Hatice EROL จากเว็ุบไซึ่ต์ https://pixabay.com/ คำำาค้ำนท่ี่�ใช้: Online study)

ร้ปท่ี 2 คำวุามเคำร่ยด้จากการเร่ยน
ออนไล้น์ (Online Studying)
(ภาพโด้ย Jan Vašek จาก pixabay 
ที่่�มา: https://pixabay.com/ 
คำำาคำ้นที่่�ใช้: Online Studying)

 การเร่ยนออนไล้น์ ที่ำาให้พ่อแม่เคำร่ยด้ตาม เพราะลู้กเร่ยนออนไล้น์ไม่รู้เร่�อง
เร่ยนแล้้วุเคำร่ยด้ มาหาที่างแก้ก้นด่้กวุ่าวุ่าปัญหาน่�จ้ด้การอย่างไรด่้ ท่ี่ามกล้างสำถ์านการณ์
โคำวิุด้-19 ท่ี่�ย้งคำงรุนแรงอยู่ ที่ำาให้สำถ์านศ่ักษ์าต่างที่ำาการเร่ยนการสำอนแบบออนไล้น์
ซ่ึ่�งการเร่ยนออนไล้น์น้�นแม้จะที่ำาให้ได้้อยู่บ้าน ปล้อด้ภ้ยจากโรคำ แต่ก็สำร้างคำวุามเคำร่ยด้
ให้ก้บผูู้้เร่ยนไม่น้อย ที่ำาให้พ่อแม่กลุ้้มใจตามไปด้้วุย คุำณพ่อคุำณแม่แล้ะต้วุผูู้้เร่ยนเอง
คำวุรหาวุิธิ่แก้ปัญหาเร่ยนออนไล้น์ เคำร่ยด้ ไม่ม่คำวุามสำุข้ วุ่าจะสำามารถ์ที่ำาให้
ผู้่อนคำล้ายข้่�นได้้อย่างไรบ้าง ?

ปัญหาข้องการีเรีียนออนไลัน์ค่ออะไรี ?

 หล้ายคำนอาจเข้้าใจวุ่า การเร่ยนออนไล้น์ไม่ใช่เร่�องล้ำาบาก เพราะเวุล้าปกติ
หล้ายคำนก็ม้กสำนุกสำนานก้บการอยู่หน้าจอคำอมพิวุเตอร์หร่อแท็ี่บเล็้ต แต่แท้ี่จริงแล้้วุ
การเร่ยนออนไล้น์อาจเกิด้ปัญหาได้้มากกวุ่าท่ี่�คิำด้ ด้้งน่�
   1. หลายคนไม่ได้อย่้ในวัยท่ีจะเรียนออนไลน์ได้ดี
 โด้ยเฉีพาะเด็้กวุ้ยอนุบาล้แล้ะประถ์มต้น เข้าต้องการการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน
ต้องการที่ำากิจกรรมร่วุมก้บเพ่�อน อ่กที่้�งสำมาธิิข้องเด้็กวุ้ยน่�ย้งไม่มากพอที่่�จะจด้จ่อ
ก้บอะไรนาน
   2. การเรียนออนไลน์ใช้เวลานานเกินไป
          ต้องไม่ล่้มวุ่าการไปเร่ยนในห้องเร่ยนปกติน้�น จะได้้พ้ก ได้้พูด้คุำย ได้้เล้่น
ก้บเพ่�อน ไม่ต้องน้�งอุด้อู้อยู่หน้าจอคำอมพิวุเตอร์หร่อแท็ี่บเล็้ตเป็นเวุล้านาน อย่างเรา
ที่ำางานแบบน้�งหน้าจอตล้อด้เวุล้าย้งเกิด้คำวุามเคำร่ยด้ แล้้วุผูู้้เร่ยน จะร้บม่อก้บ
คำวุามเคำร่ยด้ไหวุได้้ย้งไง
   

