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ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
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วันท่ี ๒๒ - ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔

    ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง พร้อมดี้วิยผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เช่ษฐสุมน 
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการแลัะวิิจััย แลัะคำณะผู้้้บริหารมหาวิิทยาลััย
ต้้อนรับผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเช่ียร ประธิานกรรมการ
ผู้้้ต้รวิจัประเมินคำุณภาพการศึึกษาภายใน ปีการศึึกษา 2563 ระดีับ
สถาบัน แลัะคำณะกรรมการฯ เม่ �อวิันที� 15 พฤศึจัิกายน 2564 ณ
ห้องประชุม 3 ชั�น 3 อาคำารวิิทยบริการแลัะบริหาร แลัะผู้่านระบบ
การประชุมออนไลัน์ Microsoft Teams
    โอกาสนี� ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ อธิิการบดีี ม.ร. กลั่าวิวิ่า ในนามของ
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงขอต้้อนรับคำณะกรรมการผู้้้ต้รวิจัประเมินคุำณภาพ
การศึึกษาทุกท่านที�ไดี้สลัะเวิลัาทุ่มเทให้กับการต้รวิจัประเมินคำุณภาพ
การศึึกษาภายใน

      รัฐมนต้รีวิ่าการกระทรวิง อวิ. เป็นประธิานมอบรางวิัลั 
“อาจัารย์ดีีเด่ีน บุคำลัากรดีีเด่ีน ศิึษย์เก่าดีีเด่ีน แลัะนักศึึกษาดีีเด่ีน” 
เน่�องในโอกาสวิันสถาปนามหาวิิทยาลััย คำรบรอบ 50 ปี เพ่�อเป็น
การยกย่องเชิดีช้บุคำคำลัที�มีคำวิามร้ ้ คำวิามสามารถเชิงวิิชาการ 
แลัะอุทิศึต้นเพ่�อส่วินรวิม เป็นประโยชน์ต้่อการพัฒนาสังคำมแลัะ
ประเทศึชาติ้ 
      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง 
เปิดีเผู้ยว่ิา ในโอกาสวัินสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง วัินที� 26 พฤศึจิักายนของทุกปี 
มหาวิิทยาลััยจัะมีการมอบรางวิัลัอาจัารย์ดีีเดี่นแก่อาจัารย์ที�มีคำวิามร้้คำวิามสามารถ
ดี้านวิิชาการแลัะการวิิจััย แลัะมีจัริยธิรรมคำวิามเป็นคำร้ต้ามจัรรยาบรรณแห่งวิิชาชีพ 
แลัะมอบรางวัิลัศิึษย์เก่าดีีเด่ีน แก่ศิึษย์เก่าที�ได้ีอุทิศึต้นทำาคุำณประโยชน์ต่้อสังคำม รวิมทั�ง
ประสบคำวิามสำาเร็จัในวิิชาชีพในสาขาต่้าง ๆ
      ในโอกาสคำรบรอบวัินสถาปนาปีที� 50 นี� มหาวิิทยาลััยยังมอบรางวัิลับุคำลัากรดีีเด่ีน 
แก่บุคำลัากรผู้้้เป็นแบบอย่างที�ดีีในการคำรองต้น คำรองคำน แลัะการคำรองงาน แลัะรางวิัลั
นักศึึกษาดีีเดี่น แก่นักศึึกษาที�มีผู้ลัการเรียนในระดีับดีี สร้างช่�อเสียงให้แก่มหาวิิทยาลััย
ในด้ีานวิิชาการ แลัะสร้างคุำณประโยชน์แก่สังคำมด้ีวิย

      ม้ลันิธิิอายิโนะโมะโต้๊ะ จััดีโคำรงการมอบทุนการศึึกษา 
“ทุนส่งน้องเรียนจับ” ต้ั�งแต้่ปีการศึึกษา 2549 ต้่อเน่�องมา
จันถึงปัจัจุับัน เพ่�อขยายโอกาสทางด้ีานการศึึกษาให้กับเยาวิชน
ของชาติ้ที�เป็นกำาลัังสำาคัำญในการขับเคำล่ั�อนเศึรษฐกิจัแลัะพัฒนา
ประเทศึ โดียโคำรงการฯ มุ่งเน้นการมอบทุนการศึึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึึกษา ที�กำาลัังศึึกษาอย้่ในระดีับอาชีวิศึึกษาแลัะ
ระดีับอุดีมศึึกษาในสถาบันการศึึกษาของรัฐบาลัทั�วิประเทศึ 
ที�มีผู้ลัการเรียนแลัะคำวิามประพฤต้ิดีี แต้่ขาดีแคำลันทุนทรัพย์  
โดียปีการศึึกษา 2564 ทางม้ลันิธิิฯ มีคำวิามประสงคำ์จัะให้
ทุนการศึึกษาต้่อเน่�องเป็นปีที� 16 โดียให้ทุนการศึึกษาระดีับ
ปริญญาต้รี โดียมีหลัักเกณฑ์์พิจัารณา

      พระบาทสมเด็ีจัพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศึรีสินทรมหาวิชิราลังกรณ พระวิชิรเกล้ัาเจ้ัาอย่้หัวิ ทรงพระกรุณาโปรดีเกล้ัาฯ พระราชทานผู้้าพระกฐิน ประจัำาปี 2564 
แก่มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เพ่�อน้อมนำาไปถวิายพระสงฆ์์จัำาพรรษากาลัถ้วินไต้รมาส ณ วิัดีประชุมโยธิี พระอารามหลัวิง ต้ำาบลัท้ายช้าง อำาเภอเม่องพังงา 
จัังหวิัดีพังงา โดียมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เป็นประธิานในพิธิี มีพระเทพปัญ่ญ่าโมลี เจั้าอาวิาส
วัิดีประชุมโยธีิ เป็นประธิานฝ่่ายสงฆ์์ แลัะมีคำณะผู้้้บริหาร บุคำลัากร นักศึึกษา แลัะประชาชน ร่วิมในพิธีิ เม่�อวัินที� 13 พฤศึจิักายน 2564 

      กองกิจัการนักศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง จััดีโคำรงการปฐมนิเทศึแลัะเต้รียมคำวิาม
พร้อมให้กับนักศึึกษาพิการ โดียมีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี 
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เป็นประธิานในพิธิี มีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก 
รองอธิิการบดีีฝ่่ายกิจัการนักศึึกษา พร้อมดี้วิยนักศึึกษา ผู้้้ปกคำรอง แลัะเจั้าหน้าที�คำณะ 
เข้าร่วิมกิจักรรม เม่�อวัินที� 16 พฤศึจิักายน 2564 ณ อาคำารเวีิยงคำำา ชั�น 1

พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้้าฯพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้้าฯ
ใหั้มหัาวิทยู่าล้ัยู่รามคำำาแหัง ถวายู่ผ้้าพระกฐิินพระราชทาน ประจำาปี 2564ใหั้มหัาวิทยู่าล้ัยู่รามคำำาแหัง ถวายู่ผ้้าพระกฐิินพระราชทาน ประจำาปี 2564

(อ่่านต่่อ่หน้า 10)(อ่่านต่่อ่หน้า 9)

(อ่่านต่่อ่หน้า 2) (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

(อ่่านต่่อ่หน้า 2)

มููลนิิธิิอายิิโนิะโมูะโต๊๊ะ เชิิญชิวนิ นิศ.มููลนิิธิิอายิิโนิะโมูะโต๊๊ะ เชิิญชิวนิ นิศ.
สมัูครขอรับ “ทุุนิส่งน้ิองเรียินิจบ”สมัูครขอรับ “ทุุนิส่งน้ิองเรียินิจบ”

ม.ร.จัด็ปฐิมนิเทศแล้ะเตรียู่มคำวามพร้อมให้ักับนศ.พิการ

ม.ร.ตรวจประเมินคุุณภาพการศึึกษาภายใน
ปีการศึึกษา 2563

รมว.อว. มอบรางวัล “อาจารย์์-ศิิษย์์เก่่าดีีเด่ีนฯ”

ในโอก่าสครบรอบ 50 ปีี วันสถาปีนา ม.รามคำาแหง

ในฉบัับัในฉบัับั
สััมภาษณ์์พิิเศษอธิิการบดีีสััมภาษณ์์พิิเศษอธิิการบดีี

เน่ื่�องในื่โอกาสั 5 ทศวรรษเน่ื่�องในื่โอกาสั 5 ทศวรรษ

มหาวิทยาลััยรามคำำาแหงมหาวิทยาลััยรามคำำาแหง
หน้า 3หน้า 3



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๒

ม้ลนิธิิอายิโนะโมะโต๊ะ เช่ิญ่ช่วน นศ.ฯ                                     
                                     
                                       (ต่่อ่จากหน้า 1)

คณะรััฐศาสตร์ั ม.รั. จััดงานสถาปนาครับรัอบ 48 ปี

5 ทศวรรษ รามคำาแหงร่วมสร�างคน ร่วมสร�างประเทศ

1พระบาทสมเด็ีจัพระเจ้ัาอย้่หัวิ รัชกาลัที� 9

ให้ทุนกับนักศึึกษาที�ศึึกษาในหลัักส้ต้ร 4 ปี ในระดัีบ

อุดีมศึึกษา ตั้�งแต่้ชั�นปีที� 1 ต่้อเน่�องจันจับการศึึกษา

ในชั�นปีที� 4 จัำานวิน 50 ทุน ทุนลัะ 30,000 บาท

    สำาหรับคุำณสมบัติ้ผู้้้สมัคำรรับทุน เป็นนักศึึกษา

ที�กำาลัังศึึกษาอย้่ในระดีับอุดีมศึึกษาชั�นปีที � 1

ปีการศึึกษา 2564 ในสังกัดีสถาบันการศึึกษา

ของรัฐบาลัในหลัักส้ต้ร 4 ปี ต้ามสาขาวิิชาเอก

ที�กำาหนดี คำ่อ วิิศึวิกรรมศึาสต้ร์  วิิทยาศึาสต้ร์

แลัะเทคำโนโลัยี อุต้สาหกรรมการเกษต้ร คำอมพิวิเต้อร์/

เทคำโนโลัยีสารสนเทศึ/ไอที โภชนศึาสต้ร์แลัะ

การกำาหนดีอาหาร คำหกรรมศึาสต้ร์ (อาหารแลัะ

โภชนาการ) สาธิารณสุขศึาสต้ร์ (สาธิารณสุขชุมชน/

อาชีวิอนามัยแลัะคำวิามปลัอดีภัย/อนามัยสิ�งแวิดีล้ัอม)

พาณิชยศึาสต้ร์ (บริหารธุิรกิจั/การบัญชี/การเงิน/

การต้ลัาดี/การจััดีการ) จิัต้วิิทยา (วิทบ.) ทรัพยากร

ธิรรมชาต้ิแลัะสิ�งแวิดีลั้อม แลัะเกษต้รศึาสต้ร์

(เกษต้รกรรม/พ่ชสวิน/พ่ชไร่/โรคำพ่ช/สัต้วิบาลั/

สัต้วิศึาสต้ร์/ประมง/เทคำโนโลัยีการเกษต้ร/

ส่งเสริมการเกษต้ร) ทั�งนี�ต้้องมีคำวิามประพฤต้ิดีี

มีผู้ลัการเรียนเฉลัี�ยจันถึงภาคำการศึึกษาลั่าสุดี

3.15 ขึ �นไป แลัะเป็นผู้้ ้ขาดีแคำลันทุนทรัพย์

โดียคำรอบคำรัวิ/ผู้้ ้อุปการะมีรายไดี้รวิมไม่เกิน

360,000 บาทต้่อปี รวิมทั�งไม่เป็นผู้้้ที�กำาลัังรับ

ทุนการศึึกษาจัากที�อ่�น ยกเวิ้น เงินก้้ย่มกองทุน

เงินให้ก้ ้ย่มเพ่�อการศึึกษาของรัฐบาลั (กยศึ.)

หร่อกองทุนเงินให้ก้้ย่มที�ผู้้กกับรายไดี้ในอนาคำต้

(กรอ.) ประเภทยากจัน ต้ลัอดีจันต้้องมีอายุไม่เกิน

30 ปี ณ วิันที� 1 มกราคำม 2565 แลัะสามารถ

เข้าร่วิมกิจักรรมที�ม้ลันิธิิฯ จััดีขึ�นได้ีต้ลัอดีระยะเวิลัา

รับทุนด้ีวิย

    ผู้้้สนใจัสามารถสมัคำรขอรับทุนได้ีตั้�งแต่้บัดนี�-

10 มกราคม 2565 สอบถามรายลัะเอียดีเพิ�มเติ้ม

ไดี้ที� งานแนะแนวิ จััดีหางานแลัะทุนการศึึกษา

กองกิจัการนักศึึกษา โทร. 0-2310-8080 หร่อ

ที�ม้ลันิธิิอายิโนะโมะโต้๊ะ โทร. 0-2247-9547,

081-149-5346, 081-149-5301 หร่อที� https://

scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

Facebook: Help Student to Graduate

Scholarship โคำรงการทุนส่งน้องเรียนจับ

    “รามคำำาแหง” แกร่ังกล้้าวิิชาการั  สอนลู้กศิษย์์จิัตวิิญญาณดังเทีีย์นไข

    กรัะจ่ัางชัดโชติช่วิงลุ้กดวิงไฟ    เป็นพลั้งสั�งให้้รัับใช้คน

    ผ่่านมาถึงห้้าสิบปีครึั�งร้ัอย์นับ   กิตติศัพท์ีคุณภาพปรัะกาศผ่ล้

    ผ่่านล้ำาบากอุปสรัรัคมามากล้้น   แต่เริั�มต้นด้วิย์ตั�งใจัจึังได้ดี

    “เขาว่่ากัันมาว่่ารามฯจบยากั”   แต่น่าภาคภูมิใจัในศักดิ�ศรีั

   เพรัาะกำาห้นดเวิล้าวิินัย์มี    รู้ัอดทีนทุีกทีีเม่�อทุีกข์มา

    คำวามเป็็นรามฯถามใครัไปทัี�วิถิ�น  จัะได้ยิ์นว่ิาแน่จัริังมีคุณค่า

   สมควิรัแก่การัเคารัพแล้ะศรััทีธา   สร้ัางปัญญาบัณฑิิตชนแก่บ้านเม่อง

    สัญลั้กษณ์แห่้งชาวิรัามฯ นามพ่อขุนฯ  จังเป็นข้าฯ สนองคุณแผ่่นดินเฟ่�อง

   “พ่อกูขุนศรีั” มีลู้กรามเก่งปรัาดเปร่ั�อง  “รามคำำาแหง” จึังล่้อเล่้�องเน่�องตำารัา

