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ภาคภูมิิใจ! หลานพ่่อขุุนรัับรัางวััลภาคภูมิิใจ! หลานพ่่อขุุนรัับรัางวััล

“เด็็กและเยาวชนด็ีเด็่น 2565”“เด็็กและเยาวชนด็ีเด็่น 2565”

ม.รามฯ เชิิญชิวนนักศึึกษาใชิ้สิิทธิ์ิ�เลืือกตั้ั�งม.รามฯ เชิิญชิวนนักศึึกษาใชิ้สิิทธิ์ิ�เลืือกตั้ั�ง
อ.ศึ.ม.ร. แลืะ อ.ศึ.ม.ร. แลืะ สิ.ม.ร.สิ.ม.ร. ในวัันที่่� 3 มี่.ค.น่�  ในวัันที่่� 3 มี่.ค.น่� 

ม.ร. ยืืนยัืนตััวตันสอบซ่่อม ภาค 1/64 (ส่วนกลาง) 24 ก.พ. - 2 มี.ค. 65

ม.รามฯ รับสมัคร TCAS’65 
รอบสอง(โควตา) 11 หลัักสูตร

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง รับสมัครนัักศึึกษาใหม่ 
ผ่่านัระบบการคัดเลัือกกลัางบุคคลัเข้้าศึึกษาในัสถาบันั
อุดมศึึกษา (TCAS) ปีีการศึึกษา 2565 รอบสอง (โควิตา) 
จำนัวินั 6 คณะ 11 หลัักสูตร บัดนี� – 31 มีนาคม 2565
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปีิดรับสมัครรอบโควิตา 5 
หลักัสตูร จำนัวินั 50 คนั ปีระกอบด้วิย หลักัสตูรวิศิึวิกรรมศึาสตร
บณัฑิิต สาข้าวิชิาวิศิึวิกรรมคอมพิวิิเตอร์ สาข้าวิชิาวิศิึวิกรรม
พิลังังานั สาข้าวิชิาวิศิึวิกรรมโยธา สาข้าวิชิาวิศิึวิกรรมสิ�งแวิดล้ัอม
แลัะสาข้าวิิชาวิิศึวิกรรมอุตสาหการ รายลัะเอียดเพิิ�มเติม 
www.eng.ru.ac.th
      คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลัักสูตรทัศึนัมาตรศึาสตร
บัณฑิิต เปีิดรับสมัครรอบโควิตา จำนัวินั 10 คนั คุณสมบัติ
เปี็นัผู่้ที�สำเร็จการศึึกษาชั�นัมัธยมศึึกษาปีีที� 6 ในัหลัักสูตร
มธัยมศึกึษาตอนัปีลัายข้องกระทรวิงศึกึษาธกิารแผ่นัการเรยีนั 
วิิทย์ – คณิต มีผ่ลัการเรียนัเฉลัี�ย

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิการบดีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง พิร้อมด้วิย นายเผู้ด็จ น้�ยปรี นัายกองค์การบริหารส่วินัจังหวิัด
อุทัยธานัี เปี็นัปีระธานัเปีิดโครงการบริการวิิชาการแลัะวิิชาชีพิแก่ชุมชนัชาวิอุทัยธานีั โดยมี อาจารย์ก้ลทิตา ย้วะหงษ์ ผู่้ช่วิยอธิการบดีฝ่่ายวิิทยบริการ
จังหวิัดอุทัยธานัี คณะผู่ ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหนั้าที� แลัะเกษตรกรชาวิอุทัยธานีั ร่วิมในัพิิธี เมื�อวิันัที� 10 กุมภาพิันัธ์ 2565 ณ สาข้าวิิทยบริการ
เฉลัิมพิระเกียรติจังหวิัดอุทัยธานีั 

      เด็กหญ่ิงสิรภััทร อังส้โภัไคย นัักเรียนัชั�นัปีระถมศึึกษา
ปีีที� 6 ภาคปีกติ โรงเรียนัสาธิตมหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
ฝ่่ายปีระถม ได้รับคัดเลัือกเปี็นัเด็กแลัะเยาวิชนัดีเด่นั ปีระจำปีี 
2565 โดยเข้้ารับโลั่รางวิัลัแลัะรับโอวิาทจาก นางสาวตรีน้ช่ 
เทียนทอง รัฐมนัตรีวิ่าการกระทรวิงศึึกษาธิการ ปีระธานัพิิธี
มอบโลั่รางวัิลัแก่เด็กแลัะเยาวิชนัดีเด่นั เด็กแลัะเยาวิชนั
นัำชื�อเสียงมาสู่ปีระเทศึ ปีระจำปีี 2565 

      มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง กำหนัดการเลืัอกตั�งคณะกรรมการ
องค์การนัักศึึกษา (อ.ศึ.ม.ร.) แลัะสภานัักศึึกษา (ส.ม.ร.) 
ปีระจำปีีการศึึกษา 2565 ในัวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30-16.00 น. โดยกำหนัดสถานัที�เป็ีนัหน่ัวิยลังคะแนันั
เลัือกตั�ง สำหรับนัักศึึกษาชั�นัปีีที� 1 เลัือกตั�งที�วิิทยาเข้ตบางนัา 
เวิลัา 08.30 - 11.30 นั. หรือ ที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
หัวิหมาก เวิลัา 13.00-16.00 นั. 