   3. อาจารย์สอนไม่สนุก
 ต้องยอมร้บวุ่าสิำ�งท่ี่�จะด่้งคำวุามสำนใจให้ผูู้้เร่ยนจ้องหน้าจอได้้นาน ค่ำอ อาจารย์
ผูู้้สำอน เม่�อสำอนไม่สำนุก ก็ที่ำาให้ผูู้้เร่ยนรู้ส่ำกเบ่�อ ไม่ม่สำมาธิิจด้จ่อก้บเน่�อหา แล้ะที่ำาให้
พวุกเข้าอยากไปที่ำากิจกรรมอ่�นมากกวุ่า
   4. การให้งานและการบ้านเยอะเกินไป
 การเร่ยนออนไล้น์จำาเป็นต้องม่การบ้าน เพ่�อวุ้ด้วุ่าผูู้้เร่ยนเข้้าใจในเน่�อหา
ที่่�เร่ยนหร่อไม่ แต่การบ้านที่่�ถ์าโถ์มมากมายแต่ล้ะวุ้นจะที่ำาให้ผูู้ ้เร่ยนยิ�งเคำร่ยด้ 
เร่ยนก็ไม่สำนุกแล้้วุย้งต้องมาน้�งที่ำาการบ้านอ่ก เป็นการที่ำาล้ายศั้กยภาพแล้ะการ
เร่ยนรู้ข้องเข้า ที่้�งที่่�ช่วุงวุ้ยข้องเข้าคำวุรจะได้้ที่ำากิจกรรมเพ่�อเสำริมสำร้างพ้ฒินาการ
มากกวุ่าน่�
 ที่้�งหมด้น่�จ่งกล้ายเป็นปัญหาข้องการเร่ยนออนไล้น์ ที่่�ไม่เหมาะก้บระด้้บ
การเร่ยนรู้ข้องผูู้้เร่ยนในแต่ล้ะวุ้ย โด้ยเฉีพาะในช่วุงวุ้ยท่ี่�ต้องเสำริมสำร้างพ้ฒินาการ
ในด้้านต่าง ๆ ให้แน่นยิ�งข่้�น

เครียด ไม่มีความสุข เครียด ไม่มีความสุข 
เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เรีียนออนไลน์เรีียนออนไลน์



ข่าวรามคำาแหง  วันท่ี  ๒๗ กันยายน -  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๗

 ภาคำวุิชาช่วุวุิที่ยา คำณะวุิที่ยาศัาสำตร์ จ้ด้
กิจกรรมการนำาเสำนอผู้ล้งานวุิจ้ยแบบปากเปล้่า
(Oral Presentation) ข้องนางสาวกฤษณา โกมลวานิช
ในห้วุข้้อเร่ �อง การศั่กษ์าฤที่ธิิ�ต้านแบคำที่่เร่ยข้อง
สำารสำก้ด้หยาบจากเปล้่อกเงาะ เปล้่อกล้ำาไย แล้ะ
เปล่้อกกล้้วุยหอม ผู่้านส่ำ�ออิเล็้กที่รอนิกส์ำด้้วุยโปรแกรม
Google Meet เม ่ �อวุ ้นที่่ �  27 สำ ิงหาคำม 2564
โด้ยม่ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล จันทร์แจ่ม
อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ บุญ่สมบัติ แล้ะอาจารย์
ดร.ธินิวรรณ ชื ่นอารมณ์ เป็นคำณะกรรมการ
ด้ำาเนินการสำอบ ซึ่่ �งการนำาเสำนอผู้ล้งานด้้งกล้่าวุ
เป็นสำ่วุนหน่�งข้องกระบวุนวุิชา MIC4901 ปัญหา
พิเศัษ์ที่างจุล้ช่วุวุิที่ยา (Special problem of
microbiology) ที่่�ฝ่ึกให้น้กศั่กษ์าวุางแผู้น ที่ำาการ
ที่ด้ล้อง ตล้อด้จนแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ที่่ � เก ิด้ข้่ �น
ตามแนวุที่างกระบวุนการคำิด้แล้ะวุิเคำราะห์ด้้าน
วุิที่ยาศัาสำตร์ที่่�ต้องใช้เหตุผู้ล้ในการที่ำางานแล้ะการ
แก้ปัญหาที่่ �เกิด้ข้่ �น ซึ่่ �งเป็นการฝ่ึกที่้กษ์ะพ้ฒินา
ศั้กยภาพข้องน้กศั่กษ์าซึ่่�งสำามารถ์นำาไปประยุกต์
ในการประกอบอาช่พในอนาคำต ตล้อด้จนการปร้บต้วุ
ให้เหมาะสำม ในสำภาวุการณ์การแพร่ระบาด้ข้อง
โรคำติด้เช่�อไวุร้สำโคำโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี่�ที่ำาให้
ส้ำงคำมม่การเปล่้�ยนแปล้งอยูต่ล้อด้เวุล้า

