พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทาน ประจำำ�ปีี 2564

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีสิี นิ ทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัวั ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานผ้้าพระกฐิิน ประจำำ�ปีี 2564
แก่่มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เพื่่�อน้้อมนำำ�ไปถวายพระสงฆ์์จำำ�พรรษากาลถ้้วนไตรมาส ณ วััดประชุุมโยธีี พระอารามหลวง ตำำ�บลท้้ายช้้าง อำำ�เภอเมืืองพัังงา
จัังหวััดพัังงา โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เป็็นประธานในพิิธีี มีีพระเทพปััญญาโมลีี เจ้้าอาวาส
วััดประชุุมโยธีี เป็็นประธานฝ่่ายสงฆ์์ และมีีคณะผู้้�บริิหาร บุุคลากร นัักศึึกษา และประชาชน ร่่วมในพิิธีี เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2564 (อ่่านต่่อหน้้า 2)

รมว.อว. มอบรางวััล “อาจารย์์-ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่นฯ”
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีี วัันสถาปนา ม.รามคำำ�แหง
รัั ฐ มนตรีี ว่ ่ า การกระทรวง อว. เป็็ น ประธานมอบรางวัั ล
“อาจารย์์ดีเี ด่่น บุุคลากรดีีเด่่น ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น และนัักศึึกษาดีีเด่่น”
เนื่่�องในโอกาสวัันสถาปนามหาวิิทยาลััย ครบรอบ 50 ปีี เพื่่�อเป็็น
การยกย่่องเชิิดชููบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถเชิิงวิิชาการ
และอุุทิิศตนเพื่่�อส่่วนรวม เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาสัังคมและ
ประเทศชาติิ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
เปิิดเผยว่่า ในโอกาสวัันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง วัันที่่� 26 พฤศจิิกายนของทุุกปีี
มหาวิิทยาลััยจะมีีการมอบรางวััลอาจารย์์ดีีเด่่นแก่่อาจารย์์ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
ด้้านวิิชาการและการวิิจััย และมีีจริิยธรรมความเป็็นครููตามจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ
และมอบรางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น แก่่ศิิษย์์เก่่าที่่�ได้้อุทิุ ิศตนทำำ�คุุณประโยชน์์ต่่อสัังคม รวมทั้้�ง
ประสบความสำำ�เร็็จในวิิชาชีีพในสาขาต่่าง ๆ
ในโอกาสครบรอบวัันสถาปนาปีีที่่� 50 นี้้� มหาวิิทยาลััยยัังมอบรางวััลบุคล
ุ ากรดีีเด่่น
แก่่บุุคลากรผู้้�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการครองตน ครองคน และการครองงาน และรางวััล
นัักศึึกษาดีีเด่่น แก่่นัักศึึกษาที่่�มีีผลการเรีียนในระดัับดีี สร้้างชื่่�อเสีียงให้้แก่่มหาวิิทยาลััย
ในด้้านวิิชาการ และสร้้างคุุณประโยชน์์แก่่สัังคมด้้วย
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

มููลนิิธิิอายิิโนะโมะโต๊๊ะ เชิิญชวน นศ.
สมััครขอรัับ “ทุุนส่่งน้้องเรีียนจบ”
มููลนิิธิิอายิิโนะโมะโต๊๊ะ จััดโครงการมอบทุุนการศึึกษา
“ทุุนส่่งน้้องเรีียนจบ” ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2549 ต่่อเนื่่�องมา
จนถึึงปััจจุบัุ นั เพื่่อ� ขยายโอกาสทางด้้านการศึึกษาให้้กับั เยาวชน
ของชาติิที่่เ� ป็็นกำำ�ลัังสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจและพััฒนา
ประเทศ โดยโครงการฯ มุ่่�งเน้้นการมอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่
นัักเรีียน นัักศึึกษา ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในระดัับอาชีีวศึึกษาและ
ระดัับอุุดมศึึกษาในสถาบัันการศึึกษาของรััฐบาลทั่่�วประเทศ
ที่่�มีผล
ี การเรีียนและความประพฤติิดีี แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
โดยปีีการศึึกษา 2564 ทางมููลนิิธิิฯ มีีความประสงค์์จะให้้
ทุุนการศึึกษาต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 16 โดยให้้ทุุนการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีี โดยมีีหลัักเกณฑ์์พิิจารณา
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

ปีที่ ๕๑

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
www.info.ru.ac.th

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง พร้้อมด้้วยผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อาจรณ เชษฐสุุมน
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการและวิิจััย และคณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััย
ต้้อนรัับผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรานีี พรรณวิิเชีียร ประธานกรรมการ
ผู้้�ตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน ปีีการศึึกษา 2563 ระดัับ
สถาบััน และคณะกรรมการฯ เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2564 ณ
ห้้องประชุุม 3 ชั้้�น 3 อาคารวิิทยบริิการและบริิหาร และผ่่านระบบ
การประชุุมออนไลน์์ Microsoft Teams
โอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า ในนามของ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงขอต้้อนรัับคณะกรรมการผู้้�ตรวจประเมิินคุุณภาพ
การศึึกษาทุุกท่่านที่่�ได้้สละเวลาทุ่่�มเทให้้กัับการตรวจประเมิินคุุณภาพ
(อ่่านต่่อหน้้า 10)
การศึึกษาภายใน

ม.ร.จััดปฐมนิิเทศและเตรีียมความพร้้อมให้้กัับนศ.พิิการ

กองกิิจการนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง จััดโครงการปฐมนิิเทศและเตรีียมความ
พร้้อมให้้กัับนัักศึึกษาพิิการ โดยมีีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เป็็นประธานในพิิธีี มีีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เดมีีย์์ ระเบีียบโลก
รองอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา พร้้อมด้้วยนัักศึึกษา ผู้้�ปกครอง และเจ้้าหน้้าที่่�คณะ
เข้้าร่่วมกิิจกรรม เมื่่�อวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2564 ณ อาคารเวีียงคำำ� ชั้้�น 1 (อ่่านต่่อหน้้า 8)

ฉบับที่ ๓๓

ข่าวรามคำ�แหง

ม.ร.ตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน
ปีีการศึึกษา 2563

สััมภาษณ์์พิิเศษอธิิการบดีี
ในฉบัับ เนื่่�องในโอกาส 5 ทศวรรษ
หน้้า 3
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

๒

ข่าวรามคำ�แหง

มููลนิิธิิอายิิโนะโมะโต๊๊ะ เชิิญชวน นศ.ฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)

วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

“เลืือดรามคำำ�แหง เป็็นแสงแผ่่นดิิน”

5 ทศวรรษ รามคำำ�แหงร่่วมสร้้างคน ร่่วมสร้้างประเทศ
ให้้ทุนุ กัับนัักศึึกษาที่่ศึ� กึ ษาในหลัักสููตร 4 ปีี ในระดัับ
อุุดมศึึกษา ตั้้ง� แต่่ชั้้น� ปีีที่่� 1 ต่่อเนื่่อ� งจนจบการศึึกษา
“รามคำำ�แหง” แกร่่งกล้้าวิิชาการ		
สอนลููกศิิษย์์จิิตวิิญญาณดัังเทีียนไข
ในชั้้น� ปีีที่่� 4 จำำ�นวน 50 ทุุน ทุุนละ 30,000 บาท
กระจ่่างชััดโชติิช่ว่ งลุุกดวงไฟ				
เป็็นพลัังสั่่�งให้้รัับใช้้คน
สำำ�หรัับคุุณสมบััติผู้ิ ส�้ มััครรัับทุุน เป็็นนัักศึึกษา
ผ่่านมาถึึงห้้าสิิบปีีครึ่่�งร้้อยนัับ			กิิตติิศััพท์์คุุณภาพประกาศผล
ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในระดัับอุุดมศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1
ปีีการศึึกษา 2564 ในสัังกััดสถาบัันการศึึกษา
ผ่่านลำำ�บากอุุปสรรคมามากล้้น			
แต่่เริ่่�มต้้นด้้วยตั้้�งใจจึึงได้้ดีี
ของรััฐบาลในหลัักสููตร 4 ปีี ตามสาขาวิิชาเอก
“เขาว่่ากัันมาว่่ารามฯจบยาก”			
แต่่น่่าภาคภููมิิใจในศัักดิ์์�ศรีี
ที่่�กำำ�หนด คืือ วิิศวกรรมศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
เพราะกำำ�หนดเวลาวิินััยมีี				รู้้�อดทนทุุกทีีเมื่่�อทุุกข์์มา
และเทคโนโลยีี อุุตสาหกรรมการเกษตร คอมพิิวเตอร์์/
ความเป็็นรามฯถามใครไปทั่่�วถิ่่�น		จะได้้ยิินว่่าแน่่จริิงมีีคุุณค่่า
เทคโนโลยีีสารสนเทศ/ไอทีี โภชนศาสตร์์และ
สมควรแก่่การเคารพและศรััทธา			
สร้้างปััญญาบััณฑิิตชนแก่่บ้้านเมืือง
การกำำ�หนดอาหาร คหกรรมศาสตร์์ (อาหารและ
สััญลัักษณ์์แห่่งชาวรามฯ นามพ่่อขุุนฯ		จงเป็็นข้้าฯ สนองคุุณแผ่่นดิินเฟื่่�อง
โภชนาการ) สาธารณสุุขศาสตร์์ (สาธารณสุุขชุุมชน/
“พ่่อกููขุุนศรีี” มีีลููกรามเก่่งปราดเปรื่่�อง		
“รามคำำ�แหง” จึึงลืือเลื่่�องเนื่่�องตำำ�รา
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย/อนามััยสิ่่ง� แวดล้้อม)
ผลิิตงานความรู้้�คู่่�ธรรมะ			
ไม่่ปล่่อยปละให้้สิ้้�นเปล่่า แก้้ปััญหา
พาณิิชยศาสตร์์ (บริิหารธุุรกิิจ/การบััญชีี/การเงิิน/
ผิิดชอบชั่่�วดีี ไม่่มายา					กู่่�สุุดหล้้ารามฯ รัับใช้้ด้วย
้ ใจจริิง
การตลาด/การจััดการ) จิิตวิิทยา (วทบ.) ทรััพยากร
อาจารย์์นั้้�นเป็็นครููของแผ่่นดิิน		ดััง “พระปรมิินทร์์1” ทรงชมยิ่่�ง
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และเกษตรศาสตร์์
ฝากลููกหลานด้้วยนะอย่่าประวิิง			
สอนทุุกสิ่่�งที่่�ดีีงามให้้เพิ่่�มพููน
(เกษตรกรรม/พืืชสวน/พืืชไร่่/โรคพืืช/สััตวบาล/
สัั ตวศ าสตร์์ / ประมง/เทคโนโลยีี ก ารเกษตร/
ห้้าสิิบปีีที่่�มีีรามฯจึึงมีีเรา			
คอยเป็็นเงาทอดร่่มเย็็นบัังแสงสููรย์์
ส่่งเสริิมการเกษตร) ทั้้�งนี้้�ต้้องมีีความประพฤติิดีี
สถาบัันเกีียรติิยศต้้องเทิิดทููน				
เจิิดจำำ�รููญรุ่่�งเรืืองของเมืืองไทย
มีีผลการเรีียนเฉลี่่�ยจนถึึงภาคการศึึกษาล่่าสุุด
ต่่อจากนี้้�รามฯ งามเด่่นตลอดกาล		
เสีียงขัับขานแด่่ ม.รามฯ แสนสดใส
3.15 ขึ้้� น ไป และเป็็ น ผู้้ � ข าดแคลนทุุ น ทรัั พ ย์์
“เปลวเทีียนให้้แสงรามคำำ�แหงให้้ทาง” ไป		สู่่�สำำ�เร็็จยิ่่�งใหญ่่ด้้วยกตััญญูู
โดยครอบครััว/ผู้้�อุุปการะมีีรายได้้รวมไม่่เกิิน
360,000 บาทต่่อปีี รวมทั้้�งไม่่เป็็นผู้้�ที่่�กำำ�ลัังรัับ 			
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สิิริิศิิระ โชคทวีีกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์ ประพัันธ์์
ทุุนการศึึกษาจากที่่�อื่่�น ยกเว้้น เงิินกู้้�ยืืมกองทุุน 1พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9
เงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษาของรััฐบาล (กยศ.)
หรืือกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ผููกกัับรายได้้ในอนาคต
(กรอ.) ประเภทยากจน ตลอดจนต้้องมีีอายุุไม่่เกิิน
30 ปีี ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2565 และสามารถ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่มููลนิ
� ธิิ ฯิ จััดขึ้้น� ได้้ตลอดระยะเวลา
รัับทุุนด้้วย
ผู้้ส� นใจสามารถสมััครขอรัับทุุนได้้ตั้้ง� แต่่บัดั นี้้�10 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอีียดเพิ่่ม� เติิม
ได้้ที่่� งานแนะแนว จััดหางานและทุุนการศึึกษา
กองกิิจการนัักศึึกษา โทร. 0-2310-8080 หรืือ
ที่่�มููลนิิธิิอายิิโนะโมะโต๊๊ะ โทร. 0-2247-9547,
081-149-5346, 081-149-5301 หรืือที่่� https://
scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์สาธิิน สุุนทรพัันธุ์์� คณบดีีคณะรััฐศาสตร์์ พร้้อมด้้วยคณาจารย์์ ข้้าราชการ
Facebook: Help Student to Graduate
และเจ้้าหน้้าที่่ค� ณะรััฐศาสตร์์ ร่่วมพิิธีบี วงสรวงพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช ในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนา
Scholarship โครงการทุุนส่่งน้้องเรีียนจบ