    ผ่ลิ้ตงานควิามรู้ัคู่ธรัรัมะ   ไม่ปล่้อย์ปล้ะให้้สิ�นเปล่้า แก้ปัญห้า

   ผิ่ดชอบชั�วิดี ไม่มาย์า     กู่สุดห้ล้้ารัามฯ รัับใช้ด้วิย์ใจัจัริัง

    อาจัารัย์์นั�นเป็นครูัของแผ่่นดิน  ดัง “พระป็รมินทร์1” ทีรังชมยิ์�ง

   ฝากัลููกัหลูานด้้ว่ยนะอย่าประวิ่ง   สอนทุีกสิ�งทีี�ดีงามให้้เพิ�มพูน

    ห้าสิิบปี็ทีี�มีรัามฯจึังมีเรัา   คอย์เป็นเงาทีอดร่ัมเย็์นบังแสงสูรัย์์

   สถาบันเกีย์รัติย์ศต้องเทิีดทูีน    เจิัดจัำารูัญรุ่ังเร่ัองของเม่องไทีย์

    ต่อจัากนี�รัามฯ งามเด่นตล้อดกาล้  เสีย์งขับขานแด่ ม.รัามฯ แสนสดใส

   “เป็ลวเทียนให้แสิงรามคำำาแหงให้ทาง” ไป  สู่สำาเร็ัจัยิ์�งให้ญ่ด้วิย์กตัญญูู

                ผู้้้ช่วิยศึาสต้ราจัารย์สิริศิึระ โชคำทวีิกิจั คำณะมนุษยศึาสต้ร์ ประพันธ์ิ

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์สาธิิน สุนทรพันธ์ุิ คำณบดีีคำณะรัฐศึาสต้ร์ พร้อมด้ีวิยคำณาจัารย์ ข้าราชการ
แลัะเจ้ัาหน้าที�คำณะรัฐศึาสต้ร์ ร่วิมพิธีิบวิงสรวิงพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราช ในโอกาสวัินคำล้ัายวัินสถาปนา
คำณะรัฐศึาสต้ร์ คำรบรอบ 48 ปี เม่�อวัินที� 16 พฤศึจิักายน 2564 ณ บริเวิณลัานพระบรมราชานุสาวิรีย์
พ่อขุนรามคำำาแหงมหาราช

“เลืือดรามคำำาแหง เป็็นแสงแผ่่นดิน”“เลืือดรามคำำาแหง เป็็นแสงแผ่่นดิน”



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๒๒- ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓

     

      อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เชิิญชิวินบุคำลัากร นักศึึกษา แลัะ
ศึิษย์เก่าร่วิมงานวิันสถาปนามหาวิิทยาลััย คำรบรอบ 50 ปี “5 ทศึวิรรษ 
รามคำำาแหงร่วิมสร้างคำน ร่วิมสร้างประเทศึ” ในวิันที� 26 พฤศึจิิกายน 2564 
พร้อมเปิดีวิิสัยทัศึน์มุ่งพัฒนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงในอนาคำต ให้ตอบโจิทย์
คำวิามต้องการของสังคำมในทุกมิติ
      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง กลั่าวิวิ่า ในโอกาสวิันคำลั้ายวิันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
คำรบรอบ 50 ปี วัินที� 26 พฤศึจิักายน 2564 ได้ีเต้รียมจััดีกิจักรรมเฉลิัมฉลัอง
เพ่�อรำาลึักถึงการก่อตั้�งแลัะสานสัมพันธ์ิระหว่ิางศิึษย์เก่า นักศึึกษา แลัะคำณาจัารย์
โดียจัะมีพิธีิบวิงสรวิงพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราช พิธีิทางศึาสนาเพ่�อคำวิามเป็น
สิริมงคำลั ณ ลัานพระบรมราชานุสาวิรีย์พ่อขุนรามคำำาแหงมหาราช แลัะมีพิธิี
มอบเคำร่�องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการแลัะพนักงานมหาวิิทยาลััย รวิมทั�ง
พิธีิมอบรางวัิลัอาจัารย์ดีีเด่ีน บุคำลัากรดีีเด่ีน ศิึษย์เก่าดีีเด่ีน แลัะนักศึึกษาดีีเด่ีน
ให้แก่ผู้้้ที�มีคำวิามร้้คำวิามสามารถ มีจัริยธิรรมคำุณธิรรม ไดี้อุทิศึต้นรับใช้แลัะ
ทำาคุำณประโยชน์ต่้อสังคำม ณ อาคำารหอประชุมพ่อขุนรามคำำาแหงมหาราช
      ทั�งนี� มหาวิิทยาลััยยังได้ีออกแบบต้ราสัญลัักษณ์ ๕ ทศวรรษรามคำาแหง
โดียให้คำวิามหมายของสัญ่ลักษณ์เลข ๕ หมายถึง 5 ทศึวิรรษ หร่อ คำรบรอบ 
50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงในปี 2564 วิงกลัมของเลัข ๕
ยังส่�อถึงการจััดีการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยที�กระจัายไปส้่ทุกภ้มิภาคำใน
ประเทศึไทยแลัะทุกทวีิปทั�วิโลัก จัากการตั้�งสาขาวิิทยบริการเฉลิัมพระเกียรติ้
23 จัังหวัิดี แลัะสาขาวิิทยบริการต่้างประเทศึ ใน 32 ประเทศึด้ีวิย ส่วินลายเส�น
ของเลข ๕ ประกอบด�วยสีประจำามหาวิทยาลัย 2 สี คำ่อ สีนำ�าเงิน ส่�อถึง
ระยะเวิลัาในการจััดีการเรียนการสอนที�มีมาอย่างยาวินาน เป็นองคำ์คำวิามร้้
ที�สามารถแผู่้ขยายได้ีคำรอบคำลุัมในหลัากศึาสต้ร์หลัายสาขาที�พร้อมจัะให้ผู้้้เรียน
ต้่อยอดีไดี้อย่างไม่จับสิ�น แลัะสีทอง ส่�อถึงคำวิามร้้สึกทรงคำุณคำ่า ซึ่ึ�งส่งเสริม
ให้สรรพวิิชาที�นักศึึกษาไดี้รำ�าเรียนในรั�วิรามคำำาแหง เป็นองคำ์คำวิามร้้ที�มีคำ่า
สำาหรับการนำาไปใช้เพ่�อก่อประโยชน์แก่ต้นเอง สังคำม แลัะประเทศึชาติ้
      ดีังนั�น คำวิามหมายโดียรวิมของตราสัญ่ลักษณ์ ๕ ทศวรรษรามคำาแหง
จึงเป็นภาพที่แสดงให�เห็นถึงพันธิกิจหลักที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นปฏิิบัติ
ต่อสังคมมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เพ่ือให�โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่หลากหลาย สร�างแนวคิดให�กับผู้้�คนจำานวนมากในสังคมได�ออกแบบ
เส�นทางชี่วิตของตนเองอย่างมีคุณค่า
      ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ กลั่าวิถึงคำวิามสำาเร็จัของมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ในรอบ 5 ทศึวิรรษที�ผู่้านมาว่ิา จัากพระราชบัญญัติ้มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ได้ีระบุไว้ิอย่างชัดีเจันว่ิา มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงเป็นสถานศึึกษา

แบบต้ลัาดีวิิชา มีการจััดีการเรียนการสอนแต่้ไม่บังคัำบให้มาเข้าชั�นเรียน โดียมี
วัิต้ถุประสงค์ำในการศึึกษา ส่งเสริมวิิชาการ แลัะวิิชาชีพชั�นส้ง การเรียนการสอน
วิิจััย ให้บริการทางวิิชาการแก่สังคำม แลัะทำานุบำารุงศิึลัปวัิฒนธิรรม ซึึ่�งมหาวิิทยาลััย
ได้ียึดีมั�นแลัะดีำาเนินการต้ามแนวิทางเหล่ัานี�มาต้ลัอดีระยะเวิลัา 50 ปี
      ต้ั �งแต้่แรกก่อต้ั�งไดี้เปิดีโอกาสให้บุคำคำลัที�ประสงคำ์จัะเข้าเรียนต้่อใน
มหาวิิทยาลััยได้ีเข้ารับการศึึกษาอย่างทั�วิถึง ทั�งผู้้้ที�จับมัธิยมศึึกษาต้อนปลัาย
กลัุ่มคำนทำางาน รวิมถึงบุคำคำลัที�เกษียณอายุแลั้วิ เพ่�อเพิ�มพ้นวิิทยฐานะแก่
ผู้้ ้ประกอบอาชีพแลัะขยายโอกาสทางการศึึกษาเพ่�อพัฒนาคำุณภาพของ
ประชาชนทั�วิไป โดียเปิดีรับสมัคำรนักศึึกษาแบบไม่จัำากัดีจัำานวินแลัะไม่มีการ
สอบคำัดีเลั่อก เวิ้นแต้่บางสาขาที�จัำากัดีจัำานวินผู้้้เข้าศึึกษา ทั�งยังมีการต้่อยอดี
การศึึกษาในระดัีบปริญญาโท แลัะปริญญาเอก อีกทั�งได้ีขยายพ่�นที�ทางการศึึกษา
ให้กว้ิางไกลัออกไปยังภ้มิภาคำต่้าง ๆ เพ่�ออำานวิยคำวิามสะดีวิกแลัะเพิ�มโอกาส
ในการเรียนให้กับประชาชนชาวิไทยอย่างเสมอภาคำแลัะเท่าเทียม
      “ปัจิจิุบันไดี้สร้างบัณฑิิตที�เปี�ยมไปดี้วิยคำวิามร้้คำ้่คำุณธิรรม ออกไปทำา
คำุณประโยชิน์รับใชิ้สังคำมแลัะประเทศึชิาติแลั้วิกวิ่า 1 ลั้านคำน ซึ่ึ�งบัณฑิิต
ส่วินมากได้ีรับการยอมรับจิากสังคำมการทำางาน องค์ำกรต่าง ๆ ทั�งภาคำรัฐแลัะ
เอกชิน ต่างช่ิ�นชิมกับอัตลัักษณ์ของบัณฑิิตรามคำำาแหง ที�มีคำวิามอดีทน มุ่งมั�น
รับผิิดีชิอบ สิ�งเหล่ัานี�ทำาให้บัณฑิิตรามคำำาแหงประสบคำวิามสำาเร็จิในทุกสายอาชีิพ
แลัะหากเปรียบมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงเป็นบุคำคำลัผิ้้หนึ�ง บัดีนี�มหาวิิทยาลััย
เป็นบุคำคำลัผิ้ ้มีชิ่วิงวิัยที �สั �งสมประสบการณ์มาอย่างพร้อมสรรพ ดีังนั �น
การหลัอมรวิมประสบการณ์จิากทุกภาคำส่วินของมหาวิิทยาลััย ล้ัวินมีส่วินนำาพา
มหาวิิทยาลััยให้มีพัฒนาการที�ต่อเน่�องยาวินาน ย่นหยัดีเป็นมหาวิิทยาลััย
ของสังคำมแลัะประชิาชินตลัอดีระยะเวิลัา 5 ทศึวิรรษที�ผ่ิานมา”
      อธิิการบดี ม.ร. กล่ัาวิถึงวิิสัยทัศึน์ในการพัฒนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
ในอนาคำต้วิ่า มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงมีคำณาจัารย์ที�มีคำวิามร้้คำวิามสามารถ
มีศัึกยภาพแลัะประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดีคำวิามร้้ทั�งในแลัะนอกต้ำาราเรียน
รวิมทั�ง ยังมีบุคำลัากรแลัะเจ้ัาหน้าที�ที�พร้อมจัะด้ีแลั อำานวิยคำวิามสะดีวิกให้แก่
นักศึึกษาในทุก ๆ ด้ีาน มหาวิิทยาลััยจึังมุ่งมั�นที�จัะพัฒนาพันธิกิจัหลัักทั�ง 4 ด้ีาน
อย่างไม่หยุดียั�งทั�งด้ีานการเรียนการสอน วิิจััย ทำานุบำารุงศิึลัปวัิฒนธิรรม แลัะ
การบริการวิิชาการแก่ชุมชน เพ่�อต้อบโจัทย์ของโลักในยุคำที�มีการเปลีั�ยนแปลัง
อย่างรวิดีเร็วิ เห็นได้ีจัากการปรับร้ปแบบการจััดีการเรียนการสอนแลัะการสอบ
ในช่วิงสถานการณ์การแพร่ระบาดีของโรคำโคำวิิดี-19 โดียนำาเทคำโนโลัยีแลัะ
แพลัต้ฟอร์มต้่าง ๆ เข้ามาให้บริการแลัะอำานวิยคำวิามสะดีวิกให้แก่นักศึึกษา
ได้ีเข้าถึงการเรียนแลัะการสอบได้ีอย่างทั�วิถึง
      “มหาวิิทยาลััยผิลิัตบัณฑิิตเพ่�อตอบโจิทย์ของสังคำมในยุคำที�มีการเปลีั�ยนแปลัง
อย่างรวิดีเร็วิ ซึ่ึ�งจิะเห็นไดี้จิากศึิษย์เก่าคำณะรัฐศึาสตร์แลัะคำณะนิติศึาสตร์
ได้ีออกไปสร้างคุำณประโยชิน์ให้กับประเทศึชิาติอย่างมากมาย รวิมทั�งศิึษย์เก่า
จิากคำณะวิิทยาศึาสตร์ วิิศึวิกรรมศึาสตร์ สาธิารณสุขศึาสตร์ แลัะส่�อสารมวิลัชิน
ก็ไดี้จิัดีการเรียนการสอนแลัะทำาวิิจิัยที�มีชิ่�อเสียงให้กับหน่วิยงานต่าง ๆ ดี้วิย 
เชื่่�อ่มั่่�นว่่าในอ่นาคต่จะสามั่ารถพั่ฒนาอ่งค์คว่ามั่ร้้ขอ่งน่กศึึกษาได้้แบบ
รอ่บด้้านและผลิต่บ่ณฑิิต่ครอ่บคลุมั่ทุุกศึาสต่ร์แห่งการเรียนร้้ เพ่ั�อ่ต่อ่บโจทุย์
คว่ามั่ต้่อ่งการขอ่งส่งคมั่ได้้ในทุุกมิั่ติ่ พัร้อ่มั่ทุ่�งยกระด่้บมั่หาวิ่ทุยาล่ยไปส่้สากล
เพ่ั�อ่เป็นทีุ�พึั�งพัาขอ่งคนทุุกชื่นช่ื่�นทุุกอ่าชีื่พัต่่อ่ไป”

อธิิการบดีี ม.ร. เชิิญร่วมงาน อธิิการบดีี ม.ร. เชิิญร่วมงาน 
5 ทศวรรษรามคำำาแหง5 ทศวรรษรามคำำาแหง

พร้อมเปิิดีวิสััยทัศน์ พัฒนารามคำำาแหง พร้อมเปิิดีวิสััยทัศน์ พัฒนารามคำำาแหง 
ตอบโจทย์สัังคำมในทุกมิติตอบโจทย์สัังคำมในทุกมิติ