 คำณะกรรมการผูู้ ้ตรวุจประเมินคำุณภาพ
การศ่ักษ์า ประกอบด้้วุย รองศาสตราจารย์กลมพรรณ
นามวงศ์พรหม ประธิานกรรมการ รองศาสตราจารย์
ขนบพันธิุ์ เอี่ยมโอภาส แล้ะอาจารย์ ดร.นวรัตน์
วรอวยชัย ได้้เข้้าตรวุจประเมินคำุณภาพการศั่กษ์า
ภายใน ระด้้บหล้้กสำูตร สำาข้าวุิชาช่วุวุิที่ยา ประจำา
ปีการศั่กษ์า 2563 เม่ �อวุ้นที่่ � 6 ก้นยายน 2564
ผู่้านส่ำ�ออิเล็้กที่รอนิกส์ำด้้วุยโปรแกรม Microsoft teams
โด้ยม่รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรรมศักดิ� ยีมิน ประธิาน
หล้้กสำูตรวุิที่ยาศัาสำตรมหาบ้ณฑ์ิต (วุที่.ม ช่วุวุิที่ยา)
แล้ะคำณาจารย์ผูู้้ร้บผิู้ด้ชอบหล้้กสูำตร เข้้าร่วุมร้บการ
ตรวุจประก้นคุำณภาพการศ่ักษ์าก้นอย่างพร้อมเพร่ยง
เพ่�อยกระด้้บข่้ด้คำวุามสำามารถ์ในการแข่้งข้้น พ้ฒินา
คุำณภาพข้องหล้้กสูำตรไปสู่ำเป้าหมาย แล้ะเป้าประสำงค์ำ
เป็นไปตามกรอบแผู้นอุด้มศ่ักษ์า มาตรฐานระด้้บชาติ
แล้ะนานาชาติ ตล้อด้จนได้้ที่ราบข้้อมูล้ที่่�สำะที่้อน
จุด้แข้็ง จุด้ที่่�คำวุรปร้บปรุง ตล้อด้จนข้้อเสำนอแนะ
ในการพ้ฒินาการด้ำาเนินการข้องหล้้กสูำตร เพ่�อนำาไป
ปร้บปรุงผู้ล้ผู้ล้ิตที่างการศั่กษ์าที่่�ม่คำุณภาพแล้ะได้้
มาตรฐานตามท่ี่�กำาหนด้ต่อไปในอนาคำต

 คำณาจารย์แล้ะน้กวุิจ้ย โคำรงการอนุร้กษ์์
พ้นธิุกรรมพ่ชอ้นเน่�องมาจากพระราชด้ำาริ สำมเด้็จ
พระเที่พร้ตนราชสำุด้าฯ สำยามบรมราชกุมาร่ -
มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง (อพ.สำธิ.–ม.ร.) แล้ะหน่วุย
วุิจ้ยไล้เคำน ภาคำวุิชาช่วุวุิที่ยา คำณะวุิที่ยาศัาสำตร์
มหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง เข้้าร่วุมอบรมการใช้โปรแกรม
EndNote เพ่�องานวิุจ้ย เม่�อวุ้นท่ี่� 8 ก้นยายน ท่ี่�ผู่้านมา
ซ่ึ่�ง EndNote เป็นโปรแกรมท่ี่�ใช้สำำาหร้บการจ้ด้การ
ที่างบรรณานุกรม เช่น การสำ่บคำ้น การจ้ด้เก็บ
การจ้ด้การรูปแบบการล้งรายการที่างบรรณานุกรม
หร่อรายการอ้างอิงที่่�ผูู้้ใช้ได้้ไปสำ่บคำ้นมาจากแหล้่ง

 ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธิเนศวาณิชย์
อาจารย์ประจำาสำาข้าวุิชาวุิที่ยาศัาสำตร์สำิ�งแวุด้ล้้อม
คำณะวิุที่ยาศัาสำตร์ เป็นวิุที่ยากรในการบรรยาย เร่�อง
ภาวุะโล้กร้อนก้บพล้้งงานสำะอาด้ ในกิจกรรม โคำรงงาน
วุิที่ยาศัาสำตร์ ปีการศั่กษ์า 2564 (แบบออนไล้น์)
ข้องโรงเร่ยนสำาธิิตมหาวิุที่ยาล้้ยรามคำำาแหง (ฝ่่ายม้ธิยม)
ผู่้านส่ำ�ออิเล็้กที่รอนิกส์ำด้้วุยโปรแกรม Zoom Meeting
เม่�อวุ้นท่ี่� 29 สิำงหาคำม 2564 พร้อมก้นน่�ได้้เปิด้โอกาสำ
ให้ผูู้้เข้้าร่วุมโคำรงการฝึ่กปฏิิบ้ติการ ในห้วุข้้อ ออกแบบ
โมเด้ล้ท่ี่�อยู่อาศ้ัยภายใต้สำถ์านการณ์ พร้อมท้ี่�งให้นำา
เสำนอผู้ล้งานที่่�ออกแบบในเวุล้าที่่�จำาก้ด้ ซึ่่�งเป็นการ
ฝ่ึกฝ่นการที่ำางานในแนวุคำิด้ข้องกระบวุนการที่าง
วุิที่ยาศัาสำตร์ที่่�เป็นข้้�นเป็นตอนเพ่�อตอบโจที่ย์การ
ที่ำางานในโล้กอนาคำต ตล้อด้จนการปร้บต้วุในการ
ใช้ช่วิุตประจำาวุ้นให้เหมาะสำมในช่วุงการแพร่ระบาด้
ข้องโรคำติด้เช่�อไวุร้สำโคำโรนา 2019 (COVID - 19)

 ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาฆมาส สุทธิาชีพ
ห้วุหน้าภาคำวุิชาช่วุวุิที่ยา คำณะวุิที่ยาศัาสำตร์ เป็น
ประธิานการในการเปิด้งาน โคำรงการ “การนำาเสำนอ
คำวุามก้าวุหน้าข้องวิุที่ยานิพนธ์ิ-ดุ้ษ์ฎ่นิพนธ์ิ (Progress
of dissertation) ข้องน้กศ่ักษ์าระด้้บบ้ณฑิ์ตศ่ักษ์า
ข้องภาคำวิุชาช่วุวิุที่ยา” เม่�อวุ้นท่ี่� 9 ก้นยายน 2564
ผู่้านส่ำ�ออิเล็้กที่รอนิกส์ำด้้วุยโปรแกรม Zoom Meeting
โด้ยภาคำวิุชาช่วุวิุที่ยาม่บ้ณฑิ์ตศ่ักษ์า จำานวุน 22 คำน
ประกอบด้้วุย ระด้้บปริญญาเอก จำานวุน 7 คำน แล้ะ
ระด้้บปริญญาโที่ จำานวุน 15 คำน นำาเสำนอคำวุาม
ก้าวุหน้าข้องงานวุิจ้ย ซึ่่ �งกิจกรรมด้้งกล้่าวุได้้ร้บ
คำวุามสำนใจจากคำณาจารย์แล้ะน้กศ่ักษ์าข้องภาคำวิุชา
ช่วุวุิที่ยาในระด้้บต่างๆ เข้้าร่วุมร้บฟ้ังการนำาเสำนอ
ผู้ล้งานก้นอย่างพร้อมเพร่ยง นอกจากน่�ม่การบรรยาย
พิเศัษ์ เร่�อง “การเตร่ยมคำวุามพร้อม สำำาหร้บการ
เร่ยนในยุคำ COVID-19” โด้ย รองศาสตราจารย์
ดร.ธิรรมศักดิ� ยีมิน นายกสำมาคำมวิุที่ยาศัาสำตร์ที่าง
ที่ะเล้แห่งประเที่ศัไที่ย แล้ะ การช่�แจงแนวุปฏิิบ้ติ
เก่�ยวุก้บการสำำาเร็จการศ่ักษ์า โด้ยอาจารย์ผูู้้ร้บผิู้ด้ชอบ
หล้้กสูำตร ซ่ึ่�งกิจกรรมด้้งกล่้าวุ ม่วุ้ตถุ์ประสำงค์ำ เพ่�อให้
น้กศั่กษ์าระด้้บบ้ณฑ์ิตศั่กษ์าม่คำวุามรู้ คำวุามเข้้าใจ
แล้ะเตร่ยมคำวุามพร้อมในการศั่กษ์า ตล้อด้จนการ
ปร้บต้วุให้เหมาะสำม ในสำถ์านการณ์การแพร่ระบาด้
ข้องโรคำติด้เช่�อไวุร้สำโคำโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี่�ม่
การเปล่้�ยนแปล้งอยูต่ล้อด้เวุล้า