คณะรััฐศาสตร์์ ม.ร. จััดงานสถาปนาครบรอบ 48 ปีี

คณะรััฐศาสตร์์ ครบรอบ 48 ปีี เมื่่อ� วัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2564 ณ บริิเวณลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์์
พ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช

วันที่ ๒๒- ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวรามคำ�แหง

๓

อธิิการบดีี ม.ร. เชิิญร่่วมงาน

5 ทศวรรษรามคำำ�แหง

พร้้อมเปิิดวิิสััยทััศน์์ พััฒนารามคำำ�แหง
ตอบโจทย์์สัังคมในทุุกมิิติิ

อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เชิิญชวนบุุคลากร นัักศึึกษา และ
ศิิษย์์เก่่าร่่วมงานวัันสถาปนามหาวิิทยาลััย ครบรอบ 50 ปีี “5 ทศวรรษ
รามคำำ�แหงร่่วมสร้้างคน ร่่วมสร้้างประเทศ” ในวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564
พร้้อมเปิิดวิิสัยั ทััศน์มุ่่�์ งพััฒนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงในอนาคต ให้้ตอบโจทย์์
ความต้้องการของสัังคมในทุุกมิิติิ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง กล่่าวว่่า ในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ครบรอบ 50 ปีี วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 ได้้เตรีียมจััดกิจิ กรรมเฉลิิมฉลอง
เพื่่อ� รำำ�ลึกึ ถึึงการก่่อตั้้ง� และสานสััมพัันธ์์ระหว่่างศิิษย์์เก่่า นัักศึึกษา และคณาจารย์์
โดยจะมีีพิิธีีบวงสรวงพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช พิิธีีทางศาสนาเพื่่�อความเป็็น
สิิริิมงคล ณ ลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์์พ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช และมีีพิิธีี
มอบเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์แก่่ข้้าราชการและพนัักงานมหาวิิทยาลััย รวมทั้้�ง
พิิธีมี อบรางวััลอาจารย์์ดีเี ด่่น บุุคลากรดีีเด่่น ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น และนัักศึึกษาดีีเด่่น
ให้้แก่่ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีจริิยธรรมคุุณธรรม ได้้อุุทิิศตนรัับใช้้และ
ทำำ�คุุณประโยชน์์ต่่อสัังคม ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช
ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยยัังได้้ออกแบบตราสััญลัักษณ์์ ๕ ทศวรรษรามคำำ�แหง
โดยให้้ความหมายของสััญลักั ษณ์์เลข ๕ หมายถึึง 5 ทศวรรษ หรืือ ครบรอบ
50 ปีีแห่่งการสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงในปีี 2564 วงกลมของเลข ๕
ยัังสื่่�อถึึงการจััดการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยที่่�กระจายไปสู่่�ทุุกภููมิิภาคใน
ประเทศไทยและทุุกทวีีปทั่่�วโลก จากการตั้้ง� สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ
23 จัังหวััด และสาขาวิิทยบริิการต่่างประเทศ ใน 32 ประเทศด้้วย ส่่วนลายเส้้น
ของเลข ๕ ประกอบด้้วยสีีประจำำ�มหาวิิทยาลััย 2 สีี คืือ สีีน้ำำ��เงิิน สื่่�อถึึง
ระยะเวลาในการจััดการเรีียนการสอนที่่�มีีมาอย่่างยาวนาน เป็็นองค์์ความรู้้�
ที่่ส� ามารถแผ่่ขยายได้้ครอบคลุุมในหลากศาสตร์์หลายสาขาที่่พ� ร้้อมจะให้้ผู้เ�้ รีียน
ต่่อยอดได้้อย่่างไม่่จบสิ้้�น และสีีทอง สื่่�อถึึงความรู้้�สึึกทรงคุุณค่่า ซึ่่�งส่่งเสริิม
ให้้สรรพวิิชาที่่�นัักศึึกษาได้้ร่ำำ��เรีียนในรั้้�วรามคำำ�แหง เป็็นองค์์ความรู้้�ที่่�มีีค่่า
สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้เพื่่�อก่่อประโยชน์์แก่่ตนเอง สัังคม และประเทศชาติิ
ดัังนั้้�น ความหมายโดยรวมของตราสััญลัักษณ์์ ๕ ทศวรรษรามคำำ�แหง
จึึงเป็็นภาพที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงพัันธกิิจหลัักที่่�มหาวิิทยาลััยมุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิ
ต่่อสัังคมมาอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน เพื่่�อให้้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึึกษา
ที่่�หลากหลาย สร้้างแนวคิิดให้้กัับผู้้�คนจำำ�นวนมากในสัังคมได้้ออกแบบ
เส้้นทางชีีวิิตของตนเองอย่่างมีีคุุณค่่า
ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ กล่่าวถึึงความสำำ�เร็็จของมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง ในรอบ 5 ทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาว่่า จากพระราชบััญญััติมิ หาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง ได้้ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงเป็็นสถานศึึกษา

แบบตลาดวิิชา มีีการจััดการเรีียนการสอนแต่่ไม่่บังั คัับให้้มาเข้้าชั้้น� เรีียน โดยมีี
วััตถุปุ ระสงค์์ในการศึึกษา ส่่งเสริิมวิิชาการ และวิิชาชีีพชั้้น� สููง การเรีียนการสอน
วิิจัยั ให้้บริิการทางวิิชาการแก่่สังั คม และทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ ศิิลปวััฒนธรรม ซึ่ง�่ มหาวิิทยาลััย
ได้้ยึึดมั่่�นและดำำ�เนิินการตามแนวทางเหล่่านี้้�มาตลอดระยะเวลา 50 ปีี
ตั้้�งแต่่แรกก่่อตั้้�งได้้เปิิดโอกาสให้้บุุคคลที่่�ประสงค์์จะเข้้าเรีียนต่่อใน
มหาวิิทยาลััยได้้เข้้ารัับการศึึกษาอย่่างทั่่�วถึึง ทั้้�งผู้้�ที่่�จบมััธยมศึึกษาตอนปลาย
กลุ่่�มคนทำำ�งาน รวมถึึงบุุคคลที่่�เกษีียณอายุุแล้้ว เพื่่�อเพิ่่�มพููนวิิทยฐานะแก่่
ผู้้�ประกอบอาชีีพและขยายโอกาสทางการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพของ
ประชาชนทั่่�วไป โดยเปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาแบบไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนและไม่่มีีการ
สอบคััดเลืือก เว้้นแต่่บางสาขาที่่�จำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าศึึกษา ทั้้�งยัังมีีการต่่อยอด
การศึึกษาในระดัับปริิญญาโท และปริิญญาเอก อีีกทั้้ง� ได้้ขยายพื้้น� ที่่ท� างการศึึกษา
ให้้กว้้างไกลออกไปยัังภููมิิภาคต่่าง ๆ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกและเพิ่่�มโอกาส
ในการเรีียนให้้กัับประชาชนชาวไทยอย่่างเสมอภาคและเท่่าเทีียม
“ปััจจุุบัันได้้สร้้างบััณฑิิตที่่�เปี่่�ยมไปด้้วยความรู้้�คู่่�คุุณธรรม ออกไปทำำ�
คุุณประโยชน์์รัับใช้้สัังคมและประเทศชาติิแล้้วกว่่า 1 ล้้านคน ซึ่่�งบััณฑิิต
ส่่วนมากได้้รับั การยอมรัับจากสัังคมการทำำ�งาน องค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน ต่่างชื่่น� ชมกัับอััตลัักษณ์์ของบััณฑิิตรามคำำ�แหง ที่่�มีคว
ี ามอดทน มุ่่�งมั่่น�
รัับผิิดชอบ สิ่่ง� เหล่่านี้้ทำ� �ำ ให้้บัณ
ั ฑิิตรามคำำ�แหงประสบความสำำ�เร็็จในทุุกสายอาชีีพ
และหากเปรีียบมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงเป็็นบุุคคลผู้้�หนึ่่�ง บััดนี้้�มหาวิิทยาลััย
เป็็นบุุคคลผู้้�มีี ช่่วงวััย ที่่�สั่่�งสมประสบการณ์์ มาอย่่ างพร้้ อมสรรพ ดัั งนั้้� น
การหลอมรวมประสบการณ์์จากทุุกภาคส่่วนของมหาวิิทยาลััย ล้้วนมีีส่ว่ นนำำ�พา
มหาวิิทยาลััยให้้มีีพััฒนาการที่่�ต่่อเนื่่�องยาวนาน ยืืนหยััดเป็็นมหาวิิทยาลััย
ของสัังคมและประชาชนตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่่�ผ่่านมา”
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวถึึงวิิสัยั ทััศน์ใ์ นการพััฒนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ในอนาคตว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงมีีคณาจารย์์ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
มีีศัักยภาพและประสบการณ์์พร้้อมถ่่ายทอดความรู้้�ทั้้�งในและนอกตำำ�ราเรีียน
รวมทั้้�ง ยัังมีีบุคล
ุ ากรและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่พ� ร้้อมจะดููแล อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่
นัักศึึกษาในทุุก ๆ ด้้าน มหาวิิทยาลััยจึึงมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะพััฒนาพัันธกิิจหลัักทั้้ง� 4 ด้้าน
อย่่างไม่่หยุุดยั้้ง� ทั้้�งด้้านการเรีียนการสอน วิิจัยั ทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ ศิิลปวััฒนธรรม และ
การบริิการวิิชาการแก่่ชุมุ ชน เพื่่อ� ตอบโจทย์์ของโลกในยุุคที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างรวดเร็็ว เห็็นได้้จากการปรัับรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนและการสอบ
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 โดยนำำ�เทคโนโลยีีและ
แพลตฟอร์์มต่่าง ๆ เข้้ามาให้้บริิการและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่นัักศึึกษา
ได้้เข้้าถึึงการเรีียนและการสอบได้้อย่่างทั่่�วถึึง
“มหาวิิทยาลััยผลิิตบััณฑิิตเพื่่อ� ตอบโจทย์์ของสัังคมในยุุคที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากศิิษย์์เก่่าคณะรััฐศาสตร์์และคณะนิิติิศาสตร์์
ได้้ออกไปสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กับั ประเทศชาติิอย่่างมากมาย รวมทั้้�งศิิษย์์เก่่า
จากคณะวิิทยาศาสตร์์ วิิศวกรรมศาสตร์์ สาธารณสุุขศาสตร์์ และสื่่อ� สารมวลชน
ก็็ได้้จััดการเรีียนการสอนและทำำ�วิิจััยที่่�มีีชื่่�อเสีียงให้้กัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ด้้วย
เชื่่�อมั่่�นว่่าในอนาคตจะสามารถพััฒนาองค์์ความรู้้�ของนัักศึึกษาได้้แบบ
รอบด้้านและผลิิตบััณฑิิตครอบคลุุมทุุกศาสตร์์แห่่งการเรีียนรู้�้ เพื่่อตอ
� บโจทย์์
ความต้้องการของสัังคมได้้ในทุุกมิิติิ พร้้อมทั้้ง� ยกระดัับมหาวิิทยาลััยไปสู่่�สากล
เพื่่�อเป็็นที่่�พึ่่�งพาของคนทุุกชนชั้้�นทุุกอาชีีพต่่อไป”

๔

อาจารย์นาตยา ไชยเวียง

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Antigen Test Kit
(ATK) คืืออะไร