ม.รามฯ เติิมเติ็มศัักยภาพแก่เครือข่่ายเกษติรกร จ.อุทััยธานีีม.รามฯ เติิมเติ็มศัักยภาพแก่เครือข่่ายเกษติรกร จ.อุทััยธานีี
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

ม.รามฯ เช่ิญ่ช่วนนักศึกษาใช่�สิทธิ์ิ�เลือกตั�งฯ                                   
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ภัาคภั้มิใจ! หลานพ่อข้นรับรางวัลฯ                                   
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ปีีที� 2 ข้ึ�นัไปี เลัือกตั�งที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
หัวิหมาก เวิลัา 08.30-16.00 นั.  
      สำหรับ พิรรคนัักศึึกษาที�สมัครเข้้ารับการ
เลัือกตั�ง จำนัวินั 3 พิรรค ได้แก่
      หมายเลข 1 พรรคล้กพ่อข้น ระบุพิรรค
หมายเลัข้ 1 ระบุบุคคลัหมายเลัข้ 1-8  
      หมายเลข 2 พรรคสานแสงทอง ระบพุิรรค
หมายเลัข้ 2 ระบุบุคคลัหมายเลัข้ 9-16
      หมายเลข 3 พรรคตะวันใหม่ ระบุพิรรค
หมายเลัข้ 3 ระบุบุคคลัหมายเลัข้ 17-24
      ข้อเชญิชวินันักัศึกึษาระดับปีรญิญาตรทีกุคณะ 
ทกุชั�นัปีี แลัะทุกโครงการ ใช้สทิธิลังคะแนันัเลืัอกตั�ง 
อ.ศึ.ม.ร. แลัะ ส.ม.ร. ตามวิันัเวิลัาแลัะสถานัที�
ดังกลั่าวิ โดยนัำบัตรปีระจำตัวินัักศึึกษามาแสดง
เพิื�อใช้สิทธิแลัะใช้เครื�องหมายกากบาท X ในัช่อง
การลังคะแนันั สอบถามรายลัะเอียดเพิิ�มเติมได้ที� 
กองกิจการนัักศึึกษา โทร. 0-2310-8074

เมื�อวิันัที� 14 กุมภาพิันัธ์ 2565 ณ ห้องปีระชุม
บณุยเกต ุหอปีระชมุครุสุภา กระทรวิงศึกึษาธกิาร
     สำหรับพิิธีมอบโลั่รางวัิลัแก่เด็กแลัะเยาวิชนั
ดเีด่นั เดก็แลัะเยาวิชนัที�นัำชื�อเสยีงมาสูป่ีระเทศึชาติ 
เปี็นัส่วินัหนัึ�งข้องการจัดงานัฉลัองวิันัเด็กแห่งชาติ 
ปีระจำปีี 2565 มีวิัตถุปีระสงค์เพิื�อส่งเสริมการ
การทำควิามดีข้องเด็กแลัะเยาวิชนัตามควิามรู ้
ควิามสามารถ จนัเกิดปีระโยชนั์แก่ตนัเอง สังคม 
แลัะปีระเทศึชาต ิโดยพิจิารณาเกณฑ์ิการคัดเลัอืก
รางวิลััเดก็แลัะเยาวิชนัดเีด่นั จากเดก็แลัะเยาวิชนั
ที�มีควิามปีระพิฤติดี เรียนัดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีควิามซืื่�อสัตย์ ข้ยันั ปีระหยัด กตัญญููช่วิยเหลืัอ
พิ่อแม่ ผู่้ปีกครอง แลัะอุทิศึตนัเพิื�อส่วินัรวิม แลัะ
รางวิลััเดก็แลัะเยาวิชนัที�นัำชื�อเสยีงมาสูป่ีระเทศึชาติ 
คัดเลัือกจากเด็กแลัะเยาวิชนัที�นัำชื�อเสียงมาสู่
ปีระเทศึชาต ิในั 5 ด้านั ได้แก่ ด้านัวิชิาการ ศึลิัปีวิฒันัธรรม
แลัะดนัตรี ทกัษะฝี่มอืวิชิาชพีิ กฬีาแลัะนันััทนัาการ 
แลัะด้านัศีึลัธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวิมเด็กแลัะ
เยาวิชนัที�ได้รับการคัดเลัือกทั�วิปีระเทศึจำนัวินั 
874 คนั

ม.รามฯ เพิม่ศกัยภัาพแก่เครอืข่ายเกษตรกร จ.อ้ทยัธิ์าน ี                                 (ต่่อ่จากหน้า 1)

                โอกาสนัี� อาจารย์ก้ลทิตา ย้วะหงษ์ ผู่้ช่วิยอธิการบดี

              ฝ่่ายวิิทยบริการจังหวิัดอุทัยธานัี กลั่าวิวิ่า กิจกรรมครั�งนัี�

              จดัข้ึ�นัเพืิ�อให้บริการวิชิาการแก่เกษตรกรแลัะผู้่สนัใจในัพืิ�นัที�

              จงัหวิดัอทุยัธานั ีแลัะผู่เ้ข้้าร่วิมโครงการสามารถนัำควิามรู้

              ที�ได้รบัไปีพิฒันัาเพิื�อลัดรายจ่าย สร้างรายได้ แก่ครอบครัวิ

              โดยได้เริ�มโครงการนัี�มาตั�งแต่ปีี พิ.ศึ.2557 ถึงปีี พิ.ศึ.2562

ตลัอดระยะเวิลัา 6 ปีีที�ผ่่านัมา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที�หลัากหลัาย เปี็นัปีระโยชนั์แลัะตรงกับควิามต้องการ

ข้องชมุชนัชาวิจังหวิดัอทุยัธานั ีรวิมทั�งสิ�นั 116 กจิกรรม มผู้ี่เข้้าร่วิมกิจกรรมแล้ัวิทั�งสิ�นั 10,247 คนั กิจกรรมต่างๆ