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๔

แหล่งที่มา:

1. เมธิี ศึรีประพันธิ์. บทคำวิามเผู้ยแพร่คำวิามร้้ส้่ประชาชนเร่�อง “ถาม-ต้อบ” เกี�ยวิกับการต้รวิจั
คัำดีกรองโรคำ COVID-19 คำณะเภสัชศึาสต้ร์ มหาวิิทยาลััยมหิดีลั วัินที� 26 ตุ้ลัาคำม 2564. เข้าถึงได้ีจัาก
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/579/การต้รวิจัคัำดีกรองโรคำCOVID-19/
2. เมธิี ศึรีประพันธิ์. บทคำวิามเผู้ยแพร่คำวิามร้้ส้่ประชาชนเร่�อง ข้อคำวิรร้้เบ่�องต้้นเร่�อง “แอนต้ิเจัน 
เทสต์้ คิำท” เพ่�อคัำดีกรองโรคำโคำวิิดี-19 คำณะเภสัชศึาสต้ร์ มหาวิิทยาลััยมหิดีลั วัินที� 26 ตุ้ลัาคำม 2564. 
เข้าถึงได้ีจัาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/570/แอนติ้เจันเทสต์้คิำท/ 
3. ศ้ึนย์ต้รวิจัสุขภาพ รพ.วิิชัยเวิชฯ หนองแขม. Antigen Test Kit ชุดีต้รวิจัโคำวิิดีแบบเร่งด่ีวิน ค่ำออะไร 
ใช้งานยังไง.โรงพยาบาลัวิิชัยเวิช อินเต้อร์แนชั�นแนลั หนองแขม วัินที� 26 ตุ้ลัาคำม 2564. เข้าถึงได้ีจัาก 
https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/antigen-test-kit-covid-19/ 
4. การใช้ชุดีต้รวิจั ATK แลัะการอ่านผู้ลั. โรงพยาบาลัเพชรเวิช วัินที� 26 ตุ้ลัาคำม 2564. เข้าถึงได้ีจัาก 
https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/How-to-use-Antigen-test-kit 
5. กองคำวิบคำุมเคำร่�องม่อแพทย์ สำานักงานคำณะกรรมการอาหารแลัะยา. ข้อม้ลัรายช่�อชุดีต้รวิจัแลัะ
นำ�ายาสำาหรับ COVID-19 ที�ไดี้รับอนุญาต้ผู้ลัิต้แลัะนำาเข้าจัากสำานักงานคำณะกรรมการอาหารแลัะยา
[อินเทอร์เน็ต้]. นนทบุรี; 2564 [เข้าถึงเม่�อ 26 ตุ้ลัาคำม 2564]. เข้าถึงไดี้จัาก: https://www.fda.
moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx 
6. กรมวิิทยาศึาสต้ร์การแพทย์. คำำาแนะนำาเร่�องการต้รวิจัวิินิจัฉัยไวิรัสก่อโรคำโคำวิิดี-19 (SARS-CoV-2) 
ทางห้องปฏิิบัต้ิการ ฉบับ 28-05-64. เข้าถึงไดี้จัาก https://www3.dmsc.moph.go.th/post-
view/1150 

      การต้รวิจัเชิงรุก (active case finding) ของการแพร่ระบาดีของโรคำต้ิดีเช่�อ
โคำวิิดี-19 ถ่อวิ่าเป็นวิิธิีการคำวิบคำุมการแพร่ระบาดีของโรคำไดี้ดีีที�สุดี เพราะเป็นวิิธิี
ที �ช่วิยในการคำัดีกรองผู้้้ต้ิดีเช่ �อโคำวิิดี-19 ให้เข้ารับการรักษาไดี้อย่างทันท่วิงที
โดียวิิธีิมาต้รฐานที�นิยมใช้ในการต้รวิจัย่นยันโรคำโคำวิิดี-19 ค่ำอ real-time reverse 
transcription polymerase chain reaction (real-time RT-PCR หร่อ RT-PCR) 
หร่อที�เรียกวิ่า อาร์ที-พีซึ่ีอาร์ ซึ่ึ�งเป็นเทคำนิคำในการต้รวิจัหาสารพันธิุกรรมของ
เช่�อไวิรัส แต่้การวัิดีผู้ลัหร่อแปรผู้ลัด้ีวิยวิิธีิดัีงกล่ัาวิเกิดีขึ�นได้ีค่ำอนข้างช้า ซึึ่�งอาจัจัะต้้อง
ใช้เวิลัาในการวิิเคำราะห์ประมาณ 3-5 ชั�วิโมง แลัะหากมีสิ�งส่งต้รวิจัหร่อสารตั้วิอย่าง
ที�ได้ีมาจัากผู้้้อย่้ในกลุ่ัมเสี�ยงในปริมาณที�มากก็อาจัทำาให้ระยะเวิลัาในการวิิเคำราะห์
แลัะแปรผู้ลัเพิ�มขึ�นกวิ่าเดีิมมาก ดีังนั�นทางกระทรวิงสาธิารณสุขจัึงอนุมัต้ิให้ใช้
ชุดีต้รวิจัคำัดีกรองแบบรวิดีเร็วิ หร่อ Rapid test เพ่�อคำัดีกรองผู้้้ต้ิดีเช่�อโคำวิิดี-19 
โดียใช้ร่วิมกับการต้รวิจัยน่ยันโรคำด้ีวิยวิิธีิอาร์ที-พีซีึ่อาร์ (RT-PCR)
      ชุดีต้รวิจัคัำดีกรองแบบรวิดีเร็วิ หร่อ Rapid test ที�ได้ีขึ�นทะเบียนกับองค์ำการ
อาหารแลัะยา (อย.) มีทั�งหมดี 2 แบบ ค่ำอ “แอนติ้เจัน เทสต์้ คิำท” (Antigen test kit 
(ATK)) แลัะ “แอนติ้บอดีี เทสต์้ คิำท” (Antibody test kit)

Antigen Test Kit (ATK) กัับ Antibody test kit แตกัต่างกัันอย่่างไร

      Antigen test kit (ATK) หร่อ “แอนติ้เจัน เทสต์้ คิำท” นั�นก็ค่ำอ ชุดีต้รวิจัคัำดีกรอง
การติ้ดีเช่�อโคำวิิดี-19 เบ่�องต้้น โดียต้รวิจั
หาโปรตี้นหร่อแอนติ้เจัน (Ag) (ภาพที� 1A) 
ของเช่�อไวิรัสที�ก่อโคำวิิดี-19 โดีย T คำ่อ 
Test line เป็นส่วินที�แสดีงผู้ลัการทดีสอบ
ในตั้วิอย่างหร่อสิ�งส่งต้รวิจัว่ิาเป็นผู้ลับวิก
หร่อผู้ลัลับ แลัะ C ค่ำอ control line ซึึ่�ง
เป็นแถบคำวิบคุำมที�บอกถึงคำวิามน่าเช่�อถ่อ
ของชุดีต้รวิจัคัำดีกรอง 
      ส่วิน Antibody test kit หร่อ 
“แอนติ้บอดีี เทสต์้ คิำท” จัะเป็นการต้รวิจั
หาภ้มิคุ้ำมกันต่้อเช่�อไวิรัสโคำวิิดี-19 (ภาพที� 
1B) โดียจัะสามารถต้รวิจัหาได้ีในวัินที� 10 
หลัังจัากติ้ดีเช่�อโคำวิิดี-19 เป็นต้้นไป การแสดีงแถบต่้าง ๆ ในชุดีต้รวิจัคัำดีกรองจัะมี
คำวิามแต้กต้่างจัาก ATK คำ่อ ที�บริเวิณแสดีงผู้ลัการทดีสอบจัะปรากฏิต้ัวิอักษร M 
แลัะ G อย่้ โดีย M จัะเป็นแถบที�แสดีงถึงแอนติ้บอดีีชนิดี M หร่อ IgM ส่วิน G จัะเป็น
แถบที�แสดีงถึงแอนติ้บอดีีชนิดี G หร่อ IgG นอกจัากนี�ชุดีต้รวิจัคัำดีกรองทั�ง 2 แบบนี�
ยังมีคำวิามแต้กต่้างกันต้รงแหล่ังที�มาของตั้วิอย่างหร่อสิ�งส่งต้รวิจัอีกด้ีวิย โดีย ATK 
จัะได้ีมาจัากสารคัำดีหลัั�งจัากระบบทางเดิีนหายใจัหร่อนำ�าลัาย แต่้ในขณะที� Antibody 
test kit จัะใช้เลั่อดีในการทดีสอบ แต้่ในปัจัจัุบันการต้รวิจัหาภ้มิคำุ้มกันต้่อเช่�อ
ดี้วิยวิิธิีนี�ยังไม่นิยม เพราะยังไม่สามารถแยกแหลั่งของการต้ิดีเช่�อโคำวิิดี-19 ในผู้้้ที�
ต้ิดีเช่�อไดี้อย่างชัดีเจัน วิ่าภ้มิคำุ้มกันที�ต้รวิจัพบนั�นถ้กสร้างมาจัากการต้ิดีเช่�อไวิรัส
เข้าส่้ร่างกายเองหร่อได้ีมาจัากการได้ีรับวัิคำซีึ่นป้องกันการติ้ดีเช่�อโคำวิิดี-19

ประเภทของ Antigen Test Kit (ATK)

 ชุดีต้รวิจัคัำดีกรอง ATK สามารถแบ่งได้ีเป็น 2 ชนิดี ได้ีแก่
1. ATK Home use หรือ Self-test kit เป็นชุดีต้รวิจัคัำดีกรองชนิดีที�ประชาชน
สามารถหาซึ่่�อแลัะต้รวิจัไดี้ดี้วิยต้นเองจัากร้านขายยา หร่อสถานพยาบาลั เช่น 
คำลิันิกเวิชกรรม เป็นต้้น โดียข้อม้ลัชุดีต้รวิจัสำาหรับโคำวิิดี-19 ประเภท Rapid Test 
Antigen หร่อ Antigen Test Kits แบบต้รวิจัแอนต้ิเจันดี้วิยต้นเอง (COVID-19 
Antigen Test Self-Test Kits) ที�ได้ีรับการอนุญาต้ให้ผู้ลิัต้หร่อนำาเข้าราชอาณาจัักรไทย 
(ข้อม้ลั ณ วัินที� 25 ตุ้ลัาคำม 2564) สามารถต้รวิจัสอบได้ีที�สำานักงานคำณะกรรมการ
อาหารแลัะยา (อย.) หร่อเว็ิบไซึ่ต์้ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Shared%
20Documents/ข้อม้ลัชุดีต้รวิจัแลัะนำ�ายา%20COVID-19%20Home%20use.pdf 

2. ATK Professional use เป็นชุดีต้รวิจัคำัดีกรองชนิดีที�ใช้ในสถานพยาบาลั
เท่านั�น ซึ่ึ�งประชาชนไม่สามารถหาซึ่่�อแลัะต้รวิจัไดี้ดี้วิยต้นเอง ดีังนั�นการใช้ ATK 
ชนิดีนี� ผู้้้ที�อย้่ในกลัุ่มเสี�ยงจัะต้้องเข้ารับการต้รวิจัโดียบุคำลัากรทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลั คำลัินิก หร่อเป็นการเข้ารับการต้รวิจัคำัดีกรองในเชิงรุก (active 
case finding) เท่านั�น

กัารอ่านและแปลผลจากัชุุดตรวจคััดกัรอง ATK

      หลัักการอ่านแลัะแปลัผู้ลั
จัากชุดีต้รวิจัคำัดีกรอง ATK ที�
ถ้กต้้อง ค่ำอ ต้้องสังเกต้ต้รงแถบ
ของ “C” ก่อนเสมอ หากไม่มี
แถบสีปรากฏิขึ�นต้รงแถบ “C”
เลัย หร่อ หากมีแถบสีขึ�นในส่วิน
ของ “T” แต่้ไม่มีแถบสีปรากฏิที� 
“C” หร่อ ไม่มีแถบสีปรากฏิขึ�น
ทั�งในส่วินของ “T” แลัะ “C” จัะ
หมายคำวิามว่ิา ผู้ลการทดสอบนั�น
ไม่สามารถแปลผู้ลได� (invalid 
result) ดัีงนั�นผู้้้ทำาการทดีสอบจัะต้้องเก็บตั้วิอย่างแลัะดีำาเนินการทดีสอบใหม่อีกคำรั�ง
      หากมีแถบสีปรากฏิขึ�นต้รงแถบของ “C” อย่างเดีียวิ จัะแสดีงได้ีว่ิา การทดีสอบ
ให้ผู้ลลบ (negative) ซึ่ึ�งการแสดีงผู้ลัลับในกรณีนี�ไม่ไดี้เป็นการย่นยันวิ่าผู้้้ที�อย้่
กลัุ่มเสี�ยงนั�นไม่ไดี้ต้ิดีเช่�อไวิรัสหร่อปลัอดีเช่�อ ในบางคำรั�งการที�ผู้ลัการทดีสอบให้
ผู้ลัลับ (negative) นี�อาจัจัะมาจัากสาเหตุ้อ่�น ๆ ร่วิมดี้วิย เช่น ผู้้้ที�อย้่กลัุ่มเสี�ยง
อาจัจัะมีปริมาณของเช่�อไวิรัสในร่างกายน้อยมากจันไม่สามารถต้รวิจัพบไดี้ หร่อ
อาจัจัะเกิดีจัากคำวิามผู้ิดีพลัาดีในดี้านอ่�น ๆ ก็ไดี้ ดีังนั�นการทดีสอบดี้วิยชุดีต้รวิจั
คัำดีกรอง ATK นี�อาจัจัะต้้องดีำาเนินการใหม่อีกรอบหลัังจัากที�ผู่้านการทดีสอบคำรั�งแรก
ไปแล้ัวิประมาณ 3-5 วัิน แต่้อย่างไรก็ต้าม ในช่วิงระหว่ิางรอการทดีสอบในคำรั�งที� 2 
ผู้้้ที�อย้่กลัุ่มเสี�ยงจัะต้้องเฝ่้าสังเกต้อาการหร่อกักต้ัวิเป็นระยะเวิลัา 14 วิัน ทั�งนี�
ผู้้้ที�อย่้กลุ่ัมเสี�ยงยังสามารถใช้การต้รวิจั Antibody test kit หร่อต้รวิจัหาสารพันธุิกรรม
ของเช่�อไวิรัสด้ีวิยวิิธีิอาร์ที-พีซีึ่อาร์ (RT-PCR) เพ่�อยน่ยันโรคำร่วิมด้ีวิยก็ได้ี
      แต่้ถ้าหากมีแถบสีปรากฏิขึ�นในส่วินของ “T” แลัะ “C” ก็แสดีงว่ิาการทดีสอบ
ให้ผู้ลบวก (positive) หร่อมีการติ้ดีเช่�อโคำวิิดี-19 ซึึ่�งในกรณีนี�ผู้้้ติ้ดีเช่�อจัะต้้องเข้ารับ
การต้รวิจัย่นยันโรคำดี้วิยวิิธิีอาร์ที-พีซึ่ีอาร์ (RT-PCR) ที�สถานพยาบาลัอีกคำรั�งหนึ�ง 
เน่�องจัากการต้รวิจัด้ีวิยชุดีต้รวิจัคัำดีกรอง ATK เป็นการต้รวิจัคัำดีกรองเบ่�องต้้นเท่านั�น 
แลัะในบางคำรั�งอาจัจัะก่อให้เกิดีผู้ลับวิกปลัอม (false positive) ขึ�นมาก็ได้ี