ข้้อมูล้ต่าง ๆ เช่น จากฐานข้้อมูล้ออนไล้น์ หร่อจาก
ฐานข้้อมูล้ข้องห้องสำมุด้ ฯล้ฯ ซ่ึ่�งสำามารถ์ท่ี่�จะที่ำาการ
Import รายการอ้างอิงเหล่้าน้�นมาไวุ้ฐานข้้อมูล้ข้อง
EndNote ได้้โด้ยตรง เพ่�อนำามาจ้ด้การในสำ่วุนข้อง
รายการบรรณานุกรม หร่อรายการอ้างอิงในต้วุเล่้ม
วิุที่ยานิพนธ์ิ หร่องานวิุจ้ย แล้ะสำามารถ์ใช้งานร่วุมก้บ
โปรแกรมจ้ด้การเอกสำารท้ี่�วุไป เช่น Microsoft Word
โด้ยสำามารถ์สำร้างรายการอ้างอิงหร่อรายการ
บรรณานุกรมสำำาหร้บงานเข้่ยนแต่ล้ะชิ �นได้้ที่้นที่่
แล้ะในรูปแบบที่่ �ต้องการ เช่น APA, Chicago,
Vancouver เป็นต้น ซึ่่�งจะช่วุยพ้ฒินาการนำาเสำนอ
ผู้ล้งานวิุชาการข้องคำณาจารย์แล้ะน้กวิุจ้ยให้ม่คำวุาม
ก้าวุหน้าต่อไปในอนาคำต

เจ้าของ	 	 มหาวุทิี่ยาล้ย้รามคำำาแหง
บรรณาธิกิาร	 ผู้ศั.ล้น่า		ล้ิ�มอภชิาต																																							
ผ้ป้ระสานงานข้อม้ลสารสนเทศ				นางร้ชน	่	โคำตรพรหม																						 

คณะผ้จ้ดัทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธิกิารผ้ช่้วย					รศั.วุารศิัา		พล้ายบวุ้     อาจารย์อภสิำทิี่ธิิ�		ศัภุกจิเจรญิ					นางปญุญสิำา		อรพนิท์ี่					น.สำ.กลุ้ศิัรา		เจรญิสำขุ้
กองบรรณาธิกิาร	 					น.สำ.พรรณวุรา		เพิ�มพลู้					 น.สำ.กนษิ์ฐา		ที่องจบ้     นายสำภุะชย้ อวุนศัร่
ช่างภาพ	 	 					นายภาณพุงศ์ั		พงิไธิสำง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นายสำณ้ฐิต	ิ	เที่ศัสำแ่ด้ง					นายสำยมุพล้		ศัรพรหม    				