การตรวจเชิิงรุุก (active case finding) ของการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ถืือว่่าเป็็นวิิธีีการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคได้้ดีีที่่�สุุด เพราะเป็็นวิิธีี
ที่่�ช่่วยในการคััดกรองผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ให้้เข้้ารัับการรัักษาได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
โดยวิิธีีมาตรฐานที่่�นิิยมใช้้ในการตรวจยืืนยัันโรคโควิิด-19 คืือ real-time reverse
transcription polymerase chain reaction (real-time RT-PCR หรืือ RT-PCR)
หรืือที่่�เรีียกว่่า อาร์์ทีี-พีีซีีอาร์์ ซึ่่�งเป็็นเทคนิิคในการตรวจหาสารพัันธุุกรรมของ
เชื้้อ� ไวรััส แต่่การวััดผลหรืือแปรผลด้้วยวิิธีดัี งั กล่่าวเกิิดขึ้้น� ได้้ค่อ่ นข้้างช้้า ซึ่่ง� อาจจะต้้อง
ใช้้เวลาในการวิิเคราะห์์ประมาณ 3-5 ชั่่ว� โมง และหากมีีสิ่่ง� ส่่งตรวจหรืือสารตััวอย่่าง
ที่่�ได้้มาจากผู้้อ� ยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่ย� งในปริิมาณที่่�มากก็็อาจทำำ�ให้้ระยะเวลาในการวิิเคราะห์์
และแปรผลเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าเดิิมมาก ดัังนั้้�นทางกระทรวงสาธารณสุุขจึึงอนุุมััติิให้้ใช้้
ชุุดตรวจคััดกรองแบบรวดเร็็ว หรืือ Rapid test เพื่่�อคััดกรองผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
โดยใช้้ร่่วมกัับการตรวจยืืนยัันโรคด้้วยวิิธีีอาร์์ทีี-พีีซีีอาร์์ (RT-PCR)
ชุุดตรวจคััดกรองแบบรวดเร็็ว หรืือ Rapid test ที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียนกัับองค์์การ
อาหารและยา (อย.) มีีทั้้ง� หมด 2 แบบ คืือ “แอนติิเจน เทสต์์ คิิท” (Antigen test kit
(ATK)) และ “แอนติิบอดีี เทสต์์ คิิท” (Antibody test kit)
Antigen Test Kit (ATK) กัับ Antibody test kit แตกต่่างกัันอย่่างไร
Antigen test kit (ATK) หรืือ “แอนติิเจน เทสต์์ คิิท” นั้้น� ก็็คืือ ชุุดตรวจคััดกรอง
การติิดเชื้้�อโควิิด-19 เบื้้�องต้้น โดยตรวจ
หาโปรตีีนหรืือแอนติิเจน (Ag) (ภาพที่่� 1A)
ของเชื้้�อไวรััสที่่�ก่่อโควิิด-19 โดย T คืือ
Test line เป็็นส่่วนที่่แ� สดงผลการทดสอบ
ในตััวอย่่างหรืือสิ่่ง� ส่่งตรวจว่่าเป็็นผลบวก
หรืือผลลบ และ C คืือ control line ซึ่ง�่
เป็็นแถบควบคุุมที่่บ� อกถึึงความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ของชุุดตรวจคััดกรอง
ส่่ ว น Antibody test kit หรืือ
ภาพที่่� 1 ความแตกต่่างของชุุดตรวจคััดกรอง
“แอนติิบอดีี เทสต์์ คิิท” จะเป็็นการตรวจ แบบรวดเร็็ว หรืือ Rapid test สำำ�หรัับโรคโควิิด-19
หาภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 (ภาพที่่� ที่่�มา: เมธีี ศรีีประพัันธ์์.https://pharmacy.
1B) โดยจะสามารถตรวจหาได้้ในวัันที่่� 10 mahidol.ac.th/knowledge/picture/0570-1.gif
หลัังจากติิดเชื้้อ� โควิิด-19 เป็็นต้้นไป การแสดงแถบต่่าง ๆ ในชุุดตรวจคััดกรองจะมีี
ความแตกต่่างจาก ATK คืือ ที่่�บริิเวณแสดงผลการทดสอบจะปรากฏตััวอัักษร M
และ G อยู่่� โดย M จะเป็็นแถบที่่แ� สดงถึึงแอนติิบอดีีชนิิด M หรืือ IgM ส่่วน G จะเป็็น
แถบที่่แ� สดงถึึงแอนติิบอดีีชนิิด G หรืือ IgG นอกจากนี้้ชุ� ดต
ุ รวจคััดกรองทั้้ง� 2 แบบนี้้�
ยัังมีีความแตกต่่างกัันตรงแหล่่งที่่�มาของตััวอย่่างหรืือสิ่่�งส่่งตรวจอีีกด้้วย โดย ATK
จะได้้มาจากสารคััดหลั่่ง� จากระบบทางเดิินหายใจหรืือน้ำำ�ล
� าย แต่่ในขณะที่่� Antibody
test kit จะใช้้เลืือดในการทดสอบ แต่่ในปััจจุุบัันการตรวจหาภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้้�อ
ด้้วยวิิธีีนี้้�ยัังไม่่นิิยม เพราะยัังไม่่สามารถแยกแหล่่งของการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในผู้้�ที่่�
ติิดเชื้้�อได้้อย่่างชััดเจน ว่่าภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ตรวจพบนั้้�นถููกสร้้างมาจากการติิดเชื้้�อไวรััส
เข้้าสู่่�ร่่างกายเองหรืือได้้มาจากการได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันการติิดเชื้้�อโควิิด-19
ประเภทของ Antigen Test Kit (ATK)
	ชุุดตรวจคััดกรอง ATK สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ชนิิด ได้้แก่่
1. ATK Home use หรืือ Self-test kit เป็็นชุุดตรวจคััดกรองชนิิดที่่�ประชาชน
สามารถหาซื้้�อและตรวจได้้ด้้วยตนเองจากร้้านขายยา หรืือสถานพยาบาล เช่่น
คลิินิกิ เวชกรรม เป็็นต้้น โดยข้้อมููลชุุดตรวจสำำ�หรัับโควิิด-19 ประเภท Rapid Test
Antigen หรืือ Antigen Test Kits แบบตรวจแอนติิเจนด้้วยตนเอง (COVID-19
Antigen Test Self-Test Kits) ที่่ไ� ด้้รับั การอนุุญาตให้้ผลิติ หรืือนำำ�เข้้าราชอาณาจัักรไทย
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564) สามารถตรวจสอบได้้ที่่สำ� �นั
ำ กั งานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) หรืือเว็็บไซต์์ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Shared%
20Documents/ข้้อมููลชุุดตรวจและน้ำำ�� ยา%20COVID-19%20Home%20use.pdf

คณะทัศนมาตรศาสตร์

2. ATK Professional use เป็็นชุุดตรวจคััดกรองชนิิดที่่�ใช้้ในสถานพยาบาล
เท่่านั้้�น ซึ่่�งประชาชนไม่่สามารถหาซื้้�อและตรวจได้้ด้้วยตนเอง ดัังนั้้�นการใช้้ ATK
ชนิิดนี้้� ผู้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยงจะต้้องเข้้ารัับการตรวจโดยบุุคลากรทางการแพทย์์ใน
สถานพยาบาล คลิินิิก หรืือเป็็นการเข้้ารัับการตรวจคััดกรองในเชิิงรุุก (active
case finding) เท่่านั้้�น
การอ่่านและแปลผลจากชุุดตรวจคััดกรอง ATK
หลัักการอ่่านและแปลผล
จากชุุดตรวจคััดกรอง ATK ที่่�
ถููกต้้อง คืือ ต้้องสัังเกตตรงแถบ
ของ “C” ก่่อนเสมอ หากไม่่มีี
แถบสีีปรากฏขึ้้�นตรงแถบ “C”
เลย หรืือ หากมีีแถบสีีขึ้้น� ในส่่วน
ของ “T” แต่่ไม่่มีแี ถบสีีปรากฏที่่�
“C” หรืือ ไม่่มีแี ถบสีีปรากฏขึ้้�น
ทั้้ง� ในส่่วนของ “T” และ “C” จะ ภาพที่่� 2 การอ่่านและแปลผลจากชุุดตรวจคััดกรอง ATK
หมายความว่่า ผลการทดสอบนั้้น� ที่่�มา: เมธีี ศรีีประพัันธ์์.https://pharmacy.mahidol.
ไม่่สามารถแปลผลได้้ (invalid ac.th/knowledge/picture/0570-2.gif
result) ดัังนั้้น� ผู้้�ทำ�ำ การทดสอบจะต้้องเก็็บตััวอย่่างและดำำ�เนิินการทดสอบใหม่่อีกี ครั้้�ง
หากมีีแถบสีีปรากฏขึ้้�นตรงแถบของ “C” อย่่างเดีียว จะแสดงได้้ว่า่ การทดสอบ
ให้้ผลลบ (negative) ซึ่่�งการแสดงผลลบในกรณีีนี้้�ไม่่ได้้เป็็นการยืืนยัันว่่าผู้้�ที่่�อยู่่�
กลุ่่�มเสี่่�ยงนั้้�นไม่่ได้้ติิดเชื้้�อไวรััสหรืือปลอดเชื้้�อ ในบางครั้้�งการที่่�ผลการทดสอบให้้
ผลลบ (negative) นี้้�อาจจะมาจากสาเหตุุอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วย เช่่น ผู้้�ที่่�อยู่่�กลุ่่�มเสี่่�ยง
อาจจะมีีปริิมาณของเชื้้�อไวรััสในร่่างกายน้้อยมากจนไม่่สามารถตรวจพบได้้ หรืือ
อาจจะเกิิดจากความผิิดพลาดในด้้านอื่่�น ๆ ก็็ได้้ ดัังนั้้�นการทดสอบด้้วยชุุดตรวจ
คััดกรอง ATK นี้้อ� าจจะต้้องดำำ�เนิินการใหม่่อีกี รอบหลัังจากที่่ผ่� า่ นการทดสอบครั้้�งแรก
ไปแล้้วประมาณ 3-5 วััน แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงระหว่่างรอการทดสอบในครั้้�งที่่� 2
ผู้้�ที่่�อยู่่�กลุ่่�มเสี่่�ยงจะต้้องเฝ้้าสัังเกตอาการหรืือกัักตััวเป็็นระยะเวลา 14 วััน ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ที่่อ� ยู่่�กลุ่่�มเสี่่ย� งยัังสามารถใช้้การตรวจ Antibody test kit หรืือตรวจหาสารพัันธุุกรรม
ของเชื้้�อไวรััสด้้วยวิิธีีอาร์์ทีี-พีีซีีอาร์์ (RT-PCR) เพื่่�อยืืนยัันโรคร่่วมด้้วยก็็ได้้
แต่่ถ้า้ หากมีีแถบสีีปรากฏขึ้้�นในส่่วนของ “T” และ “C” ก็็แสดงว่่าการทดสอบ
ให้้ผลบวก (positive) หรืือมีีการติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ซึ่ง�่ ในกรณีีนี้้ผู้� �ติ้ ดิ เชื้้อ� จะต้้องเข้้ารัับ
การตรวจยืืนยัันโรคด้้วยวิิธีีอาร์์ทีี-พีีซีีอาร์์ (RT-PCR) ที่่�สถานพยาบาลอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
เนื่่อ� งจากการตรวจด้้วยชุุดตรวจคััดกรอง ATK เป็็นการตรวจคััดกรองเบื้้อ� งต้้นเท่่านั้้น�
และในบางครั้้�งอาจจะก่่อให้้เกิิดผลบวกปลอม (false positive) ขึ้้�นมาก็็ได้้
แหล่งที่มา:
1. เมธีี ศรีีประพัันธ์์. บทความเผยแพร่่ความรู้้�สู่่�ประชาชนเรื่่�อง “ถาม-ตอบ” เกี่่�ยวกัับการตรวจ
คััดกรองโรค COVID-19 คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564. เข้้าถึึงได้้จาก
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/579/การตรวจคััดกรองโรคCOVID-19/
2. เมธีี ศรีีประพัันธ์์. บทความเผยแพร่่ความรู้้�สู่่�ประชาชนเรื่่�อง ข้้อควรรู้้�เบื้้�องต้้นเรื่่�อง “แอนติิเจน
เทสต์์ คิิท” เพื่่อ� คััดกรองโรคโควิิด-19 คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564.
เข้้าถึึงได้้จาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/570/แอนติิเจนเทสต์์คิทิ /
3. ศููนย์์ตรวจสุุขภาพ รพ.วิิชัยั เวชฯ หนองแขม. Antigen Test Kit ชุุดตรวจโควิิดแบบเร่่งด่่วน คืืออะไร
ใช้้งานยัังไง.โรงพยาบาลวิิชัยั เวช อิินเตอร์์แนชั่่น� แนล หนองแขม วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564. เข้้าถึึงได้้จาก
https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/antigen-test-kit-covid-19/
4. การใช้้ชุดต
ุ รวจ ATK และการอ่่านผล. โรงพยาบาลเพชรเวช วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564. เข้้าถึึงได้้จาก
https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/How-to-use-Antigen-test-kit
5. กองควบคุุมเครื่่�องมืือแพทย์์ สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ข้้อมููลรายชื่่�อชุุดตรวจและ
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ข่าวรามคำ�แหง

ผลการเขีียนสารคดีี
“50 ปีี มหาวิิ ทยาลัั ยรามคำำ�แหง”

๕
(ต่่อจากหน้้า 2)

					‘ข่่าวรามคำำ�แหง’ ฉบัับนี้้� นำำ�ผลงานที่่�ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศ อัันดัับ 1
				จากการประกวดการเขีียนสารคดีี “50 ปีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง” ของ นางสาว
				
เพ็็ญนภา ชััยมุุสิิก นัักศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์ ชื่่�อผลงาน เปลวเทีียนให้้แสง
				
รามคำำ�แหงให้้อะไร ? มาให้้ทุกุ ท่่านได้้รับั ทราบถึึงเรื่อ�่ งราว มุุมมองความเป็็นรามคำำ�แหง
				
ของผู้้�เขีียน ตามเนื้้�อหา ดัังนี้้�

เปลวเทีียนให้้แสง รามคำำ�แหงให้้อะไร ?