ข้องมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ได้รับควิามสนัใจจากปีระชาชนัชาวิอุทยัธานัเีป็ีนัอย่างมากแลัะสามารถนัำควิามรู้

ที�ได้รับไปีถ่ายทอดข้ยายผ่ลัจากครอบครัวิสู่ชุมชนั จากชุมชนัข้ยายไปียังจังหวิัดต่างๆ อาทิ เช่นั จังหวิัด

กำแพิงเพิชร พิิจิตร นัครสวิรรค์ ชัยนัาท สุพิรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลัพิบุรี อยุธยา นัครราชสีมา แลัะ

นัครศึรีธรรมราช เปี็นัต้นั ถือเปี็นัการสร้างเครือข้่ายควิามร่วิมมือระหวิ่างชุมชนั องค์กร แลัะหนั่วิยงานัต่างๆ

ที�หลัากหลัาย

      ปีีนีั�นัับเปี็นัปีีที� 7 ที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ได้รับควิามร่วิมมือจากองค์การบริหารส่วินัจังหวิัดอุทัยธานัี

อย่างดยีิ�งเสมอมา โดยครั�งนัี�ได้จดักจิกรรมการบริการวิชิาการแลัะวิชิาชพีิแก่ชมุชนัชาวิจังหวิดัอทัุยธานีั จำนัวินั

2 กิจกรรม คือ กิจกรรม “การเพาะเลี�ยงไส�เดือนเพื่อการเกษตร ร้่นที่ 1” แลัะกิจกรรม “การฝึึกอบรมการ

แปรร้ปผู้ลิตภััณฑ์์จากพืช่สม้นไพรในท�องถิ่น” โดยมี อาจารย์ ดร.หฤษฎ์์ นิ่มรักษา แลัะคณะทำงานัจาก

คณะวิิทยาศึาสตร์ เปี็นัวิิทยากรบรรยายแลัะฝ่ึกปีฏิิบัติ ซื่ึ�งมีผู่้เข้้าร่วิมกิจกรรม โครงการลัะ 100 คนั ทั�งนัี�ได้จัด

กิจกรรมภายใต้มาตรการปี้องกันัไวิรัสโคโรนั่า (โควิิด-19) ตามมาตรการคำสั�งข้องจังหวิัดอุทัยธานัี

      นายเผู้ดจ็ น้�ยปร ีนัายกองค์การบรหิารส่วินัจงัหวิดัอทัุยธานีั กล่ัาวิว่ิา องค์การบริหารส่วินัจังหวิดัอทัุยธานีั

ได้ตระหนักัดว่ีิาสังคมในัปัีจจบัุนัเป็ีนัสงัคมแห่งการเรยีนัรู ้แลัะควิามรูเ้ป็ีนัต้นัเหตแุห่งการเปีลัี�ยนัแปีลังที�เกดิข้ึ�นั

ในับคุคลัแลัะสังคม ซื่ึ�งถอืเป็ีนัเครื�องมอืในัการพิฒันัาคนัแลัะสงัคมให้เกดิควิามเจรญิก้าวิหน้ัา แลัะเกดิการพิฒันัา

อย่างยั�งยนืั ในัการพิฒันัาชุมชนั สงัคม ท้องถิ�นัต้องได้รบัควิามร่วิมมอืจากทกุภาคส่วินั องค์การบรหิารส่วินัจงัหวิดั

อุทัยธานัี พิิจารณาเห็นัวิ่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหงมีศึักยภาพิแลัะมีองค์ควิามรู้ด้านัวิิชาการแลัะการพัิฒนัา

อาชีพิต่างๆ ให้แก่ปีระชาชนัชาวิจังหวิัดอุทัยธานัีได้ จึงได้ทำบันัทึกข้้อตกลังควิามร่วิมมือจัดโครงการบริการ

วิชิาการแลัะวิชิาชพีิแก่ชมุชนัชาวิจังหวัิดอทัุยธานีัในัครั�งนัี� หวิงัอย่างยิ�งว่ิาเกษตรกรจะได้รับควิามรูแ้ลัะสามารถ

นัำไปีต่อยอดปีระกอบอาชีพิต่อไปี

      ด้านั ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิการบดีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง กลั่าวิวิ่า การจัด

กจิกรรมต่าง ๆ ถอืเป็ีนัโอกาสอนััดทีี�มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ได้รับควิามร่วิมมือจากองค์การบริหารส่วินัจังหวิดั

อทุยัธานัร่ีวิมกันัจดักจิกรรมการให้บริการทางวิชิาการแลัะวิชิาชีพิสูช่มุชนัชาวิจังหวิดัอทุยัธานั ีโดยได้ให้ควิามรู้

ที�หลัากหลัายแก่ปีระชาชนัในัจงัหวิดัอทุยัธานั ีตามควิามต้องการข้องชมุชนั ซึื่�งทกุภาคส่วินัข้องสังคมได้เข้้ามา

มีส่วินัร่วิมในักิจกรรมสาธารณะที�เกี�ยวิข้้องกับตนัเองแลัะชุมชนัท้องถิ�นัอย่างต่อเนัื�อง เปี็นัปีีที� 7 แลั้วิ เพิราะ

ตระหนัักวิ่าการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนัรู้ควิรเปี็นัไปีตามควิามต้องการข้องชุมชนัท้องถิ�นั แลัะสนัับสนัุนั

ให้สังคมทุกส่วินัแลัะทุกระดับได้รับการเสริมสร้างการเรียนัรู้เต็มศึักยภาพิแลัะสร้างสภาพิแวิดลั้อมให้เอื�อต่อ