กิิจกิรรมคณะวิิทยาศาสตร์
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   7. พ่อแม่ ผูู้้ปกคำรอง แล้ะคำนรอบข้้างหาเวุล้า
ที่ำากิจกรรมออฟ้ไล้น์ผูู้้เร่ยนบ้างในเม่�อเข้าไม่ได้้เจอ
เพ่�อนหร่อที่ำากิจกรรมก้บเพ่�อน คำุณน่�แหล้ะเป็น
เพ่�อนเข้าได้้ล้องหาเวุล้าที่ำากิจกรรมคำรอบคำร้วุ ที่ำา
อาหารง่ายๆ ปลู้กต้นไม้ ที่ำางานศัิล้ปะ หร่อแม้แต่
เล่้นก่ฬา เพ่�อให้เข้าได้้เร่ยนรู้นอกห้องเร่ยน
   8. อย่ากด้ด้้นเข้า ต้องที่ำาคำวุามเข้้าใจวุ่าการเร่ยน
ออนไล้น์ม่ข้้อแตกต่างจากการเร่ยนตามปกติมาก 
อย่าคำาด้หวุ้งวุ่าเข้าจะต้�งใจเร่ยนร้อยเปอร์เซึ่็นต์ 
หร่อกอบโกยคำวุามรู้อย่างเต็มที่่� เพราะสำิ�งน่�เป็น
เพ่ยงมาตรการช้�วุคำราวุ ให้เข้าได้้ผู้่อนคำล้ายหร่อ
ที่ำากิจกรรมที่่ �ชอบบ้าง แล้ะพยายามอย่าเอา
คำวุามเคำร่ยด้ท่ี่�ต้วุเองพบเจอมาไปล้งท่ี่�เข้า

สัรุีป

 การเร่ยนออนไล้น์น้�น พ่อแม่ ผูู้้ปกคำรอง
แล้ะคำนรอบข้้างม่บที่บาที่อย่างมากท่ี่�จะสำร้างคำวุามสุำข้
แล้ะผู่้อนคำล้ายคำวุามเคำร่ยด้ให้ผูู้้เร่ยน ด้้งน้�นอย่าล่้ม
สำ้งเกตพฤติกรรมข้องเข้าให้ด้่ แล้ะคำอยช่วุยเหล้่อ
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ท้ี่นท่ี่ท่ี่�เข้าต้องการ เท่ี่าน่�การเร่ยนออนไล้น์ข้องเข้า
ก็จะไม่ใช่เร่�องยากแล้้วุ