“ความสำำ�เร็็จคืือครููที่่แ� ย่่มาก เพราะมัันล่่อลวงคนฉลาดให้้คิดิ ว่่าพวกเขา
ไม่่มีวััี นล้้มเหลว” คำำ�พููดของ บิิลล์์ เกตส์์ (นัักธุุรกิิจชื่อ�่ ชาวอเมริิกันั หนึ่่�งในผู้้�ก่อ่ ตั้้ง�
บริิษััทไมโครซอฟท์์) ความสำำ�เร็็จคืืออะไร เป้้าหมายในชีีวิิตมีีหน้้าตาอย่่างไร
แล้้วสิ่่�งไหนที่่�จะเรีียกได้้ว่่าประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิตแล้้ว จะใช่่สิ่่�งที่่�ได้้รัับมา
หรืือเส้้นทางระหว่่างการเดิินไปถึึงเป้้าหมายความสำำ�เร็็จนั้้น� ซึ่ง�่ ความหมายของคำำ�ว่า่
“ความสำำ�เร็็จ” คืือ การทำำ�เป้้าหมายที่่�คาดหวัังไว้้ให้้สำำ�เร็็จหรืือการได้้มาซึ่่�งในสิ่่�ง
ที่่�ต้อ้ งการ สิ่่ง� ที่่�คาดหวััง สิ่่ง� ที่่�พึงึ ต้้องมีี ความสำำ�เร็็จของแต่่ละบุุคคลล้ว้ นแตกต่่างกััน
แต่่ในความหมายในที่่�นี้้� คืือ การที่่�ได้้กระทำำ�อะไรบางอย่่างตามที่่�ตั้้�งไว้้แล้้วบรรลุุ
ตามความพึึงพอใจ โดยไม่่ขััดต่่อหลัักศีีลธรรมและไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเดืือดเนื้้�อร้้อนใจ
สิ่่�งนั้้�นแหละที่่�เรีียกว่่า ความสำำ�เร็็จ
	บ่่อยครั้้�ง ที่่�ผู้้�คนในสัังคมไขว่่คว้้าหาสิ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้ตนประสบความสำำ�เร็็จ
ในชีีวิิต ไม่่ว่่าจะเป็็น เงิินทองชื่่�อเสีียง เกีียรติิยศ การเป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคมที่่�ตน
อาศััยอยู่่� การมีียศ การมีีอำำ�นาจเหนืือผู้้�อื่่�น การศึึกษาสููง ๆ และความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
จนลืืมความเป็็นมนุุษย์์ไปเสีียหมด ลืืมความมีีน้ำ��ำ ใจ ลืืมความโอบอ้้อมอารีี หรืือแม้้กระทั่่ง�
ลืืมความมีีศีลธ
ี รรมในตนที่่คว
� รจะมีีในตััวของมนุุษย์์ ที่่เ� ป็็นสััตว์ป์ ระเสริิฐ และมุ่่�งหวััง
แต่่จะได้้ครอบครองความสำำ�เร็็จนั้้น� ๆ โดยไม่่สนว่่าจะได้้รับั มาในวิิธีไี หนหรืือต้้องไป
เบีียดเบีียนใครมาหรืือเปล่่า ผู้้�คนเหล่่านี้้�ล้้วนไม่่เคยต้้องพบเจอเส้้นทางของความ
ยากลำำ�บากที่่�ไม่่ได้้มีีพรมแดงปููทาง อุุปสรรคที่่�เต็็มไปด้้วยขวากหนามเหมืือนผู้้�คน
ที่่�ไม่่มีีต้้นทุุนในชีีวิิต ล้้วนต้้องการประสบความสำำ�เร็็จเช่่นเดีียวกัันเพีียงแต่่เส้้นทาง
ในการเดิินไปถึึงความสำำ�เร็็จนั้้�นอาจจะไม่่ได้้สวยหรูู เส้้นทางอาจจะไม่่ได้้เรีียบง่่าย
ผู้้�คนเหล่่านี้้�จึึงต้้องมีีความพยายามมากกว่่าผู้้�คนที่่�มีีพร้้อมทุุกอย่่าง ผู้้�คนเหล่่านี้้�
ล้้วนมีีภููมิิคุ้้�มกัันในตััวเองสููงและไม่่เปราะบางต่่อสิ่่�งที่่�เป็็นอุุปสรรคได้้ง่่าย ๆ
	ทุุก ๆ ชีีวิิตล้้วนเดิินทางตามหาความฝัันเพื่่�อที่่�ได้้จะได้้บรรลุุเป้้าหมาย
ความสำำ�เร็็จที่่ต� นและครอบครััวอันั เป็็นที่่รั� กั ได้้คาดหวัังไว้้ แต่่หากที่่ก� ล่่าวไว้้ข้า้ งต้้นว่่า
ทุุก 1 ชีีวิิตไม่่ได้้มีีต้้นทุุนชีีวิิตเหมืือนกััน แต่่ก็็เลืือกที่่�จะตั้้�งต้้นชีีวิิตใหม่่และสร้้าง
ต้้นทุุนในชีีวิติ เพื่่อ� ต่่อยอดไปยัังอนาคตด้้วยการศึึกษาซึ่ง�่ ก็็หมายความว่่า การได้้เข้้าสู่่�
รั้้ว� มหาวิิทยาลััย แต่่กว่่าจะได้้สิ่่ง� เหล่่านั้้น� ก็็อาจจะสายไปเสีียแล้้ว บ้้างอาจจะมีีปัญ
ั หา
เรื่อ�่ งของเงิินทอง ยิ่่ง� อยู่่�ในยุุคโควิิด-19 ในปััจจุบัุ นั นี้้ด้� ว้ ยก็็ยิ่่ง� ลำำ�บาก ข้้าวยากหมากแพง
หรืือเรื่่�องของการเดิินทางมาศึึกษาหาความรู้้�ก็็อาจจะยิ่่�งยากเข้้าไปใหญ่่ เรื่่�องของ
อายุุที่่อ� าจจะไม่่ตรงตามเกณฑ์์ที่่ส� ถานศึึกษากำำ�หนดไว้้ หรืือไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�คนที่่�ต้อ้ ง
ทำำ�งานอยู่่�แล้้วเพื่่�อหาเลี้้�ยงครอบครััว ไม่่มีีเวลามาเรีียนในชั้้�นเรีียน หรืือแม้้กระทั่่�ง
บุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางด้้านร่่างกายที่่�อยากรัับการศึึกษาเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�
ให้้ตนเอง ผู้้�คนเหล่่านี้้�ล้้วนต้้องการศึึกษาหาความรู้้�เพื่่�อต่่อยอดไปยัังความสำำ�เร็็จ
ในอนาคต แต่่ต้้องยอมรัับว่่าทุุกจัังหวััดในประเทศไทยย่่อมไม่่ได้้มีีมหาวิิทยาลััย
ที่่ต� อบโจทย์์ได้้มากนััก แต่่ในความโชคร้้ายก็็ยังั มีีโชคดีีอยู่่� ที่่ก� ล่่าวว่่าไม่่ได้้มีมี หาวิิทยาลััย
ที่่�ตอบโจทย์์ได้้มากนััก ก็็ไม่่ได้้แปลว่่าไม่่มีีเสีียทีีเดีียว
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เป็็นสถาบัันการศึึกษาของรััฐจััดตั้้�งขึ้้�นตาม
พระราชบััญญััติิมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง พ.ศ. 2514 โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้เป็็น
สถาบัันการศึึกษาแบบ “ตลาดวิิชา” คำำ�ว่่า “ตลาดวิิชา” คืือมีีระบบการจััด
การเรีียนการสอนเหมืือนมหาวิิทยาลััยอื่่�น ๆ ทั่่�วไป เพีียงแต่่ รัับนัักศึึกษาไม่่จำำ�กััด
จำำ�นวน ไม่่จำำ�กััดอายุุ ไม่่มีีการคััดเลืือก ไม่่บัังคัับเข้้าชั้้�นเรีียน สามารถใช้้การศึึกษา
ทางไกลได้้ ซึ่่�งเรีียนผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตได้้และค่่าเทอมค่่าลงทะเบีียนก็็ราคาไม่่สููง
ถ้้าเทีียบกัับความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้ โดยค่่าหน่่วยกิิตเพีียงแค่่หน่่วยกิิตละ

25 บาท อีีกทั้้�งมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงยัังมีีสาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ
23 จัังหวััด กระจายอยู่่�ทั่่�วทุุกภาคของประเทศไทย และยัังมีีสาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิต่่างประเทศอีีก 32 ประเทศทั่่�วโลก ซึ่่�งเป็็นการสร้้างโอกาส
ทางการศึึกษาให้้แก่่นัักศึึกษาผู้้�หาความรู้้�ที่่�ไม่่สะดวกในการเดิินทางมาศึึกษา
หาความรู้้�ที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ส่่วนกลาง และยัังมีีการเปิิดมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง วิิทยาเขตบางนา เพื่่อ� เป็็นสถานที่่จั� ดั การเรีียนการสอนนัักศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 1
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงจะสอนให้้ช่่วยเหลืือตนเองตั้้�งแต่่ย่่างก้้าวเข้้ามาเป็็นศิิษย์์
ในที่่�แห่่งนี้้� ตั้้�งแต่่การเลืือกวิิชาเพื่่�อลงทะเบีียนเรีียนซึ่่�งเป็็นการตััดสิินใจครั้้�งใหญ่่
เพราะในการตััดสิินใจในครั้้�งนี้้�จะมีีผลไปถึึงในอีีก 1 เทอมข้้างหน้้า หรืือไม่่ว่่าเป็็น
การจััดการเวลาเรีียนของตนเองเพราะที่่�มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้ไ� ม่่บังั คัับการเข้้าชั้้น� เรีียน
อยู่่�ที่่ต� นว่่าจะพึึงหาความรู้้ห� รืือไม่่ ในส่่วนของการเดิินทางไปเรีียนที่่�วิทิ ยาเขตบางนา
ถืือว่่าเป็็นบททดสอบในชีีวิติ เลยทีีเดีียว เพราะต้้องฝึึกการมีีระเบีียบวิินัยั ในการตื่่น� เช้้า
ฝึึกความอดทนในการรอคอยสิ่่ง� ที่่ค� าดหวััง อีีกทั้้ง� ยัังฝึึกให้้อยู่่�ในสัังคมที่่มี� คว
ี ามแตกต่่าง
ไม่่ว่่าจะเป็็น ความแตกต่่างเรื่่�องของเพศ อายุุ ฐานะทางสัังคม ต่่างภาษา อีีกทั้้�ง
มหาวิิทยาลััยยัังสอนให้้เรารู้้�จัักตนเองว่่ามีีศีีลธรรมหรืือเสีียสละได้้มากแค่่ใหน
ในการเข้้าสัังคมหรืือการหาเพื่่อ� นก็็ไม่่ได้้เป็็นเรื่่อ� งที่่�ยากเพราะทุุกชีีวิตที่่
ิ เ� ข้้ามาศึึกษา
ในมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�ล้้วนมีีเป้้าหมายเดีียวกัันคืือการประสบความสำำ�เร็็จ การได้้
ทำำ�ตามความฝัันของตนและครอบครััว อยู่่�ที่่�ตนเองว่่าจะเลืือกคบเพื่่�อนแบบใด
ในรั้้�วของมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เปรีียบเสมืือนบ้้านหลัังที่่� 2 ที่่�มีีความ
อบอุ่่�น ต่่างประสบพบเจอผู้้�คนที่่�เป็็นมิิตร ตั้้�งแต่่อาจารย์์ บุุคลากรในมหาวิิทยาลััย
หรืือแม้้ กระทั่่� งเพื่่ � อน ๆ ที่่� มาจากต่่ างถิ่่� นต่่ างแดนทุุ กชีี วิิ ตล้้ วนมีี ความเมตตา
โอบอ้้อมอารีี ช่่วยเหลืือซี่่�งกัันและกััน การได้้ก้้าวเข้้ามาอยู่่�ในรั้้�วมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�
ไม่่เพีียงแต่่ได้้ความรู้้�และประสบการณ์์ แต่่หากยัังได้้ทัักษะชีีวิิต กััลยาณมิิตรที่่�ดีี
และการอยู่่�ในสัังคมอย่่างสงบสุุขโดยไม่่เบีียดเบีียนผู้้�อื่่�นหรืือขััดกัับหลัักศีีลธรรม
จริิงอยู่่�คำ�ว่
ำ า่ “การศึึกษาหาความรู้้”� ในความหมายของบางคน อาจจะตีีความไปว่่า
“ก็็แค่่เข้้ามาศึึกษา เพื่่�อได้้ให้้ใบปริิญญา หรืือ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งใบเบิิกทางสู่่�การ
ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิต” เพราะที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ไม่่ได้้บัังคัับการ
เข้้าชั้้�นเรีียน ไม่่มีีการเช็็คชื่่�อ ไม่่มีีการเก็็บคะแนน ซึ่่�งเหตุุผลเหล่่านี้้�ก็็อาจจะเป็็น
สิ่่� ง ที่่� ทำ ำ � ให้้ บ างคนปล่่ อ ยปละละเลยจนเมิิ น เฉยต่่ อ การศึึ ก ษาและไม่่สามารถ
ทำำ�ตามในสิ่่ง� ที่่ค� าดหวัังได้้ แต่่สำ�ำ หรัับบางคนกลัับไม่่ใช่่ คำำ�ว่า่ “การศึึกษาหาความรู้้”�
จึึงเป็็นทั้้�งการศึึกษาหาความรู้้ห� าประสบการณ์์ การตามหาในสิ่่�งที่่�ตนชอบ การฝึึก
ระเบีียบวิินััยการเข้้าสัังคม ทัักษะชีีวิิตตลอดระยะเวลาในการศึึกษาเล่่าเรีียน
ที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง จะสอนให้้พึ่่�งตนเองเป็็นสำำ�คััญ ดัังคำำ�กล่่าวที่่�ว่่า
“อตฺฺ ตาหิิ อตฺฺ ตโน นาโถ ตนแลเป็็ นที่่�พึ่่�งแห่่ งตน” และบุุ คคลเหล่่ านี้้� มัั กจะ
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างเห็็นได้้ชััด
แต่่ถ้้าหากวัันนี้้�เราเริ่่�มที่่�จะท้้อแท้้ หมดไฟกัับการศึึกษาในรั้้�วมหาวิิทยาลััย
แห่่งนี้้แ� ละมีีอุปุ สรรคที่่�คิดว่
ิ า่ คงแบกรัับไม่่ไหว ก็็จงอย่่ายอมแพ้้จนกว่่าจะสู้้ใ� ห้้ถึงึ ที่่�สุดุ
จงลองทำำ�ใหม่่ จงลองตั้้ง� ใจใหม่่อีกี สัักครั้้�ง จงคิิดว่า่ สิ่่ง� นั้้�นก็็เป็็นแค่่ขวากหนามเล็็ก ๆ
บนเส้้นทางของความสำำ�เร็็จ ตราบใดที่่�ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� จงอย่่ายอมแพ้้อะไรง่่าย ๆ
ลุุกขึ้้�นสู้้�ใหม่่อีีกครั้้�งให้้กำำ�ลัังใจตนเองอยู่่�เสมอ และจงจำำ�คำำ�กล่่าวที่่�ว่่า “กรุุงโรม
ไม่่ได้้สร้้างเสร็็จภายในวัันเดีียว” คืือ ความสำำ�เร็็จนั้้�น ไม่่ได้้กระทำำ�แค่่ครั้้�งเดีียว
แล้้วจะต้้องสำำ�เร็็จ แต่่ต้้องใช้้เวลาตามลำำ�ดัับขั้้�นของมัันแล้้วชััยชนะที่่�ได้้รัับจาก
ความพยายามย่่อมหอมหวานเสมอ
(อ่่านต่่อหน้้า 8)
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สำำ�นัักเทคโนฯ ชวนดาวน์์ โหลด
ปััญหานัักศึึกษา ภาพเคลื่่�อนไหว 5 ทศวรรษรามคำำ�แหง
การรีีเกรด e-testing
เพื่่�อใช้้สิิทธิ์์�เกีียรติินิิยม