การเรียนัรู้ จะทำให้เกิดพิลัังชุมชนัท้องถิ�นัที�เข้้มแข้็งอันัเปี็นัรากฐานัที�มั�นัคงในัการเสริมสร้างสังคมแห่งการ

เรียนัรู้ที�มีควิามยั�งยืนัตลัอดไปี

      “ความม่�งม่�นของมหาวทิยาลัย่รามคำแหงในการท่�จะให้บริการทางวชิาการแก�ส่ังคม ประกอบกบ่ความตั้่�งใจ

ท่�ท่กท�านได้้เข้าร�วมกิจกรรมในว่นน่� ผมหว่งเป็นอย�างยิ�งว�าท่กท�านจะได้้ร่บความร้้ ม่ท่กษะ แลัะสัามารถ

นำความร้้ท่�ได้้ร่บไปประย่กตั้์ใช้ให้เกิด้ประโยชน์ตั้�อตั้่วเองแลัะช่มชนตั้�อไปในอนาคตั้ แลัะขอขอบค่ณนายก

องค์การบริหารสั�วนจ่งหว่ด้อ่ท่ยธาน่ ห่วหน้าสั�วนราชการ แลัะผ้้นำองค์กรสั�วนท้องถิ�น แลัะผ้้ม่สั�วนเก่�ยวข้อง

ท่กท�าน ท่�ได้้ให้ความร�วมมือ ร�วมใจ จ่ด้โครงการบริการวิชาการแลัะวิชาช่พแก�ช่มชนชาวอ่ท่ยธาน่ ในคร่�งน่�

แลัะขอให้ประสับความสัำเร็จ เกษตั้รกรได้้ร่บความร้้แลัะนำไปพ่ฒนาเป็นอาช่พตั้�อไป”

      จากนัั�นั ผู้้ �ช่ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์

ปราบใหญ่่ อธิการบดีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง

ได้ลังนัามควิามร่วิมมือกับ นายเผู้ด็จ น้�ยปรี นัายก

องค์การบริหารส่วินัจังหวิัดอุทัยธานัี ในัการดำเนัินั

โครงการบริการวิิชาการแลัะวิิชาชีพิแก่ชุมชนัชาวิ

อุทัยธานัี ปีีที� 7 ระหวิ่างวัินัที� 10 - 11 กุมภาพิันัธ์

2565 เพิื�อส่งเสริมให้ปีระชาชนัชาวิอุทัยธานัีได้มี

โอกาสเพิิ�มพินูัควิามรูด้้านัวิชิาการ แลัะวิชิาชพีิที�จำเป็ีนั

ต่อการดำเนันิัชีวิติ แลัะสามารถนัำควิามรูไ้ปีปีระยุกต์

ใช้ในัการแก้ไข้ปีัญหาในัชีวิิตปีระจำวิันั ทั�งแก่ตนัเอง

ชุมชนั แลัะสังคม
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ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

 พิบอาจารย์ผู่ส้อนัฉบบันัี� พิบกบั วิชิาสื�อใหม่แลัะเทคโนัโลัยีการสื�อสาร
มวิลัชนั หรือ MCS2390 โดยมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ช่้ติมา ผู้ิวเรืองนนท์
อาจารย์ปีระจำวิิชา อธิบายถึงโครงสร้างข้องกระบวินัวิิชานีั� พิร้อมเจาะลัึก
ข้้อสอบ แลัะเกร็ดควิามรู้ที�จะนัำไปีใช้ให้เกิดปีระโยชนั์ในัการเรียนั
 ผู้ศ.ช่้ติมา ผู้ิวเรืองนนท์ กลั่าวิวิ่า เนัื�อหาหลัักที�นัักศึึกษาจะได้เรียนั
ในัวิิชา MCS2390 คือ พิัฒนัาการเทคโนัโลัยีด้านัการสื�อสารนัับตั�งแต่แรกเริ�ม
จนัถึงปัีจจบุนัั เทคโนัโลัยขี้องสื�อแบบดั�งเดมิ เทคโนัโลัยขี้องสื�อใหม่ การเข้้ามา
มบีทบาทข้องสื�อใหม่ในักระบวินัการสื�อสารมวิลัชนั ผ่ลักระทบข้องเทคโนัโลัยี
สื�อใหม่ต่อผู่้ปีระกอบวิิชาชีพิสื�อสารมวิลัชนัแลัะผ่ลักระทบต่อกระบวินัการ
สื�อสารมวิลัชนั จริยธรรมแลัะกฎหมายที�เกี�ยวิข้้องกับสื�อใหม่
 “เนื�อหาของกระบวนวิชาเป็นความร้้พื�นฐานท่�ทำให้น่กศึึกษาเข้าใจ
เก่�ยวกบ่พฒ่นาการด้้านเทคโนโลัยใ่นกระบวนการสัื�อสัารของมนษ่ย์ ตั้ลัอด้จน
กระบวนการสัื�อสัารมวลัชน ผลักระทบของสัื�อใหม�ตั้�อผ้้ประกอบวิชาช่พแลัะ
องค์ประกอบตั้�าง ๆ ของกระบวนการสัื�อสัารมวลัชน ซึ่ึ�งไม�เพย่งทำให้น่กศึกึษา
เข้าใจลัำด้่บเวลัาของพ่ฒนาการด้้านเทคโนโลัย่ในการสัื�อสัารของมน่ษย์
โด้ยเฉพาะอย�างยิ�งพ่ฒนาการด้้านเทคโนโลัย่ในกระบวนการสัื�อสัารมวลัชน
แตั้�น่กศึึกษาย่งสัามารถคาด้การณ์ผลักระทบท่�คาด้ว�าจะเกิด้ขึ�นในอนาคตั้
ได้้อ่กด้้วย”
 นัอกจากนัั�นั ผู้ศ.ช่้ติมา ยังได้เผ่ยแนัวิข้้อสอบแลัะตัวิอย่างข้้อสอบ
แนับท้าย โดยให้รายลัะเอยีดว่ิา ข้้อสอบส่วินัใหญ่ คือ ร้อยลัะ 80 เป็ีนัข้้อสอบ
ที�วิดัควิามจำ ร้อยลัะ 10 วิดัควิามเข้้าใจ ร้อยลัะ 5 วัิดทกัษะการคดิเชงิวิเิคราะห์
แลัะร้อยลัะ 5 เปี็นัข้้อสอบที�วิัดพิฤติกรรมการติดตามข้่าวิสารรอบตัวิ
 ลักษณะของข�อสอบ : ข้้อสอบแบบปีรนััย 100 ข้้อ ปีระกอบด้วิย
   ข้้อสอบที�เปี็นัคำถามแลัะตัวิเลัือกคำตอบ 5 ตัวิเลัือก (ปีระมาณ 80 ข้้อ)
   ข้้อสอบที�กำหนัดให้จับคู่คำตอบกับคำถาม (ปีระมาณ 10 ข้้อ)
   ข้้อสอบในัรปูีข้้อควิามให้อ่านั หากข้้อควิามถกูต้องเลัอืกข้้อ 1 แลัะข้้อควิาม
ที�ผ่ิดเลัือกข้้อ 2 (ปีระมาณ 10 ข้้อ)
 “ขอให้น่กศึึกษาอ�านตั้ำรากระบวนวิชา MCS 2390 สัื�อใหม�แลัะ
เทคโนโลัย่การสัื�อสัารมวลัชน แลัะฟัังบรรยายควบค้�ก่น ตั้ลัอด้จนตั้ิด้ตั้าม
ข�าวสัารด้้านเทคโนโลัย่ท่�เก่�ยวก่บการสืั�อสัารมวลัชน ก็เพ่ยงพอแลั้วในการ
สัอบปลัายภาค” ผู้ศ.ช่้ติมา กลั่าวิในัตอนัท้าย
 นักัศึกึษาสามารถซื่ื�อตำราวิิชาสื�อใหม่แลัะการเทคโนัโลัยีสื�อสารมวิลัชนั
หรือ MCS2390 ได้ที�สำนัักพิิมพิ์ ม.รามคำแหง ชั�นั 3 หรือสั�งซืื่�อออนัไลันั์ที�
www.rupress.ru.ac.th แลัะดูวิิดีโอบรรยายได้ทาง Course on demand