ภาพท่ี 1  คำวิามแต้กต้่างของชุดีต้รวิจัคำัดีกรอง
แบบรวิดีเร็วิ หร่อ Rapid test สำาหรับโรคำโคำวิิดี-19
ที�มา: เมธิี ศึรีประพันธิ์.https://pharmacy.
mahidol.ac.th/knowledge/picture/0570-1.gif

ภาพท่ี 2 การอ่านแลัะแปลัผู้ลัจัากชุดีต้รวิจัคำัดีกรอง ATK
ที�มา: เมธิี ศึรีประพันธิ์.https://pharmacy.mahidol.
ac.th/knowledge/picture/0570-2.gif

Antigen Test Kit Antigen Test Kit 
(ATK) คืืออะไร(ATK) คืืออะไร

อาจารย์นาตยา ไชยเวียง                                                                                                                                                                           คณะทัศนมาตรศาสตร์

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Shared%20Documents/ข้อมูลชุดตรวจและน้ำยา%20COVID-19%20Home
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Shared%20Documents/ข้อมูลชุดตรวจและน้ำยา%20COVID-19%20Home


ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๒๒- ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๕

(ต่่อ่จากหน้า 2)

 “คว่ามั่สำาเร็จค่อ่คร้ทีุ�แย่มั่าก เพัราะม่ั่นล่อ่ลว่งคนฉลาด้ให้คิด้ว่่าพัว่กเขา
ไม่ั่มีั่ว่่นล้มั่เหลว่” คำำาพ้ดีของ บิลัล์ั เกต้ส์ (นักธุิรกิจัช่�อชาวิอเมริกัน หนึ�งในผู้้้ก่อตั้�ง
บริษัทไมโคำรซึ่อฟท์) คำวิามสำาเร็จัคำ่ออะไร เป้าหมายในชีวิิต้มีหน้าต้าอย่างไร
แลั้วิสิ�งไหนที�จัะเรียกไดี้วิ่าประสบคำวิามสำาเร็จัในชีวิิต้แลั้วิ จัะใช่สิ �งที�ไดี้รับมา
หร่อเส้นทางระหว่ิางการเดิีนไปถึงเป้าหมายคำวิามสำาเร็จันั�น ซึึ่�งคำวิามหมายของคำำาว่ิา
“ความสำาเร็จ” คำ่อ การทำาเป้าหมายที�คำาดีหวิังไวิ้ให้สำาเร็จัหร่อการไดี้มาซึ่ึ�งในสิ�ง
ที�ต้้องการ สิ�งที�คำาดีหวัิง สิ�งที�พึงต้้องมี คำวิามสำาเร็จัของแต่้ลัะบุคำคำลัล้ัวินแต้กต่้างกัน
แต้่ในคำวิามหมายในที�นี� คำ่อ การที�ไดี้กระทำาอะไรบางอย่างต้ามที�ต้ั�งไวิ้แลั้วิบรรลัุ
ต้ามคำวิามพึงพอใจั โดียไม่ขัดีต้่อหลัักศึีลัธิรรมแลัะไม่ทำาให้ผู้้้อ่�นเดี่อดีเน่�อร้อนใจั
สิ�งนั�นแหลัะที�เรียกว่ิา คำวิามสำาเร็จั
 บ่อยคำรั�ง ที�ผู้้้คำนในสังคำมไขวิ่คำวิ้าหาสิ�งที�จัะทำาให้ต้นประสบคำวิามสำาเร็จั
ในชีวิิต้ ไม่วิ่าจัะเป็น เงินทองช่�อเสียง เกียรต้ิยศึ การเป็นที�ยอมรับในสังคำมที�ต้น
อาศึัยอย้่ การมียศึ การมีอำานาจัเหน่อผู้้้อ่�น การศึึกษาส้ง ๆ แลัะคำวิามสัมพันธิ์ที�ดีี
จันล่ัมคำวิามเป็นมนุษย์ไปเสียหมดี ล่ัมคำวิามมีนำ�าใจั ล่ัมคำวิามโอบอ้อมอารี หร่อแม้กระทั�ง
ล่ัมคำวิามมีศีึลัธิรรมในต้นที�คำวิรจัะมีในตั้วิของมนุษย์ ที�เป็นสัต้ว์ิประเสริฐ แลัะมุ่งหวัิง
แต่้จัะได้ีคำรอบคำรองคำวิามสำาเร็จันั�น ๆ โดียไม่สนว่ิาจัะได้ีรับมาในวิิธีิไหนหร่อต้้องไป
เบียดีเบียนใคำรมาหร่อเปลั่า ผู้้้คำนเหลั่านี�ลั้วินไม่เคำยต้้องพบเจัอเส้นทางของคำวิาม
ยากลัำาบากที�ไม่ไดี้มีพรมแดีงป้ทาง อุปสรรคำที�เต้็มไปดี้วิยขวิากหนามเหม่อนผู้้้คำน
ที�ไม่มีต้้นทุนในชีวิิต้ ลั้วินต้้องการประสบคำวิามสำาเร็จัเช่นเดีียวิกันเพียงแต้่เส้นทาง
ในการเดีินไปถึงคำวิามสำาเร็จันั�นอาจัจัะไม่ไดี้สวิยหร้ เส้นทางอาจัจัะไม่ไดี้เรียบง่าย
ผู้้้คำนเหลั่านี�จัึงต้้องมีคำวิามพยายามมากกวิ่าผู้้้คำนที�มีพร้อมทุกอย่าง ผู้้้คำนเหลั่านี�
ล้ัวินมีภ้มิคุ้ำมกันในตั้วิเองส้งแลัะไม่เปราะบางต่้อสิ�งที�เป็นอุปสรรคำได้ีง่าย ๆ
 ทุก ๆ ชีวิิต้ลั้วินเดีินทางต้ามหาคำวิามฝ่ันเพ่�อที�ไดี้จัะไดี้บรรลัุเป้าหมาย
คำวิามสำาเร็จัที�ต้นแลัะคำรอบคำรัวิอันเป็นที�รักได้ีคำาดีหวัิงไว้ิ แต่้หากที�กล่ัาวิไว้ิข้างต้้นว่ิา
ทุก 1 ชีวิิต้ไม่ไดี้มีต้้นทุนชีวิิต้เหม่อนกัน แต้่ก็เลั่อกที�จัะต้ั�งต้้นชีวิิต้ใหม่แลัะสร้าง
ต้้นทุนในชีวิิต้เพ่�อต่้อยอดีไปยังอนาคำต้ด้ีวิยการศึึกษาซึึ่�งก็หมายคำวิามว่ิา การได้ีเข้าส่้
รั�วิมหาวิิทยาลััย แต่้กว่ิาจัะได้ีสิ�งเหล่ัานั�นก็อาจัจัะสายไปเสียแล้ัวิ บ้างอาจัจัะมีปัญหา
เร่�องของเงินทอง ยิ�งอย่้ในยุคำโคำวิิดี-19 ในปัจัจุับันนี�ด้ีวิยก็ยิ�งลัำาบาก ข้าวิยากหมากแพง
หร่อเร่�องของการเดีินทางมาศึึกษาหาคำวิามร้้ก็อาจัจัะยิ�งยากเข้าไปใหญ่ เร่�องของ
อายุที�อาจัจัะไม่ต้รงต้ามเกณฑ์์ที�สถานศึึกษากำาหนดีไว้ิ หร่อไม่ว่ิาจัะเป็นผู้้้คำนที�ต้้อง
ทำางานอย้่แลั้วิเพ่�อหาเลัี�ยงคำรอบคำรัวิ ไม่มีเวิลัามาเรียนในชั�นเรียน หร่อแม้กระทั�ง
บุคำคำลัที�มีคำวิามบกพร่องทางดี้านร่างกายที�อยากรับการศึึกษาเพ่�อเพิ�มพ้นคำวิามร้้
ให้ต้นเอง ผู้้้คำนเหลั่านี�ลั้วินต้้องการศึึกษาหาคำวิามร้้เพ่�อต้่อยอดีไปยังคำวิามสำาเร็จั
ในอนาคำต้ แต้่ต้้องยอมรับวิ่าทุกจัังหวิัดีในประเทศึไทยย่อมไม่ไดี้มีมหาวิิทยาลััย
ที�ต้อบโจัทย์ได้ีมากนัก แต่้ในคำวิามโชคำร้ายก็ยังมีโชคำดีีอย่้ ที�กล่ัาวิว่ิาไม่ได้ีมีมหาวิิทยาลััย
ที�ต้อบโจัทย์ได้ีมากนัก ก็ไม่ได้ีแปลัว่ิาไม่มีเสียทีเดีียวิ
 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เป็นสถาบันการศึึกษาของรัฐจััดีต้ั�งขึ �นต้าม
พระราชบัญญัต้ิมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง พ.ศึ. 2514 โดียมีจัุดีมุ่งหมายให้เป็น
สถาบันการศึึกษาแบบ “ตลาดวิช่า” คำำาวิ่า “ตลาดวิช่า” คำ่อมีระบบการจััดี
การเรียนการสอนเหม่อนมหาวิิทยาลััยอ่�น ๆ ทั�วิไป เพียงแต้่ รับนักศึึกษาไม่จัำากัดี
จัำานวิน ไม่จัำากัดีอายุ ไม่มีการคำัดีเลั่อก ไม่บังคำับเข้าชั�นเรียน สามารถใช้การศึึกษา
ทางไกลัไดี้ ซึ่ึ�งเรียนผู้่านอินเทอร์เน็ต้ไดี้แลัะคำ่าเทอมคำ่าลังทะเบียนก็ราคำาไม่ส้ง
ถ้าเทียบกับคำวิามร้้แลัะประสบการณ์ที�ไดี้ โดียคำ่าหน่วิยกิต้เพียงแคำ่หน่วิยกิต้ลัะ

เปลวเทีียนให้้แสง รามคำำาแห้งให้้อะไร ?

     ‘ข่าวรามคำาแหง’ ฉบับนี� นำาผู้ลังานที�ไดี้รับรางวิัลัรองชนะเลัิศึ อันดีับ 1
    จัากการประกวิดีการเขียนสารคำดีี “50 ปีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง” ของ นางสาว
    เพ็ญ่นภา ช่ัยมุสิก นักศึึกษา คำณะศึึกษาศึาสต้ร์ ช่ �อผู้ลังาน เปลัวิเทียนให้แสง
    รามคำำาแหงให้อะไร ? มาให้ทุกท่านได้ีรับทราบถึงเร่�องราวิ มุมมองคำวิามเป็นรามคำำาแหง
    ของผู้้้เขียน ต้ามเน่�อหา ดัีงนี�

ผลการเขีียนสารคดีี
“50 ปีีมหาวิิทยาลัยรามคำาแหง”