ถาม:	ถ้้าได้้ลงทะเบีียนและเข้้าสอบ e-testing
แล้้ว หากผลสอบได้้เกรด D สามารถไปสอบปลาย
ภาคได้้อีีกหรืือไม่่เพื่่�อที่่�จะให้้ได้้เกรดที่่�มากขึ้้�นกว่่า
ครั้้�งแรก และถืือว่่าเป็็นการรีีเกรดหรืือไม่่ ยัังมีีสิิทธิ์์�
ได้้รัับเกีียรติินิิยมหรืือไม่่
ตอบ: ถ้้านัักศึึกษาสอบ e-testingได้้เกรด D+
หรืือเกรด D นั้้น� ถืือว่่านัักศึึกษาสอบผ่่านแล้้วไม่่ต้อ้ ง
เข้้าสอบภาคปกติิอีีก และไม่่ถืือว่่าเป็็นการรีีเกรด
เนื่่อ� งจากการรีีเกรดนั้้�นนัักศึึกษาจะต้้อง นำำ�กระบวนวิิชา
ที่่ส� อบได้้เกรด D+ หรืือ D นั้้น� ลงทะเบีียนเรีียนใหม่่
ในภาคปกติิ (1, 2) หรืือภาคฤดููร้้อนที่่ไ� ม่่ใช่่ภาคซ่่อม
และกรณีีที่่�สอบ e-testing ได้้เกรดตั้้�งแต่่ D ขึ้้น� ไป
แล้้วนั้้น� นัักศึึกษาจะเข้้าสอบในภาคปกติิอีกี เพื่่อ� จะ
รีีเกรดไม่่ได้้ นัักศึึกษาสามารถเข้้าสอบในภาคปกติิ
ได้้เฉพาะผู้้ส� อบ e-testing แล้้วสอบไม่่ผ่า่ นเท่่านั้้�น
หากประสงค์์จะรีีเกรดให้้นำำ�กระบวนวิิชานั้้�น ๆ
ไปลงทะเบีียนเรีียนใหม่่ในภาคการศึึกษาถััดไป
สำำ�หรัับการลงทะเบีียนเรีียนเพื่่�อรีีเกรดนัักศึึกษา
จะไม่่มีสิี ทิ ธิ์์ไ� ด้้รับั การเสนอชื่่อ� เพื่่อ� ขอรัับเกีียรติินิยิ ม

วิิธีีปฏิิบััติิการยื่่�นเรื่่�อง
ขอจบการศึึกษาล่่าช้้า

ถาม: ถ้้าลงทะเบีียนเรีียน เทอมสุุดท้้ายแล้้ว
ไม่่ได้้ทำ�ำ เครื่่อ� งหมายกากบาทขอจบไว้้ ถ้้าสอบผ่่าน
ทุุกวิิชาเเล้้ว จะเป็็นอะไรไหมและสามารถทำำ�เรื่่อ� ง
ขอจบภายหลัังได้้ไหม ขอทราบวิิธีีปฏิิบััติิด้้วย
ตอบ: กรณีีที่่นั� กั ศึึกษาไม่่ได้้กาขอจบหรืือแจ้้งจบ
การศึึกษาในการลงทะเบีียนเรีียนในภาคสุุดท้า้ ยนั้้น�
ให้้ นั ั ก ศึึ ก ษาไปติิ ดต่ ่ อ ที่่� ฝ่ ่ า ยทะเบีี ย นคณะเพื่่ � อ
ตรวจสอบว่่านัักศึึกษาจบการศึึกษาในภาคใด และ
ให้้ทางคณะออกใบส่่งตััวมายื่่�นติิดต่่อที่่� อาคาร
สวป. ชั้้�น 1 ช่่อง 6 เพื่่�อตรวจสอบว่่าจะต้้องเสีีย
ค่่าปรัับเป็็นจำำ�นวนเท่่าไร และออกใบเพื่่�อนำำ�ไป
ดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าปรัับ ที่่�กองคลััง ตึึกอธิิการบดีี
ชั้้น� 1 พร้้อมถ่่ายสำำ�เนาใบเสร็็จค่า่ ปรัับมายื่่น� ที่่� อาคาร
สวป. ชั้้�น 1 ช่่อง 6 ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้องเสีียค่่าปรัับ
ภาคการศึึกษาละ 300 บาท นัับรวมภาคฤดููร้้อนด้้วย

ขั้น้� ตอนการยื่่น� เรื่่อ
� งขอจบการศึึกษา

ถาม: เมื่่�อเรีียนครบหลัักสููตรแล้้ว นัักศึึกษาต้้อง
ทำำ�เรื่่�องอย่่างไรต่่อ มีีเอกสารขั้้�นตอนการยื่่�นเรื่่�อง
จบอย่่างไรบ้้าง
ตอบ: สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�สอบผ่่านรายวิิชาครบ
ตามหลัักสููตรแล้้ว นัักศึึกษาจะต้้องดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. เตรีียมเอกสารที่่�ใช้้ในการแจ้้งจบการศึึกษา
ดัังนี้้�

	สำำ�นัักเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ขอเชิิญชวนบุุคลากร นัักศึึกษา
ศิิษย์์เก่่า และผู้้�สนใจ ดาวน์์โหลดภาพเคลื่่�อนไหว (GIF) 5 ทศวรรษ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์และเป็็นที่่�ระลึึกในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ โดยสามารถดาวน์์โหลด
ภาพเคลื่่อ� นไหว (GIF) 5 ทศวรรษมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง จำำ�นวน 17 รููปแบบ ตั้้ง� แต่่บัดนี้้
ั เ� ป็็นต้้นไป
ได้้ที่่�ลิิงค์์ https://giphy.com/channel/gd37 หรืือที่่� QR Code สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่่� สำำ�นัักเทคโนโลยีีการศึึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่่อ 408 หรืือที่่� Facebook : สำำ�นััก
เทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- ใบเสร็็จลงทะเบีียนเรีียน 2 ภาคการศึึกษา
สุุดท้้ายที่่�ได้้ทำำ�เครื่่�องหมายกากบาทช่่องขอจบ
การศึึกษาไว้้
- ใบเช็็คเกรด ติิดต่่อขอได้้ที่่� หน่่วยบริิการ
จุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จ (One stop service) อาคาร
กงไกรลาศ (KLB) ชั้้�น 1
2. ติิดต่่อฝ่่ายทะเบีียนคณะที่่�ตนเองสัังกััด
เพื่่�อแจ้้งจบการศึึกษาและขอใบรัับรองคณะเพื่่�อให้้
คณะเสนอชื่่อ� อนุุมัติั เิ ป็็นผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษา หรืือดููแนว
ปฏิิบััติิในการแจ้้งจบการศึึกษาจากเว็็บไซต์์ของ
คณะที่่�ตนเองสัังกััด
3. ติิดตามประกาศรายชื่่�อสภาฯ อนุุมััติิ ได้้ที่่�
คณะต้้นสัังกััดและที่่�ฝ่่ายประมวลผลการศึึกษา
และหนัังสืือสำำ�คัญ
ั อาคาร สวป. ชั้้น� 1 ช่่อง 5 หรืือ
จากระบบ e-service ของมหาวิิทยาลััย
4. เมื่่�อมีีรายชื่่�อสภาฯ อนุุมััติิ ให้้ดำำ�เนิินการ
ติิดต่่อชำำ�ระค่่าขึ้้�นทะเบีียนปริิญญา ที่่�กองคลััง

สำำ�นัักงานอธิิการบดีี ชั้้�น 1 ดัังนี้้� ค่่าขึ้้�นทะเบีียน
ปริิญญา จำำ�นวน 1,000 บาท ค่่าใบรัับรองสภาฯ
จำำ�นวน 100 บาท และค่่าทรานสคริิปท์์ จำำ�นวน
100 บาท จากนั้้�นจึึงไปดำำ�เนิินการยื่่�นเรื่่�องขอจบ
การศึึกษาที่่� อาคาร สวป. ชั้้�น 1 ช่่อง 3
5. เมื่่�อได้้รัับเอกสารเรีียบร้้อยแล้้วให้้นัักศึึกษา
ติิ ดต ามประกาศของมหาวิิ ท ยาลัั ย เกี่่� ย วกัั บ
กำำ � หนดการพิิ ธี ี พ ระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต รจาก
เว็็ บ ไซต์์ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย ฯ ที่่� www.ru.ac.th
หรืือสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� หน่่วยปริิญญาบััตร
และตรวจสอบวุุฒิิบััตร ม.ร. อาคาร สวป. ชั้้�น 1
ช่่อง 6 ทางโทรศััพท์์ที่่� 02-310-8604

กองบรรณาธิการ
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การเปลี่่�ยนแปลงกระบวนวิิชาที่่�เปิิดสอน (ครั้้�งที่่� 1) ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564
	ด้้วย คณะนิิติศิ าสตร์์ คณะบริิหารธุุรกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ และคณะพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ มีีความจํําเป็็นบางประการได้้ขอเปลี่่�ยนแปลง วััน เวลา ของบางกระบวนวิิชาที่่�เปิิดสอนในภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564
	ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงให้้เปลี่่�ยนแปลง วััน เวลา ของบางกระบวนวิิชาที่่�ได้้ประกาศไว้้เดิิม ใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564
ชื่่�อกระบวนวิิชา

ACC4344		
ACC4348		
APR3201		
APR3206		
BAP3104		
BAP4114		
BIO4902 SEC.2
BIO2201 LEC.		
BIO2702 LAB.		
BIO3401 LEC.		
BIO3401 LAB.		
BIO3702 LAB.		
BIO3703		
BIO4201		
BIO4701 LEC.		
BIO4701 LAB.		
BIT3701 LEC.		
BIT3701 LAB.		
CAE3214		
CAE3314		
COS2102 LEC.		
COS2102 LAB.		
COS3108		
CSC3901 LEC		
CSC3901 LAB.		
CSC3902 LEC.		
CSC4103		
CSC4104		
CSC4221		
ECO2124		
ECO3323		
ECO3607		
ECO3620		
ECO3801		
ECO3803		
ECO4107		
EC04409		
EC04425		
ECO4521		
EC04625		
ECT3204		
ECT3402		
ECT3405		
FIN3212		
FIN3318		
FIN4319		
GE04103		
INB3101		
INB3102		
INB3111		
INB4102		
INB4115		
KSM2200		
LAW2005 SEC.1
LAW2008 SEC.2
LAW2009 SEC.1
LAW2011 SEC.2
LAW2013 SEC.2
LAW2105 SEC. 1