 ตััวอย่างแนวข้้อสอบ
 กำหนัดให้นัักศึึกษาอ่านัโจทย์ต่อไปีนัี� ข้้อใดที�กลั่าวิไวิ้ถูกต้องให้เข้ียนั
คำตอบหมายเลัข้ 1 ถ้าข้้อใดกลั่าวิไม่ถูกต้อง ให้เข้ียนัคำตอบหมายเลัข้ 2
   1) Instagram ถ้กออกแบบให�ผู้้�ใช่�งานสร�างสรรค์เนื�อหาในลักษณะ 
User-Generated Content  
   (คำตอบ คือ 1)
 เฉลย Instagram เป็ีนัเวิบ็ไซื่ต์เครอืข่้ายสงัคมออนัไลัน์ัที�ถกูออกแบบ
ให้ผู่ใ้ช้งานัสามารถสร้างสรรค์เนัื�อหาได้ด้วิยตนัเอง (User-Generated Content)
   2) แนวคิด Medium is the Message มีสาระสำคัญ่ว่าอย่างไร
 1) สภาพิแวิดลั้อมทางสังคมปีั�นัแต่งวิิถีการสื�อสารข้องผู่้คนั     
          2) วิิถีการสื�อสารข้องผู่้คนัปีั�นัแต่งสภาพิแวิดลั้อมทางสังคม
          3) เทคโนัโลัยีการสื�อสารปีั�นัแต่งวิิถีการสื�อสารข้องคนัในัสังคม   
          4) วิิถีสื�อสารข้องคนัในัสังคมปีั�นัแต่งเทคโนัโลัยีการสื�อสาร 
          5) คนัในัสังคมปีั�นัแต่งวิิถีข้องเทคโนัโลัยีการสื�อสาร
 เฉลย ข้้อ 3 Medium is the Message เปี็นัแนัวิคิดข้องมาร์แชลั
แมคลัูฮานั ที�วิ่า เทคโนัโลัยีการสื�อสารกำหนัด หรือ ปีั�นัแต่งวิิถีการสื�อสาร
ข้องคนัในัสังคม
 จงจับคู่ตัวิเลัือกต่อไปีนัี�กับข้้อควิามในัข้้อ 10 - 12
 1) Virtual Space 2) Connectivity 3) Metaverse   
10. พิื�นัที�เสมือนั    11. จักรวิาลันัฤมิต   12. สามารถเชื�อมต่อกันัได้โดยง่าย
 เฉลย ข้้อ 10 พิื�นัที�เสมือนั
   คำตอบคือ ข้้อ 1) Virtual Space
         ข้้อ 11 จักรวิาลันัฤมิต
   คำตอบคือ ข้้อ 3) Metaverse
         ข้้อ 12 สามารถเชื�อมต่อกันัได้โดยง่าย
   คำตอบคือ ข้้อ 2) Connectivity

 สำหรับผู่้ที�ต้องการติดต่ออาจารย์ผู่้สอนั สามารถติดต่อ ผู้ศ.ช่้ติมา
ผู้ิวเรืองนนท์ ได้ที� อีเมลั: chuti87@hotmail.com