RU:Know : เรียนออนไลน์ ฯ 
                                     (ต่่อ่จากหน้า 6)
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มหาวุิที่ยาล้้ยรามคำำาแหง กล้่าวุในโอกาสำสำ่งมอบ
หน้าท่ี่�ให้อธิิการบด่้คำนใหม่วุ่า ข้อแสำด้งคำวุามยินด่้ก้บ
ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ ที่่�ได้้ม่พระบรมราช-
โองการโปรด้เกล้้าฯ แต่งต้�ง ด้ำารงตำาแหน่งอธิิการบด่้
มหาวุิที่ยาล้้ยรามคำำาแหง เม่�อวุ้นที่่� 12 ก้นยายน
ท่ี่�ผู่้านมา 
      ผู้มเช่�อวุ่า อธิิการบด้่คำนใหม่จะที่ำาหน้าที่่�ใน
ตำาแหน่งน่�ได้้อย่างเต็มท่ี่� ส่ำวุนบุคำล้ากรน้�น เม่�อท่ี่าน
ได้้มอบภาระหน้าท่ี่�ให้อธิิการบด่้แล้้วุ ข้อให้ช่วุยเป็น
กำาล้้งใจให้อธิิการบด้่ได้้ม่แรงกายแรงใจในการ
พ้ฒินางานให้ก้บมหาวุิที่ยาล้้ย ข้อให้ที่ำางานด้้วุย
คำวุามร้กแล้ะคำวุามสำาม้คำค่ำเหม่อนท่ี่�เคำยที่ำาก้นมา
      นอกจากน่� ผู้มข้อฝ่ากให้บุคำล้ากรช่วุยก้นร้กษ์า
ช่�อเสำ่ยงข้องมหาวุิที่ยาล้้ย โด้ยเฉีพาะเร่�องข้้อมูล้
ข้่าวุสำารข้ององคำ์กรในสำ่�อออนไล้น์ ข้อให้ช่วุยก้น
กำาช้บบุคำล้ากรให้พิจารณาเร่�องที่่�สำ่งต่อก้นมาก่อน
เผู้ยแพร่ข้่าวุออกไป เพราะปัจจุบ้นม่ พ.ร.บ.
คำอมพิวุเตอร์คำวุบคุำมอยู่ หากเผู้ยแพร่ออกไปตามใจ
ตนเองโด้ยไม่รู้กฎหมายอาจจะม่คำวุามผิู้ด้ แล้ะก่อให้
เกิด้คำวุามเส่ำยหายต่อมหาวิุที่ยาล้้ยด้้วุย
      ผศ.วุฒิิศักดิ� กล่้าวุด้้วุยวุ่า จากน่�ไปข้อให้ทุี่กคำน
มุ่งม้�นที่ำางานเพ่�อมหาวิุที่ยาล้้ย แล้ะพ้ฒินางาน
ข้องตนเองอย่างต่อเน่�อง ผู้มเช่�อวุ่า อธิิการบด่้คำนใหม่
จะมุ่งม้�นที่ำางานด้้วุยคำวุามเข้้มแข็้ง หน้กแน่น ต้�งม้�น
อยูบ่นคำวุามยติุธิรรม ท้ี่ายท่ี่�สุำด้น่� ข้อแสำด้งคำวุามยินด่้
ก้บอธิิการบด่้คำนใหม่อ่กคำร้�ง หากม่เร่�องใด้ข้อให้
พูด้คุำยก้บอธิิการบด่้อย่างเป็นก้ล้ยาณมิตร ข้อบคุำณ
ท่ี่�ช่วุยก้นที่ำางาน ข้อให้ร้กแล้ะสำาม้คำค่ำ ช่วุยก้นดู้แล้
มหาวิุที่ยาล้้ยให้ม่คำวุามเจริญก้าวุหน้าต่อไป