25 บาท อีกทั�งมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงยังมีสาขาวิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรต้ิ
23 จัังหวิัดี กระจัายอย้่ทั �วิทุกภาคำของประเทศึไทย แลัะยังมีสาขาวิิทยบริการ
เฉลัิมพระเกียรต้ิต้่างประเทศึอีก 32 ประเทศึทั�วิโลัก ซึ่ึ �งเป็นการสร้างโอกาส
ทางการศึึกษาให้แก่นักศึึกษาผู้้้หาคำวิามร้ ้ที �ไม่สะดีวิกในการเดีินทางมาศึึกษา
หาคำวิามร้้ที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ส่วินกลัาง แลัะยังมีการเปิดีมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง วิิทยาเขต้บางนา เพ่�อเป็นสถานที�จััดีการเรียนการสอนนักศึึกษาชั�นปีที� 1
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงจัะสอนให้ช่วิยเหลั่อต้นเองต้ั�งแต้่ย่างก้าวิเข้ามาเป็นศึิษย์
ในที�แห่งนี� ต้ั�งแต้่การเลั่อกวิิชาเพ่�อลังทะเบียนเรียนซึ่ึ�งเป็นการต้ัดีสินใจัคำรั�งใหญ่
เพราะในการต้ัดีสินใจัในคำรั�งนี�จัะมีผู้ลัไปถึงในอีก 1 เทอมข้างหน้า หร่อไม่วิ่าเป็น
การจััดีการเวิลัาเรียนของต้นเองเพราะที�มหาวิิทยาลััยแห่งนี�ไม่บังคัำบการเข้าชั�นเรียน
อย่้ที�ต้นว่ิาจัะพึงหาคำวิามร้้หร่อไม่ ในส่วินของการเดิีนทางไปเรียนที�วิิทยาเขต้บางนา
ถ่อว่ิาเป็นบททดีสอบในชีวิิต้เลัยทีเดีียวิ เพราะต้้องฝึ่กการมีระเบียบวิินัยในการต่้�นเช้า
ฝึ่กคำวิามอดีทนในการรอคำอยสิ�งที�คำาดีหวัิง อีกทั�งยังฝึ่กให้อย่้ในสังคำมที�มีคำวิามแต้กต่้าง
ไม่วิ่าจัะเป็น คำวิามแต้กต้่างเร่�องของเพศึ อายุ ฐานะทางสังคำม ต้่างภาษา อีกทั�ง
มหาวิิทยาลััยยังสอนให้เราร้้จัักต้นเองวิ่ามีศึีลัธิรรมหร่อเสียสลัะไดี้มากแคำ่ใหน
ในการเข้าสังคำมหร่อการหาเพ่�อนก็ไม่ได้ีเป็นเร่�องที�ยากเพราะทุกชีวิิต้ที�เข้ามาศึึกษา
ในมหาวิิทยาลััยแห่งนี�ลั้วินมีเป้าหมายเดีียวิกันคำ่อการประสบคำวิามสำาเร็จั การไดี้
ทำาต้ามคำวิามฝั่นของต้นแลัะคำรอบคำรัวิ อย้่ที�ต้นเองว่ิาจัะเล่ัอกคำบเพ่�อนแบบใดี
 ในรั�วิของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เปรียบเสม่อนบ้านหลัังที� 2 ที�มีคำวิาม
อบอุ่น ต้่างประสบพบเจัอผู้้้คำนที�เป็นมิต้ร ต้ั�งแต้่อาจัารย์ บุคำลัากรในมหาวิิทยาลััย
หร่อแม้กระทั �งเพ่ �อน ๆ ที �มาจัากต้่างถิ �นต้่างแดีนทุกชีวิิต้ลั้วินมีคำวิามเมต้ต้า
โอบอ้อมอารี ช่วิยเหล่ัอซีึ่�งกันแลัะกัน การได้ีก้าวิเข้ามาอย้ใ่นรั�วิมหาวิิทยาลััยแห่งนี�
ไม่เพียงแต้่ไดี้คำวิามร้้แลัะประสบการณ์ แต้่หากยังไดี้ทักษะชีวิิต้ กัลัยาณมิต้รที�ดีี
แลัะการอย้่ในสังคำมอย่างสงบสุขโดียไม่เบียดีเบียนผู้้้อ่�นหร่อขัดีกับหลัักศึีลัธิรรม
จัริงอย่้คำำาว่ิา “การศึกษาหาความร้�” ในคำวิามหมายของบางคำน อาจัจัะตี้คำวิามไปว่ิา
“ก็แค่เข�ามาศึกษา เพื่อได�ให�ใบปริญ่ญ่า หรือ เพื่อให�ได�มาซึ่ึ่งใบเบิกทางส้่การ
ประสบความสำาเร็จในช่ีวิต” เพราะที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ไม่ไดี้บังคำับการ
เข้าชั�นเรียน ไม่มีการเช็คำช่�อ ไม่มีการเก็บคำะแนน ซึ่ึ�งเหตุ้ผู้ลัเหลั่านี�ก็อาจัจัะเป็น
สิ �งที �ทำาให้บางคำนปลั่อยปลัะลัะเลัยจันเมินเฉยต้่อการศึึกษาแลัะไม่สามารถ
ทำาต้ามในสิ�งที�คำาดีหวัิงได้ี แต่้สำาหรับบางคำนกลัับไม่ใช่ คำำาว่ิา “การศึกษาหาความร้�”
จึังเป็นทั�งการศึึกษาหาคำวิามร้้หาประสบการณ์ การตามหาในส่ิงท่ีตนช่อบ การฝึึก
ระเบียบวินัยการเข�าสังคม ทักษะช่ีวิตตลอดระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียน
ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัะสอนให้พึ �งต้นเองเป็นสำาคำัญ ดีังคำำากลั่าวิที �วิ่า
“อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที ่พึ ่งแห่งตน” แลัะบุคำคำลัเหลั่านี �มักจัะ
ประสบคำวิามสำาเร็จัอย่างเห็นได้ีชัดี
 แต้่ถ้าหากวิันนี�เราเริ�มที�จัะท้อแท้ หมดีไฟกับการศึึกษาในรั�วิมหาวิิทยาลััย
แห่งนี�แลัะมีอุปสรรคำที�คิำดีว่ิาคำงแบกรับไม่ไหวิ ก็จังอย่ายอมแพ้จันกว่ิาจัะส้้ให้ถึงที�สุดี
จังลัองทำาใหม่ จังลัองตั้�งใจัใหม่อีกสักคำรั�ง จังคิำดีว่ิาสิ�งนั�นก็เป็นแค่ำขวิากหนามเล็ัก ๆ
บนเส้นทางของคำวิามสำาเร็จั ต้ราบใดีที�ยังมีชีวิิต้อย้่ จังอย่ายอมแพ้อะไรง่าย ๆ
ลัุกขึ�นส้้ใหม่อีกคำรั�งให้กำาลัังใจัต้นเองอย้่เสมอ แลัะจังจัำาคำำากลั่าวิที�วิ่า “กรุงโรม
ไม่ได�สร�างเสร็จภายในวันเดียว” คำ่อ คำวิามสำาเร็จันั�น ไม่ไดี้กระทำาแคำ่คำรั�งเดีียวิ
แลั้วิจัะต้้องสำาเร็จั แต้่ต้้องใช้เวิลัาต้ามลัำาดีับขั�นของมันแลั้วิชัยชนะที�ไดี้รับจัาก
คำวิามพยายามย่อมหอมหวิานเสมอ (อ่่านต่่อ่หน้า 8)



ปัญ่หานักศึกษาปัญ่หานักศึกษา
ตอบตอบ

ถาม: ถ้าไดี้ลังทะเบียนแลัะเข้าสอบ e-testing 
แล้ัวิ หากผู้ลัสอบได้ีเกรดี D สามารถไปสอบปลัาย
ภาคำไดี้อีกหร่อไม่เพ่�อที�จัะให้ไดี้เกรดีที�มากขึ�นกวิ่า
คำรั�งแรก แลัะถ่อว่ิาเป็นการรีเกรดีหร่อไม่ ยังมีสิทธิิ�
ได้ีรับเกียรติ้นิยมหร่อไม่  
ตอบ:  ถ้านักศึึกษาสอบ e-testingไดี้เกรดี D+ 
หร่อเกรดี D นั�น ถ่อว่ิานักศึึกษาสอบผู่้านแล้ัวิไม่ต้้อง
เข้าสอบภาคำปกต้ิอีก แลัะไม่ถ่อวิ่าเป็นการรีเกรดี 
เน่�องจัากการรีเกรดีนั�นนักศึึกษาจัะต้้อง นำากระบวินวิิชา
ที�สอบได้ีเกรดี D+ หร่อ D นั�น ลังทะเบียนเรียนใหม่ 
ในภาคำปกติ้ (1, 2) หร่อภาคำฤด้ีร้อนที�ไม่ใช่ภาคำซ่ึ่อม 
แลัะกรณีที�สอบ e-testing ได้ีเกรดีตั้�งแต่้ D ขึ�นไป
แล้ัวินั�น นักศึึกษาจัะเข้าสอบในภาคำปกติ้อีกเพ่�อจัะ
รีเกรดีไม่ไดี้ นักศึึกษาสามารถเข้าสอบในภาคำปกต้ิ
ได้ีเฉพาะผู้้้สอบ e-testing แล้ัวิสอบไม่ผู่้านเท่านั�น  
หากประสงคำ์จัะรีเกรดีให้นำากระบวินวิิชานั�น ๆ
ไปลังทะเบียนเรียนใหม่ในภาคำการศึึกษาถัดีไป 
สำาหรับการลังทะเบียนเรียนเพ่�อรีเกรดีนักศึึกษา
จัะไม่มีสิทธิิ�ได้ีรับการเสนอช่�อเพ่�อขอรับเกียรติ้นิยม

ถาม: เม่�อเรียนคำรบหลัักส้ต้รแลั้วิ นักศึึกษาต้้อง
ทำาเร่�องอย่างไรต้่อ มีเอกสารขั�นต้อนการย่�นเร่�อง
จับอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  สำาหรับนักศึึกษาที�สอบผู้่านรายวิิชาคำรบ
ต้ามหลัักส้ต้รแล้ัวิ นักศึึกษาจัะต้้องดีำาเนินการ ดัีงนี�
      1. เต้รียมเอกสารที�ใช้ในการแจ้ังจับการศึึกษา 
ดัีงนี�

ถาม:    ถ้าลังทะเบียนเรียน เทอมสุดีท้ายแลั้วิ
ไม่ได้ีทำาเคำร่�องหมายกากบาทขอจับไว้ิ ถ้าสอบผู่้าน
ทุกวิิชาเเลั้วิ จัะเป็นอะไรไหมแลัะสามารถทำาเร่�อง
ขอจับภายหลัังได้ีไหม ขอทราบวิิธีิปฏิิบัติ้ด้ีวิย  
ตอบ:    กรณีที�นักศึึกษาไม่ได้ีกาขอจับหร่อแจ้ังจับ
การศึึกษาในการลังทะเบียนเรียนในภาคำสุดีท้ายนั�น 
ให้นักศึึกษาไปต้ิดีต้่อที �ฝ่่ายทะเบียนคำณะเพ่ �อ
ต้รวิจัสอบว่ิานักศึึกษาจับการศึึกษาในภาคำใดี แลัะ
ให้ทางคำณะออกใบส่งต้ัวิมาย่�นต้ิดีต้่อที� อาคำาร
สวิป. ชั�น 1 ช่อง 6 เพ่�อต้รวิจัสอบวิ่าจัะต้้องเสีย
ค่ำาปรับเป็นจัำานวินเท่าไร แลัะออกใบเพ่�อนำาไป
ดีำาเนินการชำาระคำ่าปรับ ที�กองคำลััง ต้ึกอธิิการบดีี 
ชั�น 1 พร้อมถ่ายสำาเนาใบเสร็จัค่ำาปรับมาย่�นที� อาคำาร 
สวิป. ชั�น 1 ช่อง 6 ซึ่ึ�งนักศึึกษาจัะต้้องเสียคำ่าปรับ
ภาคำการศึึกษาลัะ 300 บาท นับรวิมภาคำฤด้ีร้อนด้ีวิย

 - ใบเสร็จัลังทะเบียนเรียน 2 ภาคำการศึึกษา
สุดีท้ายที�ไดี้ทำาเคำร่ �องหมายกากบาทช่องขอจับ
การศึึกษาไว้ิ
 - ใบเช็คำเกรดี ต้ิดีต้่อขอไดี้ที� หน่วิยบริการ
จัุดีเดีียวิเบ็ดีเสร็จั (One stop service) อาคำาร
กงไกรลัาศึ (KLB) ชั�น 1
      2. ต้ิดีต้่อฝ่่ายทะเบียนคำณะที�ต้นเองสังกัดี 
เพ่�อแจ้ังจับการศึึกษาแลัะขอใบรับรองคำณะเพ่�อให้
คำณะเสนอช่�ออนุมัติ้เป็นผู้้้สำาเร็จัการศึึกษา หร่อด้ีแนวิ
ปฏิิบัต้ิในการแจั้งจับการศึึกษาจัากเวิ็บไซึ่ต้์ของ
คำณะที�ต้นเองสังกัดี
      3. ต้ิดีต้ามประกาศึรายช่�อสภาฯ อนุมัต้ิ ไดี้ที�
คำณะต้้นสังกัดีแลัะที�ฝ่่ายประมวิลัผู้ลัการศึึกษา
แลัะหนังส่อสำาคัำญ อาคำาร สวิป. ชั�น 1 ช่อง 5 หร่อ
จัากระบบ e-service ของมหาวิิทยาลััย
      4. เม่�อมีรายช่�อสภาฯ อนุมัต้ิ ให้ดีำาเนินการ
ต้ิดีต้่อชำาระคำ่าขึ �นทะเบียนปริญญา ที �กองคำลััง

สำานักงานอธิิการบดีี ชั�น 1  ดีังนี� คำ่าขึ�นทะเบียน
ปริญญา จัำานวิน 1,000 บาท คำ่าใบรับรองสภาฯ 
จัำานวิน 100 บาท แลัะคำ่าทรานสคำริปท์ จัำานวิน 
100 บาท จัากนั�นจัึงไปดีำาเนินการย่�นเร่�องขอจับ
การศึึกษาที� อาคำาร สวิป. ชั�น 1 ช่อง 3 
      5. เม่�อไดี้รับเอกสารเรียบร้อยแลั้วิให้นักศึึกษา
ต้ ิดีต้ามประกาศึของมหาวิ ิทยาลั ัยเก ี � ยวิก ับ
กำาหนดีการพิธิ ีพระราชทานปริญญาบัต้รจัาก
เวิ็บไซึ่ต้์ของมหาวิิทยาลััยฯ ที � www.ru.ac.th 
หร่อสอบถามข้อม้ลัเพิ�มเติ้มได้ีที� หน่วิยปริญญาบัต้ร
แลัะต้รวิจัสอบวิุฒิบัต้ร ม.ร. อาคำาร สวิป. ชั�น 1 
ช่อง 6 ทางโทรศัึพท์ที� 02-310-8604

ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๖

สำำ�นัักเทคโนัฯ ชวนัด�วน์ัโหลดสำำ�นัักเทคโนัฯ ชวนัด�วน์ัโหลด
ภ�พเคล่�อนัไหว 5 ทศวรรษร�มคำ�แหงภ�พเคล่�อนัไหว 5 ทศวรรษร�มคำ�แหง

การรีเกรด e-testing การรีเกรด e-testing 

เพ่�อใช้้สิิทธ์ิ์�เกียรตินิยมเพ่�อใช้้สิิทธ์ิ์�เกียรตินิยม

ขัั้�นตอนการย่�นเร่�องขั้อจบัการศึึกษาขัั้�นตอนการย่�นเร่�องขั้อจบัการศึึกษา

ว์ธิ์ีปฏิิบััติการย่�นเร่�องว์ธิ์ีปฏิิบััติการย่�นเร่�อง
ขั้อจบัการศึึกษาล่่าช้้าขั้อจบัการศึึกษาล่่าช้้า

 สำานักเทคำโนโลัยีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ขอเชิญชวินบุคำลัากร นักศึึกษา
ศิึษย์เก่า แลัะผู้้้สนใจั ดีาวิน์โหลัดีภาพเคำลั่�อนไหวิ (GIF) 5 ทศึวิรรษ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง 
เพ่�อประชาสัมพันธิ์แลัะเป็นที�ระลัึกในโอกาสคำรบรอบ 5 ทศึวิรรษ โดียสามารถดีาวิน์โหลัดี
ภาพเคำล่ั�อนไหวิ (GIF) 5 ทศึวิรรษมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง จัำานวิน 17 ร้ปแบบ ตั้�งแต่้บัดีนี�เป็นต้้นไป 
ไดี้ที�ลัิงคำ์ https://giphy.com/channel/gd37 หร่อที� QR Code สอบถามรายลัะเอียดีเพิ�มเต้ิม
ไดี้ที� สำานักเทคำโนโลัยีการศึึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต้่อ 408 หร่อที� Facebook : สำานัก
เทคำโนโลัยีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง

กอ่งบรรณาธิการ



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๒๒- ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๗