 การสือ่สารทีทั่นสมยัในปัจจ้บนั ผู่้านววิฒันาการด�านเทคโนโลยีการสือ่สารมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เทคโนโลยีทีเ่ราใช่�อย้น่ั�นคือเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ที่ใช่�ง่าย สะดวกสบาย ท้่นระยะเวลาในการสื่อสาร และมีหลายร้ปแบบให�เลือกใช่� รวมถึงสื่อต่าง ๆ ที่คอยส่งข่าวสารให�ประช่าช่นได�รับร้� 

และส่งผู้ลให�นักสื่อสารมวลช่นต�องปรับตัวให�ทันกับร้ปแบบการสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

สื่่�อใหม่่และเทคโนโลยีีสื่่�อใหม่่และเทคโนโลยีี

การสื่่�อสื่ารม่วลชนการสื่่�อสื่ารม่วลชน
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   (อ่่านต่่อ่หน้า 5)

ผู้้�สมัครรับเลือกตัั�งเป็็นคณะกรรมการองค์การนักศึึกษา (อ.ศึ.ม.ร.)

หมายเลข 1 พรรคล้กพ่อข้นหมายเลข 1 พรรคล้กพ่อข้น

หมายเลข 3 พรรคตะวันใหม่หมายเลข 3 พรรคตะวันใหม่

หมายเลข 2 พรรคสานแสงทองหมายเลข 2 พรรคสานแสงทอง

นายดนัย มีกร้ด 

นายกองค์การนักศึกษา

นายสมศักดิ� ปานเมือง

นายกองค์การนักศึกษา

นายช่าญ่ณรงค์ ทองศรี

นายกองค์การนักศึกษา

นายศิริมงคล อินทร์แก�ว

 เลขาน้การ

นางสาวปิมประภัา พิลาว้ธิ์

เลขาน้การ

นายเจตบ้ตร จันทร์แก�ว

เลขาน้การ

นายจต้พงศ์ นาเพ็ญ่

ประช่าสัมพันธิ์์

นางสาวกรรณิกา เที่ยงภัาษา

ประช่าสัมพันธิ์์

นายพงษ์สทิธิ์ิ� ม่วงแก�ว

ประช่าสัมพันธิ์์

นายวทิยา สว้รรณพานิช่

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 1

นายซอฟรอนด์ ลาเตะ

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 1

นายสิทธิ์ิช่ัย ราช่ส้ข

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 1

นางสาวพนิดา ศรรีกัษา

เหรัญ่ญ่ิก

นางสาววิภัาดา สด้รักษ์

เหรัญ่ญ่ิก

นางสาวณัฐวรรณ โม่แพน

เหรัญ่ญ่ิก

นางสาวช่นิตา วิช่ัยดิษฐ

สวัสดิการ

นายอามีน เล็มโดย

สวัสดิการ

นางสาวรสิตา เตปินตา

สวัสดิการ

นายส้รเดช่ โพธิ์ิ�ศรีแก�ว

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 2

นายกิตติธิ์ัช่ แดงมณี

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 2

นายวราว้ธิ์ มีกรณ์

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 2

นางสาวช่นิกานต์ บ้ญ่ส่งค์

ปฏิิคม

นายปัณณทัต สามสาหร่าย

ปฏิิคม

นายธิ์รรมจักร ธิ์รรมาภัิปาลก้ล

ปฏิิคม

นายณัฐว้ฒิ ประจิต

กรรมการวิช่าการ

นางสาวศศิกาญ่จน์ ระวัง

กรรมการวิช่าการ

นางสาวร้่งนภัา เขียนสำโรง

กรรมการวิช่าการ

นางสาวเอื�อมดาว กำเหนิดส้ข

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 3

นายรัช่พล หน้สวัสดิ�

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 3

นายเสฏิว้ฒิ พรมสวาสดิ�

รองนายกองค์การนักศึกษา 

คนที่ 3

นางสาวส้ฌาดา ไทยเกิด

พัสด้

นายกิตติภััทท์ ต�องช่้

พัสด้

นายส้ทธิ์ิช่ัย อภัิรัตนวรรณ

พัสด้

นายมฮ้ำหมดันาซ ีมะอาแซ

กรรมการกิจกรรม

นางสาวนฤมล เพช็่ร์ขำ

กรรมการกิจกรรม

นายตันติกร มะโณ

กรรมการกิจกรรม

สมาชิิกสภานัักศึึกษา
ประเภทระบุุพรรค

ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕๔

หมายเลข  หมายเลข  11    
พรรคล้กพ่อข้นพรรคล้กพ่อข้น
หมายเลข  หมายเลข  22    

พรรคสานแสงทองพรรคสานแสงทอง
หมายเลข  หมายเลข  33    

พรรคตะวันใหม่พรรคตะวันใหม่



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

   (อ่่านต่่อ่หน้า 6)

ผู้้�สมัครรับเลือกตัั�งเป็็นสมาชิิกสภานักศึึกษา (ส.ม.ร.)ป็ระเภทระบุตััวบุคคล

 นางสาวมัยซาเราะห์ จิตเที่ยง   นางสาวเพ็ญ่นภัา จินดา    นางสาวเกสินี พรหมช่ิต    นายพิพัฒน์พงษ์ ส้รินทร์       นายภัพเทพ ช่ัยยงค์             นายวันนัสรี บือโต            นางสาวณฐัรกิา วดัสงั       นางสาวสพ้รรณษา พลมานพ 

     