โด้ยม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ิเทพ วิฑิิตอนันต์
ประธิานสำภาคำณาจารย์ แล้ะว่าท่ีพันตรี ดร.โยธิิน
ไพรพนานนท์ ประธิานสำภาข้้าราชการ พน้กงาน
แล้ะลู้กจ้างมหาวิุที่ยาล้้ย เป็นส้ำกข่้พยาน ตล้อด้จน
ม่คำณะผูู้้บริหาร คำณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี่� แล้ะต้วุแที่น
น้กศ่ักษ์า ร่วุมแสำด้งคำวุามยินด่้ เม่�อวุ้นท่ี่� 20 ก้นยายน
2564 ณ ห้องประภาศัน์ อวุยช้ย อาคำารหอประชุม
พ่อขุ้นรามคำำาแหงมหาราช
      โอกาสำน่� ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์
ปราบใหญ่่ อธิิการบด้่มหาวุิที่ยาล้้ยรามคำำาแหง
กล้่าวุในโอกาสำร้บตำาแหน่งวุ่า ตล้อด้ระยะเวุล้าที่่�
เข้้ามาเป็นสำ่วุนหน่�งข้องมหาวุิที่ยาล้้ยรามคำำาแหง
ต้�งแต่เด่้อนตุล้าคำม 2554 เป็นต้นมา ได้้ปฏิิบ้ติหน้าท่ี่�
อย่างเต็มคำวุามสำามารถ์ในทีุ่กๆ ด้้าน พร้อมที่้ �ง
ได้้ร่วุมกิจกรรมแล้ะงานต่างๆ ข้องมหาวุิที่ยาล้้ย
อย่างสำมำ�าเสำมอ เพราะเช่�อม้�นวุ่าการเข้้ามาอยู่เป็น
สำ่วุนหน่�งข้ององคำ์กรต้องเร่ยนรู้วุ้ฒินธิรรมองคำ์กร
เร่ยนรู้งานแล้ะปฏิิบ้ติตนให้เป็นประโยชน์ก้บองค์ำกร
มากท่ี่�สุำด้ 
      “ขอบุคุณคณะผูู้้บุริัหารั คณาจารัย์ เจ้าหน้าที�
แลัะชาวิรัามคำาแหงทุกคนที�ช่วิยนำาพามหาวิิทยาลััย
แห่งนี�ให้เจรัิญก้าวิหน้า ย้นหยัด้เป็นมหาวิิทยาลััย
ของสังคมแลัะปรัะชาชนติลัอด้มา แลัะขอให้ทุกคน
ช่วิยกันร่ัวิมแรังร่ัวิมใจทำางานอย่างเต็ิมควิามสามารัถ่
ฝ่่าฝั่นอุปสรัรัค สถ่านการัณ์การัแพร่ัรัะบุาด้ของโรัค
โควิิด้-19 แลัะเหติุการัณ์การัเปลัี�ยนแปลังติ่างๆ
ของบุ้านเม้อง เพ้�อรัามคำาแหงต่ิอไป”
      อธิิการบดี ม.ร. กล้่าวุต่อไปวุ่า ภารกิจท่ี่�
หน้กหน่วุงในวุ้นข้้างหน้าจะสำำาเร็จลุ้ล่้วุงไปได้้ก็เพราะ
ทุี่กช่วิุตในร้�วุรามคำำาแหง ช่วุยก้นที่ำางานแล้ะให้
กำาล้้งใจซ่ึ่�งก้นแล้ะก้น เพ่�อไปสู่ำเป้าหมายแล้ะคำวุาม
สำำาเร็จท่ี่�ต้�งไวุ้ จากน่�จะต้�งใจที่ำาหน้าท่ี่�ในตำาแหน่ง
อธิิการบด่้ให้ด่้ท่ี่�สุำด้ แล้ะสำานต่อสิำ�งต่างๆ ให้สำำาเร็จ
หากม่ข้้อปฏิิบ้ติหร่อสิำ�งใด้ท่ี่�ไม่ถู์กต้องเป็นปัญหา
ก็จะที่บที่วุนแล้ะแก้ไข้ให้ถ์ูกต้องตามระเบ่ยบ
ราชการ พร้อมที่้�งทีุ่่มเที่ที่ำางานร่วุมก้บบุคำล้ากร
อย่าง “เข้้าใจ เข้้าถึึง แลูะเป็นธรรม” พ้ฒินา
มหาวิุที่ยาล้้ยให้ก้าวุหน้าโด้ยเน้นการสำร้างการร้บรู้
ส่ำ�อสำารท่ี่�ถู์กต้อง ไม่บิด้เบ่อน แล้ะการบริการท่ี่�
เข้้าถ่์งง่าย รวุมท้ี่�งนำาเที่คำโนโล้ย่สำม้ยใหม่เข้้ามาใช้
ตอบโจที่ย์การเปล่้�ยนแปล้งข้องส้ำงคำมเพ่�อการพ้ฒินา
อย่างย้�งย่นต่อไป แล้ะข้อฝ่ากน้กศ่ักษ์ามหาวิุที่ยาล้้ย
รามคำำาแหงวุ่า ก่อนจะต้ด้สิำนใจที่ำาสิำ�งใด้ ข้อให้
คิำด้ให้รอบคำอบถ่์�ถ์้วุน แล้ะมาพูด้คุำยปร่กษ์าหาร่อ
ก้นก่อนที่ำาสิำ�งต่างๆ แล้ะข้อให้ช่วุยก้นสำร้างสำรรคำ์
สิำ�งด่้งามให้ก้บมหาวิุที่ยาล้้ย 
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