ACC4344  TH 11.30 - 13.20 W  11.30 - 13.20
ACC4348  TU 11.30 - 13.20 TU 13.30 - 15.20
APR3201  W   07.30 - 09.20 TU 11.30 - 13.20
APR3206  TU 09.30 - 11.20 W  13.30 - 15.20
BAP3104  W  07.30 - 09.20 TU 11.30 - 13.20
BAP4114  TU 09.30 - 11.20 W  13.30 - 15.20
BIO4902 SEC.2 M   09.30 - 12.30 M  09.30 - 12.30
BIO2201 LEC.  W  11.30 - 13.20 W  09.30 - 11.20
BIO2702 LAB.  TU 13.30 - 15.20 M  09.30 - 11.20
BIO3401 LEC.  TH 13.30 - 15.20 TH 09.30 - 11.20
BIO3401 LAB.  TH 15.30 - 17.20 TH 13.30 - 15.20
BIO3702 LAB.  TU 13.30 - 15.20 W  09.30 - 11.20
BIO3703  W  07.30 - 09.20 TU 11.30 - 13.20
BIO4201  TU 15.30 - 17.20 TU 09.30 - 11.20
BIO4701 LEC.  F   09.30 - 11.20 M  09.30 - 11.20
BIO4701 LAB.  F   13.30 – 16.30 M  13.30 – 16.30
BIT3701 LEC.  TU 09.30 - 11.20 F   09.30 - 11.20
BIT3701 LAB.  TU 13.30 – 16.30 F   13.30 – 16.30
CAE3214  TH 09.30 - 11.20 TU 09.30 - 11.20
CAE3314  TH 09.30 - 11.20 TU 09.30 - 11.20
COS2102 LEC.  F   15.30 - 17.20 W  13.30 - 15.20
COS2102 LAB.  F   17.30 - 19.20 W  15.30 - 17.20
COS3108  F   09.30 - 11.20 W  09.30 - 11.20
CSC3901 LEC  F   09.30 - 11.20 TU 09.30 - 11.20
CSC3901 LAB.  F   13.30 - 16.20 TU 13.30 - 16.20
CSC3902 LEC.  TH 09.30 - 11.20 W  09.30 - 11.20
CSC4103  TU 09.30 - 11.20 TU 09.30 - 11.20
CSC4104  TU 13.30 - 15.20 W  13.30 - 15.20
CSC4221  W  13.30 - 15.20 M  09.30 - 11.20
ECO2124  W  09.30 - 11.20 TU 09.30 - 11.20
ECO3323  W  09.30 - 11.20 TH 09.30 - 11.20
ECO3607  W  13.30 - 15.20 W  09.30 - 11.20
ECO3620  M  13.30 - 15.20 TU 13.30 - 15.20
ECO3801  M  13.30 - 15.20 TU 13.30 - 15.20
ECO3803  F   09.30 - 11.20 W  09.30 - 11.20
ECO4107  W  13.30 - 15.20 M  09.30 - 11.20
EC04409  F   11.30 - 13.20 W  11.30 - 13.20
EC04425  W  13.30 - 15.20 W  09.30 - 11.20
ECO4521  M  09.30 - 11.20 W  11.30 - 13.20
EC04625  F   09.30 - 11.20 W  09.30 - 11.20
ECT3204  F   13.30 - 15.20 TU 09.30 - 11.20
ECT3402  TH 11.30 - 13.20 W  13.30 - 15.20
ECT3405  TH 11.30 - 13.20 W  13.30 - 15.20
FIN3212  F   09.30 - 11.20 W  13.30 - 15.20
FIN3318  M  11.30 - 13.20 M  13.30 - 15.20
FIN4319  M  07.30 - 09.20 TH 13.30 - 15.20
GE04103  W  13.30 - 15.20   F   13.30 - 15.20
INB3101  TH 09.30 - 11.20 TU 13.30 - 15.20
INB3102  W  13.30 - 15.20 W  09.30 - 11.20
INB3111  TH 13.30 - 15.20 TH 07.30 - 09.20
INB4102  W  11.30 - 13.20 TH 11.30 - 13.20
INB4115  TH 13.30 - 15.20 TH 07.30 - 09.20
KSM2200  F   13.30 - 15.20 TH 07.30 - 09.20
LAW2005 SEC.1 TH 15.30 - 17.20 TH 13.30 - 15.20
LAW2008 SEC.2 M  07.30 - 09.20 M  09.30 - 11.20
LAW2009 SEC.1 W  09.30 - 11.20 W  11.30 - 13.20
LAW2011 SEC.2 M  15.30 - 17.20 M  07.30 - 09.20
LAW2013 SEC.2 F   11.30 - 13.20 TH 09.30 - 11.20
LAW2105 SEC. 1 TH 15.30 - 17.20 TH 13.30 - 15.20

 ด้ีวิย คำณะนิติ้ศึาสต้ร์ คำณะบริหารธุิรกิจั คำณะมนุษยศึาสต้ร์ คำณะศึึกษาศึาสต้ร์ คำณะวิิทยาศึาสต้ร์ คำณะรัฐศึาสต้ร์ คำณะเศึรษฐศึาสต้ร์ แลัะคำณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีคำวิามจัำาเป็นบางประการได้ีขอเปลีั�ยนแปลัง วัิน เวิลัา ของบางกระบวินวิิชาที�เปิดีสอนในภาคำ 1 ปีการศึึกษา 2564
 ดัีงนั�น มหาวิิทยาลััยจึังให้เปลีั�ยนแปลัง วัิน เวิลัา ของบางกระบวินวิิชาที�ได้ีประกาศึไว้ิเดิีม ใน ม.ร.30 ภาคำ 1 ปีการศึึกษา 2564

    ช่ื่อกระบวนวิช่า           วันเวลาเดิม  วันเวลาใหม่      ช่ื่อกระบวนวิช่า          วันเวลาเดิม          วันเวลาใหม่

การเปล่ี่�ยนแปลี่งกระบวนวิชาท่ี่�เปิดสอน (คร้�งท่ี่� 1) ภาค 1 ปีการศึึกษา 2564

LAW2108 SEC.2 M  07.30 - 09.20 M  09.30 - 11.20
LAW2109 SEC. 1 W  09.30 - 11.20 W  11.30 - 13.20
LAW2111 SEC.2 M  15.30 - 17.20 M  07.30 - 09.20
LAW2113 SEC.2 F   11.30 - 13.20 TH 09.30 - 11.20
LAW3003 SEC.1 M  15.30 - 17.20 M  09.30 - 11.20
LAW3003 SEC.2 TU 09.30 - 11.20 M  09.30 - 11.20
LAW3004 SEC.1 W  09.30 - 11.20 F   09.30 - 11.20
LAW3006 SEC.2 TH 09.30 - 11.20 TH 07.30 - 09.20
LAW3008 SEC.2 TH 13.30 - 15.20 TH 09.30 - 11.20
LAW3010 SEC.2 TH 13.30 - 15.20 TH 13.30 - 15.20
LAW3011 SEC.1 W  09.30 - 11.20 F   09.30 - 11.20
LAW3032  TU 09.30 - 11.20 W  13.30 - 15.20
LAW3035  M  09.30 - 11.20 M  11.30 - 13.20
LAW3044  W  09.30 - 11.20 TH 13.30 - 15.20
LAW3065  TU 13.30 - 15.20 W  09.30 - 11.20
LAW3103 SEC.1 M  15.30 - 17.20 M  13.30 - 15.20
LAW3103 SEC.2 TU 09.30 - 11.20 M  09.30 - 11.20
LAW3104 SEC.1 W  09.30 - 11.20 F   09.30 - 11.20
LAW3106 SEC.2 TH 09.30 - 11.20 TH 07.30 - 09.20
LAW3108 SEC.2 TH 13.30 - 15.20 TH 09.30 - 11.20
LAW3110 SEC.2 TH 13.30 - 15.20 TH 13.30 - 15.20
LAW3111 SEC.1 W  09.30 - 11.20 F   09.30 - 11.20
LAW3132  TU 09.30 - 11.20 W  13.30 - 15.20
LAW3135  M  09.30 - 11.20 M  11.30 - 13.20
LAW3144  W  09.30 - 11.20 TH 13.30 - 15.20
LAW3165  TU 13.30 - 15.20 W  09.30 - 11.20
LAW3167  TU 11.30 - 13.20 TH 13.30 - 15.20
LAW4006 SEC.1 TU 15.30 - 17.20 W  09.30 - 11.20
LAW4033  M  09.30 - 11.20 TH 11.30 - 13.20
LAW4043  TU 11.30 - 13.20 TH 11.30 - 13.20
LAW4084  S   09.30 - 11.20 TU 09.30 - 11.20
LAW4106 SEC.1 TU 15.30 - 17.20 W  09.30 - 11.20
LAW4133  M  09.30 - 11.20 TH 11.30 - 13.20
LAW4143  TU 11.30 - 13.20 TH 11.30 - 13.20
LAW4184  S   09.30 - 11.20 TU 09.30 - 11.20
LIS2274 LAB.  TH 15.30 - 17.20 TH 09.30 - 11.20
LIS4258 LEC.  TU 15.30 - 17.20 W  09.30 - 11.20
MIC2101 LEC.  TH 07.30 - 09.20 TH 09.30 - 11.20
MIC2101 LAB.  TH 09.30 - 12.30 TH 13.30 - 16.30
PHI4401  TH 11.30 - 13.20 F   07.30 - 09.20
POL3179  W  13.30 - 15.20 M  15.30 - 17.20
POL3210  W  15.30 - 17.20 TU 09.30 - 11.20
POL4187  TU 07.30 - 09.20 TU 11.30 - 13.20
POL4189  W  09.30 - 11.20 F   13.30 - 15.20
POL4231  M  13.30 - 15.20 M  09.30 - 11.20
POL4235  TU 15.30 - 17.20 M  11.30 - 13.20
POL4322  M  09.30 - 11.20 M  13.30 - 15.20
POL4330  W  07.30 - 09.20 TH 11.30 - 13.20
POL4349  M  07.30 - 09.20 TH 11.30 - 13.20
POL4354  M  13.30 - 15.20 W  13.30 - 15.20
SBM3506  W  11.30 - 13.20 S   09.30 - 11.20
STA3302  TU 09.30 - 11.20 TH 13.30 - 15.20
THA4214  TU 11.30 - 13.20 W  09.30 - 11.20
TOM2103  TU 15.30 - 17.20 TU 09.30 - 11.20
ZOO2101 LEC. TH 07.30 - 09.20 W  09.30 - 11.20
ZOO2101 LAB. TH 09.30 - 11.20 W  13.30 - 15.20

      สำาหรับวิัน แลัะเวิลัาสอบไลั่ ให้เป็นไปต้ามที�ไดี้ประกาศึไวิ้เดีิม
ใน ม.ร.30



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๘

(ต่่อ่จากหน้า 1)
ม.ร.จัดปฐมนิเทศ และเตรียมความพร�อม ฯ

 แลัะเม่�อสิ�นสุดีจัากการศึึกษา สิ�งที�จัะต้ิดีต้ัวิ
เราไปต้ลัอดีอาจัไม่ใช่แค่ำการประสบคำวิามสำาเร็จัในสิ�งที�
ต้ั�งเป้าหมายไวิ้ต้ั�งแรกเริ�มหร่อใบปริญญาแคำ่ใบเดีียวิ
แต้่หากเป็นประสบการณ์ที�ไดี้เก็บเกี�ยวิจัากการเรียนร้้
ภายใต้้รั�วิมหาวิิทยาลััยที�ให้โอกาสทางการศึึกษา คำวิาม
ทรงจัำาดีี ๆ มากมายที�หาไม่ได้ีจัากที�ใดี หร่ออาจัจัะเป็น
การไดี้คำ้นพบในสิ�งที�ต้นเองชอบ หร่อสิ�งที�เราเคำยไดี้รับ
บทเรียนจัากคำวิามลั้มเหลัวิหร่อผู้ิดีพลัาดีสิ�งนั�นย่อม
เป็นคำร้ของเราเสมอ สิ�งเหลั่านี�ที�กลั่าวิมาลั้วินไม่มีอย้่
ในบทเรียนแต้่เป็นสิ �งที �ต้้องเรียนร้ ้ดี้วิยต้นเองจัาก
ประสบการณ์จัริงแลัะเม่�อก้าวิเข้าส้่วิัยทำางาน บุคำคำลั
ที�ได้ีรับประสบการณ์จัากสิ�งเหล่ัานี�ก็ย่อมปรับตั้วิเข้ากับ
สังคำมไดี้ง่าย แลัะเป็นที�รักกับเพ่�อนร่วิมงาน อีกทั�ง
ช่วิยให้ต้นเองดีำาเนินชีวิิต้อย้่ได้ีอย่างมีคำวิามสุขโดียไม่มี
ปัญหาในสังคำมอีกด้ีวิย
 ท้ายที�สุดีหากจัะต้ั�งคำำาถามวิ่า “มหาวิทยาลัย
รามคำาแหงให�อะไรกับเราบ�าง” ก็ต้้องย้อนกลัับไปวิ่า
“ชี่วิตเราในวันนี� ดีกว่าเม่ือวานแล�วหรือยัง” จัะเติ้บโต้
เป็นผู้้้ใหญ่แบบไหนหร่อมีสิ�งใดีเปลีั�ยนแปลังไปในชีวิิต้บ้าง
แลัะวิันนี�พร้อมที�จัะเผู้ชิญโลักภายนอกแลั้วิหร่อไม่
หากวัินนี�พร้อมที�จัะเติ้บโต้เป็นผู้้้ใหญ่แลัะไม่กลััวิอุปสรรคำ
ที�จัะเข้ามาในชีวิิต้นี�อีกแล้ัวิ ซึึ่�งนั�นค่ำอสิ�งที�มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหงปล้ักปั�นเราโดียไม่ร้้ตั้วิ แลัะในขณะเดีียวิกัน
ให้เราพร้อมจัะเติ้บโต้เป็นผู้้้ใหญ่ด้ีวิยต้้นทุนที�ดีี พร้อมส่ง
มอบโอกาสที �ต้นเองเคำยไดี้รับจัากการศึึกษาในรั �วิ
มหาวิิทยาลััยแห่งนี�ส่้สังคำม ดัีงคำำากล่ัาวิที�ว่ิา “ความสุข
จากการเป็นผู้้�ได�รับ” ส่งต้่อมาเป็น “ความสุขจาก
การเป็นผู้้�ให�” การมอบโอกาสที�ดีีให้กับบุคำคำลัที�ไม่มี
ต้้นทุนในชีวิิต้ เพ่�อจุัดีประกายคำวิามฝั่นของบุคำคำลัเหล่ัานั�น
อาจัจัะไม่ต้้องทำาในสิ �งที �เกินต้ัวิจันเกินไป แคำ่วิันนี �
คุำณพร้อมที�จัะเริ�มให้โอกาสใคำรสักคำนหนึ�งหร่อเริ�มที�จัะ
มองเห็นศึักยภาพของคำนคำนนั�น โดียไม่ต้้องสนใจัวิ่า
คุำณให้โอกาสบุคำคำลัเหล่ัานั�นไปแล้ัวิ จัะได้ีอะไรต้อบแทน
คำ่อการไม่คำาดีหวิังวิ่าจัะไดี้อะไรกลัับมา จังมีคำวิามสุข
กับการเป็นผู้้้ให้ เหม่อนกับที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
กระทำามาต้ลัอดีต้ั�งแต้่อดีีต้จันถึงปัจัจัุบัน คำ่อการให้
โอกาสทางการศึึกษา เปิดีโอกาสให้คำนไทยแลัะคำนอ่�น ๆ
ทั�วิโลักไม่ว่ิาจัะอย่้แห่งหนใดีก็สามารถเข้าถึงการศึึกษาได้ี
สร้างคำวิามฝ่ันของใคำรสักคำนให้เป็นจัริงไดี้ ประดีุจัแสง
เปลัวิเทียนที�ส่องสวิ่างไปในทุก ๆ ที� แสงแห่งโอกาส
ทางการศึึกษาเช่นเดีียวิกับแสงของเปลัวิเทียนที�ส่องสว่ิาง
ในคำวิามม่ดี ดัี�งคำำาขวัิญของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงที�ว่ิา
“เปลวเทียนให�แสง รามคำาแหงให�ทาง”
  นางสาวิเพ็ญนภา ชัยมุสิก
          รหัสนักศึึกษา 6104006298
                           เลัขลัำาดัีบที� 58