    นางสาวพันแสงร้�ง นรกิจ          นายภั้ช่ิต มะเดื่อ           นางสาวมะลิตา ขาวหน้นา     นางสาวนภัสัสร บรรจงช่่วย      นางสาวน้ช่ศรา ช่้แก�ว        นางสาวกานต์ธิ์ิดา สอนทอง   นางสาวประกายฟ้า ส้ขแก�ว      นายอน้สิทธิ์ิ� ทับเกลี�ยง

     นางสาวนฤมล ใสส้ช่ล      นางสาวทิพวรรณ ร้่งระวี   นางสาวศรนิทพิย์ แสงสาคร    นางสาวฐิติพร อ่อนเย็น     นางสาวพชิ่ญ่วด ีกลางน�อย     นางสาวส้รัช่ฎ์า พ้ฒทอง นางสาวอรปรียา ทวีลาภั    นางสาวนารีรัตน์ ช่ัยศรี

  นายเทพไช่ย ปลั่งกลาง     นายปรเมษฐ์ ส้ขมาก    นายสหช่ยั ตระกล้ร้ง่ทรพัย์     นางสาววนิดา ช่้มดวง          นายว้ฒิช่ัย สืบศักดิ�            นายวรช่าติ หงษ์สา       นางสาววนัช่นันท์ ทองสก้ล      นางสาวส้ภััทรา ละออ

หมายเลข 1 - 8  พรรคล้กพ่อข้นหมายเลข 1 - 8  พรรคล้กพ่อข้น

หมายเลข 9 - 16  พรรคสานแสงทองหมายเลข 9 - 16  พรรคสานแสงทอง

 นางสาวปรยีาภัรณ์ บญ้่เกื�อ   นางสาวอนัธิ์ดิา อาจเมอืง         นายไพโรจน์ บำร้ง         นางสาวตรีส้คนธิ์์ ต้่นเฮ�า    นางสาวปรายฟ้า นสิภัาพฒัน์   นางสาวกนกพร พณิเศรษฐ์       นายปิยวัฒน์ พัฒเสน      นายส้รพล แซ่ว่อง

 นางสาวณฐัรกิา เพง็น้ม่   นายจรญั่พฒัน์ แก�วพนิจิ    นางสาวมณิสรา สหีานาม     นางสาวจฑ้์ามาส พท้ธิ์ศรี           นายภัริ้ต ใจด ี             นายอภิัสทิธิิ์� จนัทสว้รรณ          นายกตญั่ญู้ บ้ญ่พนัธ์ิ์           นายวรีะพงษ์ อรช้่น

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

11

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

11

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

22

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

22

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

33

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

33

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

44

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

44

   นางสาวส้ดาภัา ศรีวิลัย     นายทกล�า สมรรถานนท์      นายพงศธิ์ร เลื่อนเกื�อ        นายภัคพล พัฑ์ฒส้นทร     นางสาวสิริพิศ ตันเหลียง       นายวรวิช่ ปานทองแก�ว    นายช่ัช่นันท์ วิเช่ียร   นายนพิฐิพนธ์ิ์ โกยสมบร้ณ์

นางสาวช่ญ่านศิ ยีโ่ช่ตช่ิ่วง    นางสาวกรรวี หน้รอด     นางสาวเนวิตา จันทร์ดำ    นางสาวเพช่ราภัรณ์ พทิกัษ์      นายศิรศักดิ� หวานน้่น            นายวราพงษ์ ภัักดี         นางสาววภิัารตัน์ หวานเพราะ     นายคีตย้ทธิ์ วงศ์วิลาศ

11 55 66 7722 33 44 88

11 22 33 44 55 66 77 88

11 22 33 44 55 66 77 88

11 22 33 44 55 66 77 88

99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

๕



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

ผู้้�สมัครรับเลือกตัั�งเป็็นสมาชิิกสภานักศึึกษา (ส.ม.ร.)ป็ระเภทระบุตััวบุคคล

    นางสาวน้รฟาติน อีแต      นางสาวพรทิพย์ พนะโพธิ์ิ�      นายรัฐช่นพงษ์ สะตะพันธิ์์         นายอธิ์ิราช่ เจริญ่ศรี           นางสาวฐานิต ส้ทัศน์           นายบดินทร์ช่ัย บ้ญ่ปก   นางสาวธิ์ิดา ไทรไกรกระ      นางสาวณฐัรณิย์ี อาแวกือจิ    

      นายซ้เฟียน ลือฆอ       นางสาวพิพิธิ์พร ศรีทอง     นางสาวกฤตยา ไม�หอม       นายกฤษณช่น จโนพล       นายพีรย้ทธิ์ เจิมข้นทด    นายธิ์นิท มะลิซ�อน             นายกีรติ คะเนสม      นายไวยากรณ์ หมอหวัง 

     นายฮาซัน หะยีมะยี          นายจีระวัฒน์ ดีก้ล          นางสาวอ้ไรพร ภั้งามตา      นางสาวจันทร์ส้ดา โสลา    นางสาวบรรณพร สข้มกีลิน่  นายอคัรพนธ์ิ์ พรหมจนัทร์    นางสาวละอองดาว สภ้ัเพยีร     นางสาวม้สลีมะห์ ป้แล

     นายอัดนัน ลาเต๊ะ       นางสาวอารียา บ้ญ่ช่้       นางสาวพรีดา ฤทธิ์ริณยท้ธิ์      นายเรืองเดช่ เดช่กิจ      นางสาวโอบกจิ ภัม้ปิระสทิธิ์ิ�   นางสาวสภ้ัสัสรา ทองบลัลงัค์    นางสาวณาตยา จนัทร์ศลิา         นายอัสนัน กาหลง  