วัันเวลาเดิิม		 วัันเวลาใหม่่

TH 11.30 - 13.20
TU 11.30 - 13.20
W 07.30 - 09.20
TU 09.30 - 11.20
W 07.30 - 09.20
TU 09.30 - 11.20
M 09.30 - 12.30
W 11.30 - 13.20
TU 13.30 - 15.20
TH 13.30 - 15.20
TH 15.30 - 17.20
TU 13.30 - 15.20
W 07.30 - 09.20
TU 15.30 - 17.20
F 09.30 - 11.20
F 13.30 – 16.30
TU 09.30 - 11.20
TU 13.30 – 16.30
TH 09.30 - 11.20
TH 09.30 - 11.20
F 15.30 - 17.20
F 17.30 - 19.20
F 09.30 - 11.20
F 09.30 - 11.20
F 13.30 - 16.20
TH 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
TU 13.30 - 15.20
W 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
M 13.30 - 15.20
M 13.30 - 15.20
F 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
F 11.30 - 13.20
W 13.30 - 15.20
M 09.30 - 11.20
F 09.30 - 11.20
F 13.30 - 15.20
TH 11.30 - 13.20
TH 11.30 - 13.20
F 09.30 - 11.20
M 11.30 - 13.20
M 07.30 - 09.20
W 13.30 - 15.20
TH 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
TH 13.30 - 15.20
W 11.30 - 13.20
TH 13.30 - 15.20
F 13.30 - 15.20
TH 15.30 - 17.20
M 07.30 - 09.20
W 09.30 - 11.20
M 15.30 - 17.20
F 11.30 - 13.20
TH 15.30 - 17.20

W 11.30 - 13.20
TU 13.30 - 15.20
TU 11.30 - 13.20
W 13.30 - 15.20
TU 11.30 - 13.20
W 13.30 - 15.20
M 09.30 - 12.30
W 09.30 - 11.20
M 09.30 - 11.20
TH 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
TU 11.30 - 13.20
TU 09.30 - 11.20
M 09.30 - 11.20
M 13.30 – 16.30
F 09.30 - 11.20
F 13.30 – 16.30
TU 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
W 15.30 - 17.20
W 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
TU 13.30 - 16.20
W 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
M 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
TH 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
TU 13.30 - 15.20
TU 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
M 09.30 - 11.20
W 11.30 - 13.20
W 09.30 - 11.20
W 11.30 - 13.20
W 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
W 13.30 - 15.20
W 13.30 - 15.20
M 13.30 - 15.20
TH 13.30 - 15.20
F 13.30 - 15.20
TU 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
TH 07.30 - 09.20
TH 11.30 - 13.20
TH 07.30 - 09.20
TH 07.30 - 09.20
TH 13.30 - 15.20
M 09.30 - 11.20
W 11.30 - 13.20
M 07.30 - 09.20
TH 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20

ชื่่�อกระบวนวิิชา

LAW2108 SEC.2
LAW2109 SEC. 1
LAW2111 SEC.2
LAW2113 SEC.2
LAW3003 SEC.1
LAW3003 SEC.2
LAW3004 SEC.1
LAW3006 SEC.2
LAW3008 SEC.2
LAW3010 SEC.2
LAW3011 SEC.1
LAW3032		
LAW3035		
LAW3044		
LAW3065		
LAW3103 SEC.1
LAW3103 SEC.2
LAW3104 SEC.1
LAW3106 SEC.2
LAW3108 SEC.2
LAW3110 SEC.2
LAW3111 SEC.1
LAW3132		
LAW3135		
LAW3144		
LAW3165		
LAW3167		
LAW4006 SEC.1
LAW4033		
LAW4043		
LAW4084		
LAW4106 SEC.1
LAW4133		
LAW4143		
LAW4184		
LIS2274 LAB.		
LIS4258 LEC.		
MIC2101 LEC.		
MIC2101 LAB.		
PHI4401		
POL3179		
POL3210		
POL4187		
POL4189		
POL4231		
POL4235		
POL4322		
POL4330		
POL4349		
POL4354		
SBM3506		
STA3302		
THA4214		
TOM2103		
ZOO2101 LEC.
ZOO2101 LAB.

วัันเวลาเดิิม

วัันเวลาใหม่่

M 07.30 - 09.20
W 09.30 - 11.20
M 15.30 - 17.20
F 11.30 - 13.20
M 15.30 - 17.20
TU 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
TH 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20
TH 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
M 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
TU 13.30 - 15.20
M 15.30 - 17.20
TU 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
TH 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20
TH 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
M 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
TU 13.30 - 15.20
TU 11.30 - 13.20
TU 15.30 - 17.20
M 09.30 - 11.20
TU 11.30 - 13.20
S 09.30 - 11.20
TU 15.30 - 17.20
M 09.30 - 11.20
TU 11.30 - 13.20
S 09.30 - 11.20
TH 15.30 - 17.20
TU 15.30 - 17.20
TH 07.30 - 09.20
TH 09.30 - 12.30
TH 11.30 - 13.20
W 13.30 - 15.20
W 15.30 - 17.20
TU 07.30 - 09.20
W 09.30 - 11.20
M 13.30 - 15.20
TU 15.30 - 17.20
M 09.30 - 11.20
W 07.30 - 09.20
M 07.30 - 09.20
M 13.30 - 15.20
W 11.30 - 13.20
TU 09.30 - 11.20
TU 11.30 - 13.20
TU 15.30 - 17.20
TH 07.30 - 09.20
TH 09.30 - 11.20

M 09.30 - 11.20
W 11.30 - 13.20
M 07.30 - 09.20
TH 09.30 - 11.20
M 09.30 - 11.20
M 09.30 - 11.20
F 09.30 - 11.20
TH 07.30 - 09.20
TH 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20
F 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
M 11.30 - 13.20
TH 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
M 13.30 - 15.20
M 09.30 - 11.20
F 09.30 - 11.20
TH 07.30 - 09.20
TH 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20
F 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20
M 11.30 - 13.20
TH 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
TH 11.30 - 13.20
TH 11.30 - 13.20
TU 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
TH 11.30 - 13.20
TH 11.30 - 13.20
TU 09.30 - 11.20
TH 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
TH 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 16.30
F 07.30 - 09.20
M 15.30 - 17.20
TU 09.30 - 11.20
TU 11.30 - 13.20
F 13.30 - 15.20
M 09.30 - 11.20
M 11.30 - 13.20
M 13.30 - 15.20
TH 11.30 - 13.20
TH 11.30 - 13.20
W 13.30 - 15.20
S 09.30 - 11.20
TH 13.30 - 15.20
W 09.30 - 11.20
TU 09.30 - 11.20
W 09.30 - 11.20
W 13.30 - 15.20

สำำ�หรัับวััน และเวลาสอบไล่่ ให้้เป็็นไปตามที่่�ได้้ประกาศไว้้เดิิม
ใน ม.ร.30

ข่าวรามคำ�แหง
การเปิิดสอบกระบวนวิิชา (ครั้้�งที่่� 1)
สอบซ่่อม ภาค 2 และภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563
๘

เนื่่�องจาก คณะต่่าง ๆ ได้้ขอเปิิดสอบบางกระบวนวิิชา ในการสอบซ่่อม ภาค 2 และภาคฤดููร้้อน
ปีีการศึึกษา 2563 ตามประกาศมหาวิิทยาลััยรามคํําแหง เรื่่�อง การเปิิดสอนกระบวนวิิชา ครั้้�งที่่� 1 - 8
ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2563 และประกาศมหาวิิทยาลััยรามคํําแหง เรื่่�อง การเปิิดสอนกระบวนวิิชา ครั้้�งที่่� 1 - 8
ภาคฤดููร้้อน ปีีการศึึกษา 2563 ดัังนี้้�
1. ACC3345
2. ANT2013
3. APR3205
4. ATF3503
5. ATH4205
6. ATH1307
7. ATM3608
8. ATM14708
9. ATS2305
10. BAP3104
11. CCE2201
12. CCE3105
13. CCE3106
14. CCE31.08
15. CCE4106
16. CCE9107
17. CCH2103
18. CCH4402
19. CEC2106
20. CEC3202
21. CEC3412
22. CEC3415
23. CEC4111
24. CEC4312
25. CEE4304
26. CEN3309
27. CHI3403
28. CHI9302
29. CMA3206
30. CMS5101
31. COS2210

32. CRT 2009
33. CSC4216
34. CSC3206
35. CSO1111
36 CTH2107
37. CTH3113
38. CTH4121
39. ECO4107
40. EC04226
41. ECO4328
42. EC4403
43, ECO1421
44. EC04423
45. ECO4430
46. ECO4526
47. ECO4605
48. ECO4623
49. ECO4628
50. ECO4802
51. ECT3402
52. ECT4405
53. ECT4410
54. EDL3201
55, ENG3601
56. ENL4103
57. ENL1103
58. ENS3403
59. EIS3404
60. FOL4204
61. FOL1207
62. FRE3203

63. FRE3503
64. FRE4011
65. GAS2804
66. GAS3801
67.GAS1602
68. GAS4802
69. GEO2601
70. GEO3004
71. GEO3509
72. GLO4604
73. HEC3001
74. HEC3109
75. HEC3217
76. HEC3501
77. HEC4006
78. HEC1201
79. HEC4406
80. HEC4503
81. HIS3901
82. HRD3223
83. INB4101
84 JPN4303
85. JPN4305
86. KIN4111
87. LAW1005
88. LAW3014
89. LA\/30341
90. LAW3134
91. LAW4048
92. LAW4049
93. LAW4148

ม.ร.จััดปฐมนิิเทศ และเตรีียมความพร้้อม ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ผศ.เดมีีย์์ ระเบีียบโลก กล่่าวว่่า การจััดโครงการ
ปฐมนิิเทศและเตรีียมความพร้้อมให้้กับั นัักศึึกษาพิิการ
ครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาพิิการที่่�สมััคร
เรีียนใหม่่ มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ ให้้บริิการ
ทางการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย ได้้รู้จั�้ กั เจ้้าหน้้าที่่ผู้� �ดูู้ แล
ให้้บริิการด้้านต่่าง ๆ จากคณะ และจากหน่่วยบริิการ
นัักศึึกษาพิิการ

94. LAW4191
95. LIS3239
96. LIS3273
97. LOG3201
98. MCS3206
99. MCS4901
100. MCS4902
101. MCS4903
102. MER3906
103. MIC4502
104. MKT4324
105. MMR2103
106. MMR3203
107. OPR3104
108. PHI2406
109. PHI3308
110. PHI3403
111. PHI4103
112. PHI4404
113. PHY3302
114. PHY4509
115. POL3282
116. POL3320
117. POL3364
118. POL4113
119. POL4115
120. POL4246
121. POL4265
122. POL4266
123. PSY2008
124. PSY2502

125. PSY2503
126. PSY2504
127. PSY3209
128. PSY3211
129. RHE2401
130. RHE2410
131. RHE3203
132. RHE3409
133. RHE4402
134. RPE2602
135. RPE3801
136. RPE4602
137. SBM3404
138. SBM3404
139. SBM4103
140. SBM4402
141. SBM4514
142. SCI4001
143. SOC2064
144. SOC3036
145. SOC3083
146. SOC4084
147. SOC4095
148. SOC4038
149. SPN3502
150. THA3108
151. THA3109
152. THA4215
153. TOM3205
154. VID4209

“นัักศึึกษาพิิการที่่�เข้้าร่่วมโครงการในวัันนี้้�
ได้้เรีียนรู้แ�้ ละฝึึกปฏิิบัติั กิ ารเข้้าถึึงสื่่อ� การ เรีียนการสอน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ การเข้้าถึึงเว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย
วิิธีีการเรีียน การสอบออนไลน์์และการเข้้าสอบใน
ห้้องสอบปกติิ ตลอดจนการศึึกษาสภาพแวดล้้อม
ของมหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้นัักศึึกษาพิิการสมััครใหม่่
สามารถปรัับตััวเข้้ากัับสภาพแวดล้้อม ทางการศึึกษา
ในมหาวิิทยาลััยได้้อย่่างเหมาะสม สามารถเล่่าเรีียน
ได้้อย่่างเต็็มตามศัักยภาพ และอยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้�อื่น�่ ในสัังคม
ได้้อย่่างมีีความสุุข”
ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััย
รามคํําแหง ได้้ตระหนัักถึึงความสํําคััญในการส่่งเสริิม
และพััฒนาศัักยภาพการศึึกษาสํําหรัับนัักศึึกษาพิิการ
ให้้ได้้รัับบริิการและสวััสดิิการเป็็นไปตามยุุทธศาสตร์์
การจััดการศึึกษาสํําหรัับคนพิิการในระดัับอุุดมศึึกษา
กระทรวงการอุุ ด มศึึ ก ษา วิิ ท ยาศาสตร์์ วิิ จั ั ย และ
นวััตกรรม และตามพระราชบััญญััติิการจััดการศึึกษา
สํําหรัับคนพิิการ โดยมุ่่�งเน้้นความสํําคััญเกี่่ย� วกัับสิิทธิิ
และโอกาสการให้้บริิการ และความช่่วยเหลืือทางการ

วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศผลการเขีียนสารคดีี

(ต่่อจากหน้้า 5)

และเมื่่�อสิ้้�นสุุดจากการศึึกษา สิ่่�งที่่�จะติิดตััว
เราไปตลอดอาจไม่่ใช่่แค่่การประสบความสำำ�เร็็จในสิ่่ง� ที่่�
ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ตั้้�งแรกเริ่่�มหรืือใบปริิญญาแค่่ใบเดีียว
แต่่หากเป็็นประสบการณ์์ที่่�ได้้เก็็บเกี่่�ยวจากการเรีียนรู้้�
ภายใต้้รั้้ว� มหาวิิทยาลััยที่่�ให้้โอกาสทางการศึึกษา ความ
ทรงจำำ�ดีี ๆ มากมายที่่�หาไม่่ได้้จากที่่�ใด หรืืออาจจะเป็็น
การได้้ค้้นพบในสิ่่�งที่่�ตนเองชอบ หรืือสิ่่�งที่่�เราเคยได้้รัับ
บทเรีียนจากความล้้มเหลวหรืือผิิดพลาดสิ่่�งนั้้�นย่่อม
เป็็นครููของเราเสมอ สิ่่�งเหล่่านี้้�ที่่�กล่่าวมาล้้วนไม่่มีีอยู่่�
ในบทเรีี ย นแต่่ เป็็ น สิ่่� ง ที่่� ต้้ อ งเรีี ย นรู้้ �ด้ ้ ว ยตนเองจาก
ประสบการณ์์จริิงและเมื่่�อก้้าวเข้้าสู่่�วััยทำำ�งาน บุุคคล
ที่่�ได้้รับั ประสบการณ์์จากสิ่่ง� เหล่่านี้้ก็� ย่็ อ่ มปรัับตััวเข้้ากัับ
สัังคมได้้ง่่าย และเป็็นที่่�รัักกัับเพื่่�อนร่่วมงาน อีีกทั้้�ง
ช่่วยให้้ตนเองดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ได้้อย่่างมีีความสุุขโดยไม่่มีี
ปััญหาในสัังคมอีีกด้้วย
	ท้้ายที่่�สุุดหากจะตั้้�งคำำ�ถามว่่า “มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหงให้้อะไรกัับเราบ้้าง” ก็็ต้้องย้้อนกลัับไปว่่า
“ชีีวิติ เราในวัันนี้้� ดีีกว่่าเมื่่�อวานแล้้วหรืือยััง” จะเติิบโต
เป็็นผู้้ใ� หญ่่แบบไหนหรืือมีีสิ่่ง� ใดเปลี่่ย� นแปลงไปในชีีวิตบ้
ิ า้ ง
และวัันนี้้�พร้้อมที่่�จะเผชิิญโลกภายนอกแล้้วหรืือไม่่
หากวัันนี้้พ� ร้้อมที่่จ� ะเติิบโตเป็็นผู้้ใ� หญ่่และไม่่กลััวอุปุ สรรค
ที่่�จะเข้้ามาในชีีวิตนี้้
ิ อี� กี แล้้ว ซึ่ง�่ นั่่�นคืือสิ่่ง� ที่่�มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหงปลููกปั้้�นเราโดยไม่่รู้�ตั้ วั และในขณะเดีียวกััน
ให้้เราพร้้อมจะเติิบโตเป็็นผู้้ใ� หญ่่ด้ว้ ยต้้นทุุนที่่ดี� ี พร้้อมส่่ง
มอบโอกาสที่่� ต นเองเคยได้้ รั ั บ จากการศึึ ก ษาในรั้้� ว
มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�สู่่�สังั คม ดัังคำำ�กล่่าวที่่�ว่า่ “ความสุุข
จากการเป็็นผู้้�ได้้รัับ” ส่่งต่่อมาเป็็น “ความสุุขจาก
การเป็็นผู้้�ให้้” การมอบโอกาสที่่�ดีีให้้กัับบุุคคลที่่�ไม่่มีี
ต้้นทุุนในชีีวิติ เพื่่อ� จุุดประกายความฝัันของบุุคคลเหล่่านั้้น�
อาจจะไม่่ต้้องทำำ�ในสิ่่�งที่่�เกิินตััวจนเกิินไป แค่่วัันนี้้�
คุุณพร้้อมที่่�จะเริ่่ม� ให้้โอกาสใครสัักคนหนึ่่�งหรืือเริ่่ม� ที่่�จะ
มองเห็็นศัักยภาพของคนคนนั้้�น โดยไม่่ต้้องสนใจว่่า
คุุณให้้โอกาสบุุคคลเหล่่านั้้น� ไปแล้้ว จะได้้อะไรตอบแทน
คืือการไม่่คาดหวัังว่่าจะได้้อะไรกลัับมา จงมีีความสุุข
กัับการเป็็นผู้้�ให้้ เหมืือนกัับที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
กระทำำ�มาตลอดตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน คืือการให้้
โอกาสทางการศึึกษา เปิิดโอกาสให้้คนไทยและคนอื่่น� ๆ
ทั่่ว� โลกไม่่ว่า่ จะอยู่่�แห่่งหนใดก็็สามารถเข้้าถึึงการศึึกษาได้้
สร้้างความฝัันของใครสัักคนให้้เป็็นจริิงได้้ ประดุุจแสง
เปลวเทีียนที่่�ส่่องสว่่างไปในทุุก ๆ ที่่� แสงแห่่งโอกาส
ทางการศึึกษาเช่่นเดีียวกัับแสงของเปลวเทีียนที่่ส่� อ่ งสว่่าง
ในความมืืด ดั่่ง� คำำ�ขวััญของมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงที่่ว่� า่
“เปลวเทีียนให้้แสง รามคำำ�แหงให้้ทาง”
		นางสาวเพ็็ญนภา ชััยมุุสิิก
รหััสนัักศึึกษา 6104006298
เลขลำำ�ดัับที่่� 58
ศึึกษาเป็็นพิิเศษแก่่นัักศึึกษาพิิการ
“นัั ก ศึึ ก ษาพิิ ก ารจะได้้ เข้้ า ถึึ ง ระบบการเรีี ย น
การสอนของมหาวิิทยาลััยอย่่างเท่่าเทีียมกัับนัักศึึกษา
ทั่่�วไป และสามารถบรรลุุเป้้าหมายทางการศึึกษาได้้
ซึ่่�งมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ความ

ช่่วยเหลืือทางการศึึกษาเป็็นพิิเศษสามารถเล่่าเรีียน
ได้้เต็็มศัักยภาพ จนกว่่าจะบรรลุุผลสํําเร็็จทาง
การศึึกษา”

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๒- ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ภายในงานได้้รัับเกีียรติิจาก นายจำำ�เริิญ ทิิพญพงศ์์ธาดา ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดพัังงา นางวิิภาดา
ทิิพญพงศ์์ธาดา นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดพัังงา นางสาวจีีรภา บุุญฤทธิ์์�ไชยศรีี ผู้้�พิิพากษาศาล
จัังหวััดพัังงา นางวััลลภา ธีีระสานต์์ ประธานกรรมการบริิษััทประชารััฐรัักสามััคคีีพัังงา (วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม) และสำำ�นัักงานวััฒนธรรมจัังหวััดพัังงา รวมทั้้�งหััวหน้้าส่่วนราชการ และพุุทธศาสนิิกชน
จัังหวััดพัังงา ร่่วมพิิธีี
จากนั้้�น ได้้มีีพิิธีีถวายจตุุปััจจััยถวายพระราชกุุศล บำำ�รุุงและบููรณะพระอาราม รวมเป็็นเงิิน
1,585,194.75 บาท และมอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่โรงเรีียนในอุุปถััมภ์์ของวััดประชุุมโยธีี จำำ�นวน 3 ทุุน
ทุุนละ 15,000 บาท ได้้แก่่ วิิทยาลััยเทคนิิคพัังงา โรงเรีียนดีีบุุกพัังงาวิิทยายน และโรงเรีียนสตรีีพัังงา
ทั้้�งนี้้� การจััดพิิธีีในครั้้�งนี้้�เป็็นไปตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ของกระทรวง
สาธารณสุุขอย่่างเคร่่งครััด
รมว.อว. มอบรางวััล อาจารย์์-ศิิษย์์เก่่าฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยจะมอบรางวััลแก่่อาจารย์์
ดีีเด่่น จำำ�นวน 4 ราย ประกอบด้้วย
1) รองศาสตราจารย์์มัลลิ
ั กิ า พิินิจิ จัันทร์์ อาจารย์์
ประจำำ�หลัักสููตรนิิติศิ าสตรมหาบััณฑิิต และอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษานัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท คณะนิิติศิ าสตร์์
2) ศาสตราจารย์์สว่่างวััน ไตรเจริิญวิิวัฒ
ั น์์ อาจารย์์
ประจำำ�สาขาวิิชาภาษาสเปน ภาควิิชาภาษาตะวัันตก
คณะมนุุษยศาสตร์์
3) ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์กิตติ
ิ มิ า เก่่งเขตรกิิจ ภาควิิชา
หลัักสููตรและการสอน คณะศึึกษาศาสตร์์
4) ศาสตราจารย์์วราภรณ์์ จุุลปานนท์์ ภาควิิชา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ คณะรััฐศาสตร์์
รางวััลบุุคลากรดีีเด่่น จำำ�นวน 4 ราย ประกอบด้้วย
1) นางสาวสายฝน จัันทร์์ละมููล
นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการ คณะบริิหารธุุรกิิจ
2) นายอนัันต์์ แพงไพรีี
บุุคลากรปฏิิบััติิการ คณะศึึกษาศาสตร์์
3) นายธีีรยุุทธ กุุลเถื่่�อน
วิิศวกรปฏิิบััติิการ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
4) นายนรรถพล แสงขำำ�
นิิติิกรชำำ�นาญการ กองการเจ้้าหน้้าที่่�
รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น จำำ�นวน 11 ราย ประกอบด้้วย
คณะนิิติิศาสตร์์ จำำ�นวน 5 ราย คืือ
1) นางสาวปิิยกุุล บุุญเพิ่่ม� ประธานศาลฎีีกา คนที่่� 47
2) นายสุุชาติิ ศรีีวรกร อธิิบดีีศาลปกครองยะลา
3) นายวาทิิน ศรีีตระกููล รองอััยการสููงสุุด
4) นายประภาศ คงเอีียด อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์
ผู้้ �อำ ำ � นวยการสำำ �นั ั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ สมาชิิกสภาขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรููปประเทศ
กรรมการบริิษัทั ทางยกระดัับ ดอนเมืือง จำำ�กัดั (มหาชน)
และกรรมการธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด มหาชน
5) นายปิิยะ ครุุฑเดชะ Partner Baker & Mckenzie
Limited Attorneys at Law
คณะบริิหารธุุรกิิจ จำำ�นวน 1 ราย คืือ
1) นายรัังสรรค์์ ศรีีวรศาสตร์์ กรรมการอิิสระและ
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง บริิษัทั เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์
จำำ�กัดั (มหาชน) บริิษัทั เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กัดั
(มหาชน) บริิษััท ยูู ซิิตี้้� จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท

แอสเสท เวิิร์์ค คอร์์ป จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท
ดีีสโตน คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั
คณะวิิทยาศาสตร์์ จำำ�นวน 2 ราย คืือ
1) นายวีีระสิิทธิ์์� พิินจำำ�รััส รองผู้้�อำำ �นวยการ
วิิทยาลััยชุุมชนสมุุทรสาคร
2) นายภููชิิ ต ภููชำำ �นิ ิ คณบดีี ค ณะครุุ ศ าสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏกาญจนบุุรีี
คณะรััฐศาสตร์์ จำำ�นวน 2 ราย คืือ
1) นายวิิ ช วุุ ท ย์์ จิิ น โต ผู้้ �ว่ ่ า ราชการจัั ง หวัั ด
สุุราษฏร์์ธานีี
2) นายสุุรเชษฐ มโนมััยกิิจ ตุุลาการศาล
ปกครองกลาง
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จำำ�นวน 1 ราย คืือ
1) นายกิิตกมล ลำำ�จวน ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผน
การผลิิตและการส่่งมอบ บริิษัทั ซััมมิิท โอโต บอดี้้�
อิินดััสตรีี จำำ�กััด สาขาอยุุธยา
รางวััลนัักศึึกษาดีีเด่่น จำำ�นวน 7 ราย ประกอบด้้วย
คณะนิิติิศาสตร์์ จำำ�นวน 2 ราย คืือ
1) นางสาวแคทรีีน เฮดเล่่ย์์
2) นางสาวธนาภรณ์์ วััฒนานนท์์
คณะบริิหารธุุรกิิจ จำำ�นวน 1 ราย คืือ
1) นางสมบััติิ วััฒนไทย
คณะศึึกษาศาสตร์์ จำำ�นวน 1 ราย คืือ
1) นางสาวอติิกานต์์ คงแก้้ว
คณะวิิทยาศาสตร์์ จำำ�นวน 1 ราย คืือ
1) นายอารััตน์์ ช่่วยชาติิ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จำำ�นวน 1 ราย คืือ
1) นางสาวสโรชา ห่่วงอนัันต์์
คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ จำำ�นวน 1 ราย คืือ
1) นายธนกฤต กิิตติิยะ
สำำ�หรัับอาจารย์์ดีีเด่่น บุุคลากรดีีเด่่น ศิิษย์์เก่่า
ดีีเด่่น และนัักศึึกษาดีีเด่่น จะเข้้ารัับรางวััลในงาน
วัั น สถาปนา ม.ร. ครบรอบ 50 ปีี ในวัั น ที่่� 26
พฤศจิิ ก ายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร
หอประชุุ ม พ่่ อ ขุุ น รามคำำ � แหงมหาราช โดยมีี
ศาสตราจารย์์(พิิเศษ) ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์
รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััย และนวััตกรรม เป็็นประธานมอบรางวััล