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 

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

 เน่�องจัาก คำณะต้่าง ๆ ไดี้ขอเปิดีสอบบางกระบวินวิิชา ในการสอบซึ่่อม ภาคำ 2 แลัะภาคำฤดี้ร้อน
ปีการศึึกษา 2563 ต้ามประกาศึมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เร่ �อง การเปิดีสอนกระบวินวิิชา คำรั �งที � 1 - 8
ภาคำ 2 ปีการศึึกษา 2563 แลัะประกาศึมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เร่�อง การเปิดีสอนกระบวินวิิชา คำรั�งที� 1 - 8
ภาคำฤด้ีร้อน ปีการศึึกษา 2563 ดัีงนี�

ประกาศผู้ลการเขียนสารคดีกัารเปิดสอบกัระบวนวิชุา (คัรั�งท่� 1)
สอบซ่่อม ภาคั 2 และภาคัฤดูร้อน ปีกัารศึึกัษา 2563

(ต่่อ่จากหน้า 5)

      

      

      ผู้ศ.เดมีย์ ระเบียบโลก กล่ัาวิว่ิา การจััดีโคำรงการ
ปฐมนิเทศึแลัะเต้รียมคำวิามพร้อมให้กับนักศึึกษาพิการ
คำรั�งนี� มีวิัต้ถุประสงคำ์ เพ่�อให้นักศึึกษาพิการที�สมัคำร
เรียนใหม่ มีคำวิามร้้คำวิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการ ให้บริการ
ทางการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย ได้ีร้้จัักเจ้ัาหน้าที�ผู้้้ด้ีแลั
ให้บริการดี้านต้่าง ๆ จัากคำณะ แลัะจัากหน่วิยบริการ
นักศึึกษาพิการ

      “นักศึึกษาพิการที �เข้าร่วิมโคำรงการในวิันนี �
ได้ีเรียนร้้แลัะฝึึกปฏิิบัติการเข้าถึงส่�อการ เรียนการสอน
เทคำโนโลัยีสารสนเทศึ การเข้าถึงเว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย
วิิธิีการเรียน การสอบออนไลัน์แลัะการเข้าสอบใน
ห้องสอบปกติ ตลัอดีจินการศึึกษาสภาพแวิดีลั้อม
ของมหาวิิทยาลััย เพ่�อให้นักศึึกษาพิการสมัคำรใหม่
สามารถปรับตัวิเข้ากับสภาพแวิดีล้ัอม ทางการศึึกษา
ในมหาวิิทยาลััยไดี้อย่างเหมาะสม สามารถเลั่าเรียน
ได้ีอย่างเต็มตามศัึกยภาพ แลัะอย่้ร่วิมกับผ้้ิอ่�นในสังคำม
ได้ีอย่างมีคำวิามสุข”
      ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ กล่ัาวิว่ิา มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ได้ีต้ระหนักถึงคำวิามสำาคัำญในการส่งเสริม
แลัะพัฒนาศัึกยภาพการศึึกษาสำาหรับนักศึึกษาพิการ
ให้ไดี้รับบริการแลัะสวิัสดีิการเป็นไปต้ามยุทธิศึาสต้ร์
การจััดีการศึึกษาสำาหรับคำนพิการในระดัีบอุดีมศึึกษา
กระทรวิงการอุดีมศึึกษา วิิทยาศึาสต้ร์ วิิจััยแลัะ
นวัิต้กรรม แลัะต้ามพระราชบัญญัติ้การจััดีการศึึกษา
สำาหรับคำนพิการ โดียมุ่งเน้นคำวิามสำาคัำญเกี�ยวิกับสิทธิิ
แลัะโอกาสการให้บริการ แลัะคำวิามช่วิยเหล่ัอทางการ

ศึึกษาเป็นพิเศึษแก่นักศึึกษาพิการ
      “นักศึึกษาพิการจิะไดี้เข้าถึงระบบการเรียน
การสอนของมหาวิิทยาลััยอย่างเท่าเทียมกับนักศึึกษา
ทั�วิไป แลัะสามารถบรรลัุเป้าหมายทางการศึึกษาไดี้
ซึ่ึ �งมีหน่วิยงานที�เกี �ยวิข้องแลัะเจิ้าหน้าที�ให้คำวิาม
ช่ิวิยเหล่ัอทางการศึึกษาเป็นพิเศึษสามารถเล่ัาเรียน
ไดี้เต็มศึักยภาพ จินกวิ่าจิะบรรลัุผิลัสำาเร็จิทาง
การศึึกษา”



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๒๒- ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๙
คัณะวิศึวะฯ เปิดรับ ป.โท สาขาวิชุา

กัารตรวจสอบและกัฎหมาย่วิศึวกัรรม

ม.ร. จ.สงขลา เปิดรับ ป.ตรี
ภาคัพิิเศึษ (บริหารธุุรกิัจ)

      ภายในงานไดี้รับเกียรต้ิจัาก นายจำาเริญ่ ทิพญ่พงศ์ธิาดา ผู้้้วิ่าราชการจัังหวิัดีพังงา นางวิภาดา 
ทิพญ่พงศ์ธิาดา นายกเหลั่ากาชาดีจัังหวิัดีพังงา นางสาวจีรภา บุญ่ฤทธิิ�ไช่ยศรี  ผู้้้พิพากษาศึาลั
จัังหวิัดีพังงา  นางวัลลภา ธิีระสานต์ ประธิานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคำคำีพังงา (วิิสาหกิจั
เพ่�อสังคำม) แลัะสำานักงานวิัฒนธิรรมจัังหวิัดีพังงา รวิมทั�งหัวิหน้าส่วินราชการ แลัะพุทธิศึาสนิกชน
จัังหวัิดีพังงา ร่วิมพิธีิ 
      จัากนั�น ไดี้มีพิธิีถวิายจัตุ้ปัจัจััยถวิายพระราชกุศึลั บำารุงแลัะบ้รณะพระอาราม รวิมเป็นเงิน
1,585,194.75 บาท แลัะมอบทุนการศึึกษาให้แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ของวิัดีประชุมโยธิี จัำานวิน 3 ทุน 
ทุนลัะ 15,000 บาท ไดี้แก่ วิิทยาลััยเทคำนิคำพังงา  โรงเรียนดีีบุกพังงาวิิทยายน แลัะโรงเรียนสต้รีพังงา 
ทั�งนี� การจััดีพิธิีในคำรั�งนี�เป็นไปต้ามมาต้รการป้องกันการแพร่ระบาดีของโรคำโคำวิิดี-19 ของกระทรวิง
สาธิารณสุขอย่างเคำร่งคำรัดี

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย่้หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ                             พระบาทสมเด็จพระเจ�าอย่้หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ                             (ต่่อ่จากหน้า 1)(ต่่อ่จากหน้า 1)

      ทั�งนี� มหาวิิทยาลััยจัะมอบรางวิัลัแก่อาจารย์
ดีเด่น จัำานวิน 4 ราย ประกอบด้ีวิย 
   1) รองศึาสต้ราจัารย์มัลัลิักา พินิจัจัันทร์ อาจัารย์
ประจัำาหลัักส้ต้รนิติ้ศึาสต้รมหาบัณฑิ์ต้ แลัะอาจัารย์
ที�ปรึกษานักศึึกษาระดัีบปริญญาโท คำณะนิติ้ศึาสต้ร์
   2) ศึาสต้ราจัารย์สว่ิางวัิน ไต้รเจัริญวิิวัิฒน์ อาจัารย์
ประจัำาสาขาวิิชาภาษาสเปน ภาคำวิิชาภาษาต้ะวัินต้ก
คำณะมนุษยศึาสต้ร์
   3) ผู้้้ช่วิยศึาสต้ราจัารย์กิต้ติ้มา เก่งเขต้รกิจั ภาคำวิิชา
หลัักส้ต้รแลัะการสอน คำณะศึึกษาศึาสต้ร์
   4) ศึาสต้ราจัารย์วิราภรณ์ จัุลัปานนท์ ภาคำวิิชา
คำวิามสัมพันธ์ิระหว่ิางประเทศึ คำณะรัฐศึาสต้ร์
รางวัลบุคลากรดีเด่น จัำานวิน 4 ราย ประกอบด้ีวิย
   1) นางสาวิสายฝ่น จัันทร์ลัะม้ลั
นักวิิชาการศึึกษาชำานาญการ คำณะบริหารธุิรกิจั
   2) นายอนันต์้ แพงไพรี
บุคำลัากรปฏิิบัติ้การ คำณะศึึกษาศึาสต้ร์
   3) นายธีิรยุทธิ กุลัเถ่�อน
วิิศึวิกรปฏิิบัติ้การ คำณะวิิศึวิกรรมศึาสต้ร์
   4) นายนรรถพลั แสงขำา
นิติ้กรชำานาญการ กองการเจ้ัาหน้าที�
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จัำานวิน 11 ราย ประกอบด้ีวิย
   คณะนิติศาสตร์ จัำานวิน 5 ราย ค่ำอ
   1) นางสาวิปิยกุลั บุญเพิ�ม ประธิานศึาลัฎีีกา คำนที� 47
   2) นายสุชาติ้ ศึรีวิรกร อธิิบดีีศึาลัปกคำรองยะลัา
   3) นายวิาทิน ศึรีต้ระก้ลั รองอัยการส้งสุดี
   4) นายประภาศึ คำงเอียดี อธิิบดีีกรมธินารักษ์
ผู้้ ้อ ำานวิยการสำานักงานคำณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิิสาหกิจั สมาชิกสภาขับเคำล่ั�อนการปฏิิร้ปประเทศึ
กรรมการบริษัททางยกระดัีบ ดีอนเม่อง จัำากัดี (มหาชน)
แลัะกรรมการธินาคำารไทยพาณิชย์ จัำากัดี มหาชน
   5) นายปิยะ คำรุฑ์เดีชะ Partner Baker & Mckenzie
Limited Attorneys at Law
   คณะบริหารธุิรกิจ จัำานวิน 1 ราย ค่ำอ
   1) นายรังสรรค์ำ ศึรีวิรศึาสต้ร์ กรรมการอิสระแลัะ
กรรมการบริหารคำวิามเสี�ยง บริษัท เบอร์ลีั� ยุคำเกอร์
จัำากัดี (มหาชน) บริษัท เจัริญโภคำภัณฑ์์อาหาร จัำากัดี
(มหาชน) บริษัท ย้ ซึ่ิต้ี� จัำากัดี (มหาชน) บริษัท

รมว.อว. มอบรางวัล อาจารย์-ศิษย์เก่าฯ                                     
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

แอสเสท เวิิร์คำ คำอร์ป จัำากัดี (มหาชน) แลัะบริษัท
ดีีสโต้น คำอร์ปอเรชั�น จัำากัดี
   คณะวิทยาศาสตร์ จัำานวิน 2 ราย ค่ำอ
   1) นายวิีระสิทธิิ � พินจัำารัส รองผู้้ ้อำานวิยการ
วิิทยาลััยชุมชนสมุทรสาคำร
   2) นายภ้ช ิต้ ภ้ช ำานิ คำณบดีีคำณะคำรุศึาสต้ร์ 
มหาวิิทยาลััยราชภัฏิกาญจันบุรี
   คณะรัฐศาสตร์ จัำานวิน 2 ราย ค่ำอ
   1) นายวิิชวิุทย์ จั ินโต้ ผู้้ ้วิ ่าราชการจัังหวิัดี
สุราษฏิร์ธิานี
   2) นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจั ตุ้ลัาการศึาลั
ปกคำรองกลัาง
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัำานวิน 1 ราย ค่ำอ
   1) นายกิต้กมลั ลัำาจัวิน ผู้้้จััดีการฝ่่ายวิางแผู้น
การผู้ลิัต้แลัะการส่งมอบ บริษัท ซัึ่มมิท โอโต้ บอดีี�
อินดัีสต้รี จัำากัดี สาขาอยุธิยา
รางวัลนักศึกษาดีเด่น จัำานวิน 7 ราย ประกอบด้ีวิย
   คณะนิติศาสตร์ จัำานวิน 2 ราย ค่ำอ
   1) นางสาวิแคำทรีน เฮดีเล่ัย์
   2) นางสาวิธินาภรณ์ วัิฒนานนท์
   คณะบริหารธุิรกิจ จัำานวิน 1 ราย ค่ำอ
   1) นางสมบัติ้ วัิฒนไทย
   คณะศึกษาศาสตร์ จัำานวิน 1 ราย ค่ำอ
   1) นางสาวิอติ้กานต์้ คำงแก้วิ
   คณะวิทยาศาสตร์ จัำานวิน 1 ราย ค่ำอ
   1) นายอารัต้น์ ช่วิยชาติ้
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัำานวิน 1 ราย ค่ำอ
   1) นางสาวิสโรชา ห่วิงอนันต์้
   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัำานวิน 1 ราย ค่ำอ
   1) นายธินกฤต้ กิต้ติ้ยะ
   สำาหรับอาจัารย์ดีีเดี่น บุคำลัากรดีีเดี่น ศึิษย์เก่า
ดีีเดี่น แลัะนักศึึกษาดีีเดี่น จัะเข้ารับรางวิัลัในงาน
วิันสถาปนา ม.ร. คำรบรอบ 50 ปี ในวิันที � 26
พฤศึจัิกายน 2564 เวิลัา 08.00 น. ณ อาคำาร
หอประชุมพ่อข ุนรามคำำาแหงมหาราช โดียมี
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธิรรมทัศน์
รัฐมนต้รีว่ิาการกระทรวิงการอุดีมศึึกษา วิิทยาศึาสต้ร์
วิิจััย แลัะนวัิต้กรรม เป็นประธิานมอบรางวัิลั

 คำณะวิิศึวิกรรมศึาสต้ร์ เปิดีรับผู้้ ้สำาเร็จั
การศึึกษาระดีับปริญญาต้รี เข้าศึึกษาต้่อระดีับ
ปริญญาโท หลัักส้ต้รวิิศึวิกรรมศึาสต้รมหาบัณฑ์ิต้
สาขาวิิชาการต้รวิจัสอบแลัะกฎีหมายวิิศึวิกรรม
ประจัำาภาคำเรียนที� 2 ปีการศึึกษา 2564 หลัักส้ต้ร
2 ปี สามารถเลั่อกเรียนไดี้ 2 แผู้น คำ่อ แผู้น ก2
(ทำาวิิทยานิพนธ์ิ) แลัะแผู้น ข (ทำาการค้ำนคำว้ิาอิสระ)
คำ่าธิรรมเนียมต้ลัอดีหลัักส้ต้ร 188,000 บาท
(แบ่งชำาระ 8 งวิดี) คัำดีเล่ัอกโดียการสอบสัมภาษณ์
 ผู้้้สนใจัสมัคำรออนไลัน์ไดี้ต้ั�งแต้่บัดนี� - 10
ธัินวาคม 2564 ที� www.engrlw.ru.ac.th สอบถาม
รายลัะเอียดีเพิ�มเต้ิมไดี้ที� คำณะวิิศึวิกรรมศึาสต้ร์
อาคำารลัายส่อไท (LTB) ม.รามคำำาแหง หัวิหมาก
โทร. 0-2310-8085

 โคำรงการพิเศึษบริหารธุิรกิจับัณฑิ์ต้ จัังหวัิดี
สงขลัา คำณะบริหารธิุรกิจั สาขาวิิทยบริการเฉลัิม
พระเกียรต้ิจัังหวิัดีสงขลัา เปิดีรับสมัคำรคำัดีเลั่อก
บุคำคำลัเข้าศึึกษาต่้อชั�นปริญญาต้รี หลัักส้ต้รบริหาร
ธิุรกิจับัณฑ์ิต้ สาขาวิิชาการจััดีการ โคำรงการพิเศึษ
บริหารธิุรกิจับัณฑ์ิต้ จัังหวิัดีสงขลัา รุ ่นที � 8/1
ประจัำาภาคำเรียนที� 2 ปีการศึึกษา 2564 หลัักส้ต้ร
132 หน่วิยกิต้ ศึึกษาแบบ Block Course System
เรียนวิันเสาร์-อาทิต้ย์ เวิลัา 08.00 - 17.00 น.
ค่ำาใช้จ่ัายต้ลัอดีหลัักส้ต้ร 168,000 บาท (แบ่งชำาระ
8 งวิดี) คัำดีเล่ัอกโดียการสอบสัมภาษณ์
 ผู้้ ้สนใจัสมัคำรขอรับใบสมัคำรแลัะสมัคำร
ดี้วิยต้นเอง ต้ั �งแต้่บัดนี� -  15 มกราคม 2565
ที�สำานักงานโคำรงการฯ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
สาขาวิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรต้ิ จัังหวิัดีสงขลัา
(เวิ้นวิันหยุดีนักขัต้ฤกษ์) หร่อดีาวิน์โหลัดีใบสมัคำร
แลัะสมัคำรออนไลัน์ไดี้ที� www.skbba.ru.ac.th
สอบถามรายลัะเอียดีเพิ�มเต้ิมโทร. 0-2310-8213,
081-423-5069, 074-251-333, 092-252-7425,
087-286-6145 แลัะ 063-717-7879



ข่าวรามคำาแหง (ฉบ่บทุี� ๓๓)   วันท่ี  ๒๒- ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔๑๐

เจ�าของ	 	 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
บรรณาธิิการ	 ผู้ศึ.ดีร.สรตี้		ปรีชาปัญญากุลั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อม้ลสารสนเทศ				นางปุญญิสา อรพินท์																	 

คณะผู้้�จัดทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธิิการผู้้�ช่่วย					รศึ.วิาริศึา		พลัายบัวิ    อาจัารย์อภิสิทธิิ�		ศุึภกิจัเจัริญ				น.ส.พรรณวิรา		เพิ�มพ้ลั				น.ส.กุลิัศึรา		เจัริญสุข
กองบรรณาธิิการ	 				น.ส.กนิษฐา		ทองจัับ    น.ส.ศิึริภรณ์  นามพงษ์    น.ส.โชติ้มา  เดีชะราช
ช่่างภาพ	 	 				นายภาณุพงศ์ึ		พิงไธิสง											
ฝ่ึายศิลป์และออกแบบจัดหน�า					นายสัณฐิติ้		เทศึสีแดีง				นายสยุมพลั		ศึรพรหม    นายสุภะชัย  อวินศึรี    				

ของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง โดียช่วิงที �ผู้่านมา
มหาวิิทยาลััยไดี้มีการปรับต้ัวิในดี้านร้ปแบบการ
ดีำาเนินงานแลัะการทำางานของบุคำลัากร เพ่�อสอดีคำล้ัอง
กับการเปลีั�ยนแปลังของสังคำมเน่�องจัากสถานการณ์
การแพร่ระบาดีของโคำวิิดี-19 แลัะได้ีเปิดีศ้ึนย์ฉีดีวัิคำซีึ่น
พร้อมเปิดีศ้ึนย์พักคำอยผู้้้ติ้ดีเช่�อ เพ่�อช่วิยเหล่ัอสังคำมด้ีวิย
      นอกจัากนี� ปี 2564 ยังเป็นวิาระคำรบรอบ 50 ปี
วัินสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง โดียจัะจััดีงาน
เฉลิัมฉลัองตั้�งแต่้วัินที� 26 พฤศึจิักายน 2564 จันถึง
วิันที � 26 พฤศึจัิกายน 2565 พร้อมจััดีกิจักรรม
ที�ต้อบรับพันธิกิจัทั�ง 4 ดี้าน เพ่�อเดีินหน้าพัฒนา
คำุณภาพการศึึกษาต้ามนโยบายของมหาวิิทยาลััย
      “มหาวิ ิทยาลั ัยหวิ ังอย ่างย ิ � งวิ ่าจิะไดี ้ร ับ
ข้อเสนอแนะจิากคำณะกรรมการที�เปรียบเสม่อน
กระจิกสะท้อนการทำางานของมหาวิิทยาลััย แลัะ
ยินดีีน้อมรับคำำาแนะนำาไปปฏิิบัติแลัะพัฒนา เพ่�อก้าวิส่้
ปีท ี �  51 ของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงอย่างมี
ประสิทธิิภาพ เป็นมาตรฐานการศึึกษาที �สร้าง
คุำณประโยชิน์แก่คำนไทยต่อไป”
      ด้ีาน ผู้ศ.ปรานี พรรณวิเชี่ยร ประธิานกรรมการฯ
กลั่าวิวิ่า ขอขอบคำุณมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงที�ให้
คำวิามไวิ้วิางใจัคำณะกรรมการฯ ไดี้มาต้รวิจัประเมิน
คุำณภาพการศึึกษาภายในของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
อีกคำรั�ง แลัะไดี้เห็นการปรับปรุงพัฒนาส้่คำุณภาพ
มาต้รฐานที�ดีียิ�งขึ�นอย่างต้่อเน่�องของมหาวิิทยาลััย
รวิมถึงทิศึทางที�ชัดีเจันในการเป็นมหาวิิทยาลััยของ

ชุมชนที�เปิดีโอกาสสำาหรับผู้้้ด้ีอยโอกาสทางการศึึกษา
เหมาะสำาหรับผู้้้เรียนทุกยุคำทุกสมัย
      “การประเมินคุำณภาพการศึึกษาคำรั�งนี�เกิดีขึ�น
โดียพระราชิบัญญัติการศึึกษาแห่งชิาติในการประเมิน
คำุณภาพภายในแลัะภายนอก เพ่ �อส่ �อสารไปยัง
สาธิารณชินถึงคำุณภาพทางการศึึกษาที�ไดี้รับการ
รับรองมาตรฐาน โดียเน้นถึงผิลัลััพธิ์ที�เกิดีจิากการ
ดีำาเนินการ แลัะประโยชิน์ที�นักศึึกษาได้ีรับเป็นหลััก
ขอขอบคุำณคำณะผ้้ิบริหารแลัะบุคำลัากรของมหาวิิทยาลััย
ที�ให้คำวิามสำาคำัญกับการตรวิจิประเมินแลัะต้อนรับ
คำณะกรรมการฯ เป็นอย่างดีี”
      สำาหรับคำณะกรรมการผู้้้ต้รวิจัประเมินคุำณภาพ
การศึึกษา ประกอบดี้วิย ผู้ศ.ปรานี พรรณวิเช่ียร 
สำานักงานคำณะกรรมการการอุดีมศึึกษา ประธิาน
กรรมการฯ รศ.ดร.ธิณัฏิฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
จัากสถาบันบัณฑิ์ต้ศึึกษาจุัฬาภรณ์ ผู้ศ.ดร.พันธิศักดิ�
พลสารัมย์ จัากจุัฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย ผู้ศ.อิงอร 
ตั �นพันธิ์ จัากมหาวิิทยาลััยเกษมบัณฑ์ิต้ แลัะ
 รศ.วาริศา พลายบัว จัากมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
เป็นกรรมการ
      ฝ่่ายสนับสนุนคำณะกรรมการ ประกอบดี้วิย 
ผู้ศ.ดร.ช่ ิดช่นก มีใจซึ่ื ่อ คำณะวิิทยาศึาสต้ร ์
ผู้ศ.ศรีจิตร รัตนแก�วกาญ่จน์ คำณะวิิทยาศึาสต้ร์
ผู้ศ.ดร.เกียรติชั่ย อัทธิายุวัฒน์ คำณะวิิศึวิกรรมศึาสต้ร์
แลัะอาจารย์อรอนงค์ อิงช่ำานิ คำณะศิึลัปกรรมศึาสต้ร์
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง

 การประชุมสภามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง คำรั�งที�
13/2564 เม่ �อวิันที � 8 พฤศึจัิกายน 2564 โดียมี
ศึาสต้ราจัารย์สมบ้รณ์ สุขสำาราญ กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััยผู้้้ทรงคำุณวิุฒิ เป็นประธิานในที�ประชุม
มีผู้ลัการประชุมที�น่าสนใจั ดัีงนี�
1. แต่งตั�งรองผู้้�อำานวยการสำานักพิมพ์
   ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัต้ิแต้่งต้ั�งผู้้้ดีำารงต้ำาแหน่ง
รองผู้้้อำานวิยการสำานักพิมพ์ฝ่่ายต่้างๆ ดัีงนี�
 1. ผู้้้ช่วิยศึาสต้ราจัารย์รัฐศึักดีิ� พิศึุทธิางก้ร   
รองผู้้้อำานวิยการฝ่่ายบริหาร
 2. นายสรรพสิทธิิ� ทองมี   
รองผู้้้อำานวิยการฝ่่ายนโยบายแลัะแผู้น
 3. ผู้้้ช่วิยศึาสต้ราจัารย์อุมาภรณ์ สุขารมณ์ 
รองผู้้้อำานวิยการฝ่่ายสวัิสดิีการ
   ทั�งนี� ตั้�งแต่้วัินที� 9 พฤศึจิักายน 2564 เป็นต้้นไป
2. ลาออกจากตำาแหน่ง
   - ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัติ้ให้ ผู้้้ช่วิยศึาสต้ราจัารย์
รัฐศึักดีิ� พิศึุทธิางก้ร ลัาออกจัากต้ำาแหน่งหัวิหน้าภาคำ
วิิชากฎีหมายพาณิชย์ คำณะนิต้ิศึาสต้ร์ ต้ั�งแต้่วิันที� 9
พฤศึจิักายน 2564
   - ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัต้ิให้ นายสัจัจัวิัต้น์
เร่องกาญจัน์กุลั ลัาออกจัากต้ำาแหน่ง รองคำณบดีีฝ่่าย
ประกันคุำณภาพการศึึกษา คำณะนิติ้ศึาสต้ร์ ตั้�งแต่้วัินที�
8 พฤศึจิักายน 2564
   - ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัติ้ให้ ผู้้้ช่วิยศึาสต้ราจัารย์
เกษม ช้รัต้น์ ลัาออกจัากต้ำาแหน่ง รองคำณบดีีฝ่่าย
ประกันคำุณภาพการศึึกษา คำณะศึึกษาศึาสต้ร์ ต้ั�งแต้่
วัินที� 2 พฤศึจิักายน 2564
   - ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัติ้ให้ ผู้้้ช่วิยศึาสต้ราจัารย์
ไม้ สงวินสกุลั ลัาออกจัากต้ำาแหน่ง หัวิหน้าภาคำวิิชาปรัชญา
คำณะมนุษยศึาสต้ร์ ตั้�งแต่้วัินที� 8 พฤศึจิักายน 2564
   - ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัติ้ให้ นางสาวิวิิมลัมาลัย์
สมคำะเน ลัาออกจัากต้ำาแหน่ง หัวิหน้าภาคำวิิชาพลัานามัย
คำณะศึึกษาศึาสต้ร์ ตั้�งแต่้วัินที� 3 พฤศึจิักายน 2564
3. อนุมัติรายงานสรุปผู้ลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ
   ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัติ้รายงานสรุปผู้ลัการต้รวิจั
ประเมินคุำณภาพการศึึกษาภายใน ระดัีบคำณะ ปีการศึึกษา
2563 ต้ามที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงเสนอ
4. อนุมัติรายงานสรุปผู้ลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักส้ตร
   ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัติ้รายงานสรุปผู้ลัการต้รวิจั
ประเมินคำุณภาพการศึึกษาภายใน ระดีับหลัักส้ต้ร
ปีการศึึกษา 2563 ต้ามที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงเสนอ

ผ้ล้การประชุมสภามหัาวิทยู่าลั้ยู่ ปีลูก่ต้นสุพรรณิิก่าร์ ณิ สาขาวิทย์บริก่ารฯ จังหวัดีพังงา

5. อนุมัติสรุปผู้ลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
กลุ่มสำานัก/สถาบัน
   ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัติ้สรุปผู้ลัการต้รวิจัประเมิน
คำุณภาพการศึึกษาภายในของหน่วิยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนกลัุ่มสำานัก/สถาบัน ปีการศึึกษา
2563 ต้ามที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงเสนอ

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง พร้อมดี้วิยคำณะ
ผู้้้บริหาร คำณาจัารย์ แลัะเจั้าหน้าที� ร่วิมปลั้กต้้นสุพรรณิการ์แลัะไดี้เยี�ยมชมสาขาวิิทยบริการฯ จัังหวิัดีพังงา 
พร้อมมอบนโยบายการทำางานแก่ผู้้้บริหารแลัะบุคำคำลัากรของสาขาฯดี้วิยที�สาขาวิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรต้ิ 
จัังหวิัดีพังงา เม่�อวัินที� 13 พฤศึจิักายน 2564

6. อนุมัติรายงานสรุปผู้ลการประเมินการปฏิิบัติงาน
ของอธิิการบดีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะ
กรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
   ให้คำวิามเห็นชอบแลัะอนุมัต้ิรายงานสรุปผู้ลัการ
ประเมินการปฏิิบัต้ิงานของอธิิการบดีี กรรมการ
สภามหาวิิทยาลััย แลัะคำณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ประจัำาปีการศึึกษา 2563
ต้ามที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงเสนอ

ม.ร.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563                              (ต่่อ่จากหน้า 1)