๙
คณะวิิศวะฯ เปิิดรัับ ป.โท สาขาวิิชา
การตรวจสอบและกฎหมายวิิศวกรรม
	คณะวิิ ศว กรรมศาสตร์์ เปิิ ดรั ั บ ผู้้ �สำ ำ � เร็็ จ
การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี เข้้าศึึกษาต่่อระดัับ
ปริิญญาโท หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิิศวกรรม
ประจำำ�ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 หลัักสููตร
2 ปีี สามารถเลืือกเรีียนได้้ 2 แผน คืือ แผน ก2
(ทำำ�วิิทยานิิพนธ์์) และแผน ข (ทำำ�การค้้นคว้้าอิิสระ)
ค่่ า ธรรมเนีี ย มตลอดหลัั ก สููตร 188,000 บาท
(แบ่่งชำำ�ระ 8 งวด) คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้�สนใจสมััครออนไลน์์ได้้ตั้้�งแต่่บััดนี้้� - 10
ธัันวาคม 2564 ที่่� www.engrlw.ru.ac.th สอบถาม
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
อาคารลายสืือไท (LTB) ม.รามคำำ�แหง หััวหมาก
โทร. 0-2310-8085

ม.ร. จ.สงขลา เปิิดรัับ ป.ตรีี
ภาคพิิเศษ (บริิหารธุุรกิิจ)

โครงการพิิเศษบริิหารธุุรกิิจบัณ
ั ฑิิต จัังหวััด
สงขลา คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิทยบริิการเฉลิิม
พระเกีียรติิจัังหวััดสงขลา เปิิดรัับสมััครคััดเลืือก
บุุคคลเข้้าศึึกษาต่่อชั้้�นปริิญญาตรีี หลัักสููตรบริิหาร
ธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการ โครงการพิิเศษ
บริิ ห ารธุุ ร กิิ จบั ั ณ ฑิิ ต จัั ง หวัั ด สงขลา รุ่่�นที่่� 8/1
ประจำำ�ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 หลัักสููตร
132 หน่่วยกิิต ศึึกษาแบบ Block Course System
เรีียนวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ค่่าใช้้จ่า่ ยตลอดหลัักสููตร 168,000 บาท (แบ่่งชำำ�ระ
8 งวด) คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้ � ส นใจสมัั ค รขอรัั บ ใบสมัั ค รและสมัั ค ร
ด้้วยตนเอง ตั้้�งแต่่บััดนี้้� - 15 มกราคม 2565
ที่่�สำำ�นัักงานโครงการฯ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสงขลา
(เว้้นวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์) หรืือดาวน์์โหลดใบสมััคร
และสมััครออนไลน์์ได้้ที่่� www.skbba.ru.ac.th
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมโทร. 0-2310-8213,
081-423-5069, 074-251-333, 092-252-7425,
087-286-6145 และ 063-717-7879

๑๐

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๓๓)

วันที่ ๒๒- ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผลการประชุุมสภามหาวิิทยาลััย ปลููกต้้นสุุพรรณิิการ์์ ณ สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดพัังงา

การประชุุมสภามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ครั้้�งที่่�
13/2564 เมื่่ � อ วัั น ที่่� 8 พฤศจิิ ก ายน 2564 โดยมีี
ศาสตราจารย์์ ส มบููรณ์์ สุุ ข สำำ � ราญ กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เป็็นประธานในที่่�ประชุุม
มีีผลการประชุุมที่่�น่่าสนใจ ดัังนี้้�
1. แต่่งตั้้�งรองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพิิมพ์์
ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมััติิแต่่งตั้้�งผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพิิมพ์์ฝ่่ายต่่างๆ ดัังนี้้�
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์รััฐศัักดิ์์� พิิศุุทธางกููร
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร
2. นายสรรพสิิทธิ์์� ทองมีี			
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนโยบายและแผน
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อุุมาภรณ์์ สุุขารมณ์์
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสวััสดิิการ
ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2564 เป็็นต้้นไป
2. ลาออกจากตำำ�แหน่่ง
- ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ใิ ห้้ ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
รััฐศัักดิ์์� พิิศุุทธางกููร ลาออกจากตำำ�แหน่่งหััวหน้้าภาค
วิิชากฎหมายพาณิิชย์์ คณะนิิติิศาสตร์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 9
พฤศจิิกายน 2564
- ให้้ ความเห็็ น ชอบและอนุุ มั ั ติ ิ ให้้ นายสัั จจวั ั ตน์์
เรืืองกาญจน์์กุุล ลาออกจากตำำ�แหน่่ง รองคณบดีีฝ่่าย
ประกัันคุุณภาพการศึึกษา คณะนิิติิศาสตร์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
8 พฤศจิิกายน 2564
- ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ใิ ห้้ ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
เกษม ชููรััตน์์ ลาออกจากตำำ�แหน่่ง รองคณบดีีฝ่่าย
ประกัันคุุณภาพการศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2564
- ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ใิ ห้้ ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
ไม้้ สงวนสกุุล ลาออกจากตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าภาควิิชาปรััชญา
คณะมนุุษยศาสตร์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2564
- ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ใิ ห้้ นางสาววิิมลมาลย์์
สมคะเน ลาออกจากตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าภาควิิชาพลานามััย
คณะศึึกษาศาสตร์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
3. อนุุมััติิรายงานสรุุปผลการตรวจประเมิินคุุณภาพ
การศึึกษาภายใน ระดัับคณะ
ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ริ ายงานสรุุปผลการตรวจ
ประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน ระดัับคณะ ปีีการศึึกษา
2563 ตามที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงเสนอ
4. อนุุมััติิรายงานสรุุปผลการตรวจประเมิินคุุณภาพ
การศึึกษาภายใน ระดัับหลัักสููตร
ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ริ ายงานสรุุปผลการตรวจ
ประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน ระดัับหลัักสููตร
ปีีการศึึกษา 2563 ตามที่่ม� หาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงเสนอ

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง พร้้อมด้้วยคณะ
ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมปลููกต้้นสุุพรรณิิการ์์และได้้เยี่่�ยมชมสาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดพัังงา
พร้้อมมอบนโยบายการทำำ�งานแก่่ผู้้�บริิหารและบุุคคลากรของสาขาฯด้้วยที่่�สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ
จัังหวััดพัังงา เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2564
ม.ร.ตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน ปีีการศึึกษา 2563

(ต่่อจากหน้้า 1)

ของมหาวิิ ทยาลัั ย รามคำำ � แหง โดยช่่ ว งที่่� ผ่่ า นมา
มหาวิิทยาลััยได้้มีีการปรัับตััวในด้้านรููปแบบการ
ดำำ�เนิินงานและการทำำ�งานของบุุคลากร เพื่่อ� สอดคล้้อง
กัับการเปลี่่ย� นแปลงของสัังคมเนื่่อ� งจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 และได้้เปิิดศููนย์์ฉีดวั
ี คซี
ั นี
พร้้อมเปิิดศููนย์์พักั คอยผู้้�ติดิ เชื้้อ� เพื่่อ� ช่่วยเหลืือสัังคมด้้วย
นอกจากนี้้� ปีี 2564 ยัังเป็็นวาระครบรอบ 50 ปีี
วัันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง โดยจะจััดงาน
เฉลิิมฉลองตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 จนถึึง
วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2565 พร้้อมจััดกิิจกรรม
ที่่�ตอบรัับพัันธกิิจทั้้�ง 4 ด้้าน เพื่่�อเดิินหน้้าพััฒนา
คุุณภาพการศึึกษาตามนโยบายของมหาวิิทยาลััย
“มหาวิิ ท ยาลัั ย หวัั ง อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ า จะได้้ รั ั บ
ข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่่�เปรีียบเสมืือน
กระจกสะท้้อนการทำำ�งานของมหาวิิทยาลััย และ
ยิินดีีน้อ้ มรัับคำำ�แนะนำำ�ไปปฏิิบัติั แิ ละพััฒนา เพื่่อ� ก้้าวสู่่�
ปีี ที่่ � 51 ของมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำำ � แหงอย่่ า งมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ เป็็ น มาตรฐานการศึึ ก ษาที่่� ส ร้้ า ง
คุุณประโยชน์์แก่่คนไทยต่่อไป”
ด้้าน ผศ.ปรานีี พรรณวิิเชีียร ประธานกรรมการฯ
กล่่าวว่่า ขอขอบคุุณมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงที่่�ให้้
ความไว้้วางใจคณะกรรมการฯ ได้้มาตรวจประเมิิน
คุุณภาพการศึึกษาภายในของมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
อีีกครั้้�ง และได้้เห็็นการปรัับปรุุงพััฒนาสู่่�คุุณภาพ
มาตรฐานที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องของมหาวิิทยาลััย
รวมถึึงทิิศทางที่่�ชััดเจนในการเป็็นมหาวิิทยาลััยของ

ชุุมชนที่่เ� ปิิดโอกาสสำำ�หรัับผู้้�ด้อ้ ยโอกาสทางการศึึกษา
เหมาะสำำ�หรัับผู้้�เรีียนทุุกยุุคทุุกสมััย
“การประเมิินคุุณภาพการศึึกษาครั้้�งนี้้�เกิิดขึ้้�น
โดยพระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิในการประเมิิน
คุุณภาพภายในและภายนอก เพื่่�อสื่่�อสารไปยััง
สาธารณชนถึึงคุุณภาพทางการศึึกษาที่่�ได้้รัับการ
รัับรองมาตรฐาน โดยเน้้นถึึงผลลััพธ์์ที่่�เกิิดจากการ
ดำำ�เนิินการ และประโยชน์์ที่่นั� กั ศึึกษาได้้รับั เป็็นหลััก
ขอขอบคุุณคณะผู้บ� ้ ริิหารและบุุคลากรของมหาวิิทยาลััย
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจประเมิินและต้้อนรัับ
คณะกรรมการฯ เป็็นอย่่างดีี”
สำำ�หรัับคณะกรรมการผู้้�ตรวจประเมิินคุุณภาพ
การศึึกษา ประกอบด้้วย ผศ.ปรานีี พรรณวิิเชีียร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา ประธาน
กรรมการฯ รศ.ดร.ธณััฏฐ์์คุุณ มงคลอััศวรััตน์์
จากสถาบัันบััณฑิิตศึึกษาจุุฬาภรณ์์ ผศ.ดร.พัันธศัักดิ์์�
พลสารััมย์์ จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ผศ.อิิงอร
ตั้้� น พัั น ธ์์ จากมหาวิิ ท ยาลัั ย เกษมบัั ณ ฑิิ ต และ
รศ.วาริิศา พลายบััว จากมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
เป็็นกรรมการ
ฝ่่ายสนัับสนุุนคณะกรรมการ ประกอบด้้วย
ผศ.ดร.ชิิ ด ชนก มีี ใ จซื่่�อ คณะวิิ ท ยาศาสตร์์
ผศ.ศรีีจิิตร รััตนแก้้วกาญจน์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
ผศ.ดร.เกีียรติิชัยั อััทธายุุวัฒ
ั น์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
และอาจารย์์อรอนงค์์ อิิงชำำ�นิิ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

5. อนุุมัติั สิ รุุปผลการตรวจประเมิินคุุณภาพการศึึกษา
ภายในของหน่่วยงานสนัับสนุุนการเรีียนการสอน
กลุ่่�มสำำ�นััก/สถาบััน
ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมัติั สิ รุุปผลการตรวจประเมิิน
คุุณภาพการศึึกษาภายในของหน่่วยงานสนัับสนุุน
การเรีียนการสอนกลุ่่�มสำำ�นััก/สถาบััน ปีีการศึึกษา
2563 ตามที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงเสนอ

6. อนุุมัติั ริ ายงานสรุุปผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ าน
ของอธิิการบดีีกรรมการสภามหาวิิทยาลััย และคณะ
กรรมการบริิหารงานมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ให้้ความเห็็นชอบและอนุุมััติิรายงานสรุุปผลการ
ประเมิิ น การปฏิิ บั ั ติ ิ ง านของอธิิ ก ารบดีี กรรมการ
สภามหาวิิทยาลััย และคณะกรรมการบริิหารงาน
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงเสนอ

คณะผู้้จั� ดั ทำำ�ข่า่ วรามคำำ�แหงออนไลน์์

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
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