หมายเลข 17 - 24 พรรคตะวันใหม่หมายเลข 17 - 24 พรรคตะวันใหม่

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

11

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

22

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

33

ฐานะปีที่ฐานะปีที่

44

1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424

1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424

1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424

1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424

๖



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ๗

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

อ่ย่่าขึ้้�นดอ่กเบี้้�ย่ (2)Y= Y=

ขุั�นตอนการัลงทะเบียน
และชำำารัะเงินผ่่าน RU REGIS

หลักเกณฑ์์และขุั�นตอน
การัขุอย้ายคณะหรืัอเปลี�ยนสาขุาวิัชำา

ปญั่หานักศกึษาปญั่หานักศกึษา
ตัอน...ตัอน...อ่ย่่าขึ้้�นดอ่กเบี้้�ย่ (2)

ตอบตอบ

 เมื�อตอนัก่อนั ผ่มเข้ียนัถึงวิ่าอย่าข้ึ�นัอัตรา
ดอกเบี�ยเพิราะกลััวิวิ่าคณะกรรมการนัโยบายการเงินั
หรือ กนัง. จะข้ึ�นัดอกเบี�ยตามสหรัฐฯ เพิราะวิ่ากันัวิ่า
ธนัาคารกลัางสหรัฐฯ (FED) จะข้ึ�นัอีกหลัายระลัอก
เรว็ิ ๆ นีั� ส่วินัสาเหตุทั�งเข้าแลัะเราคดิจะขึ้�นัอตัราดอกเบี�ย
ก็เปี็นัไปีตามแนัวินัโยบายการเงินัพิื�นัฐานัคือเพิื�อแก้
ปีัญหาเงินัเฟ้้อ
 ไม่มีใครปีฏิิเสธหรอกครับวิ่าราคาสินัค้าแลัะ
ค่าครองชีพิสูงข้ึ�นัจริง ๆ แต่ถามวิ่ามีปีัญหาเงินัเฟ้้อ
หรือยัง เรื�องนัี�ผ่มก็ต้องข้ออ้างอิงจากอัตราเงินัเฟ้้อ
ที�ทางราชการเข้าปีระกาศึเสียก่อนั คือเมื�อต้นัปี ี
(เดือนัมกราคม 2565) นัั�นั อัตราเงินัเฟ้้ออยู่ที� 3.2%
ซึื่�งอาจจะสูงกวิ่ากรอบเงินัเฟ้้อที�กำหนัดไวิ้ระหวิ่าง
1-3% เลั็กนั้อย โดยสาเหตุที�อัตราเงินัเฟ้้อสูงข้ึ�นันัี�
กอ็ย่างที�เราทราบ ๆ  กนััคอืราคาอาหารแลัะนั�ำมนััเชื�อเพิลังิ
ที�สูงข้ึ�นั แต่อย่างไรก็ตามธนัาคารแห่งปีระเทศึไทย
หรือแบงก์ชาติก็ยังคาดวิ่าอัตราเงินัเฟ้้อเฉลีั�ยทั�งปีีจะ
สูงกวิ่าที�ปีระมาณการไวิ้เล็ักนั้อยคือเพิิ�มเปี็นั 1.2%
จากที�ปีระมาณการไวิ้แค่ 1% ก่อนัหนั้านัี�
 แต่เดี�ยวิก่อนั มเีรื�องหนัึ�งที�ผ่มเคยเข้ยีนัไว้ิเมื�อ
หลัายปีีมาแลั้วิ แลัะสมัยที�ยังสอนัหนัังสืออยู่ก็เคยพูิด
ซื่�ำซื่ากอยู่เรื�อย ๆ วิ่า เวิลัาที�ทางราชการเข้าวิิเคราะห์
ปีัญหาเงินัเฟ้้อนัั�นัเข้าไม่ได้ดูที�อัตราเงินัเฟ้้อทั�วิไปี
(headline inflation) ซื่ึ�งก็คือตัวิเลัข้ที�ผ่มเพิิ�งอ้างอิง
ไปีนัั�นัแหลัะครับ เพิราะเวิลัาจะแก้ตัวิ...เอ๊ยไม่ใช่...
เวิลัาที�จะชี�แจงไม่ให้ปีระชาชนัตื�นัตระหนักเวิลัาข้องกินั
ข้องใช้แพิงข้ึ�นันัั�นั เข้าจะบอกว่ิาต้องดูว่ิามปัีีญหาเงนิัเฟ้้อ
หรือไม่จากอัตราเงินัเฟ้้อพิื�นัฐานั (core inflation)
ซื่ึ�งต�ำกวิ่าอัตราเงินัเฟ้้อทั�วิไปีเยอะทีเดียวิ เพิราะอะไร
หรอืครบั กเ็พิราะเข้าไม่คดิรวิมราคานั�ำมนััแลัะอาหารสด
ไวิ้ในัการคำนัวิณอัตราเงินัเฟ้้อด้วิยนัะซื่ี
 เราคงเห็นัได้โดยไม่ต้องพิิสูจนั์ให้ยุ่งยากแลั้วิ
นัะครับถ้าไม่รวิมราคานั�ำมันัแลัะอาหารสดในัการ
คำนัวิณด้วิย อัตราเงินัเฟ้้อมันัก็คงจะต�ำลังกวิ่าตัวิเลัข้
อตัราเงนิัเฟ้้อทั�วิไปีแน่ันัอนั ซื่ึ�งตวัิเลัข้ที�เปิีดเผ่ยนัั�นักค็อื
อยูท่ี�แค่ 0.3% เท่านัั�นั แปีลัว่ิาไม่มปัีีญหาเงนิัเฟ้้อแน่ันัอนั

ถามิ: นัักศึึกษาชั�นัปี ี  1 รหัส 64 อยากทราบ
รายลัะเอียดการลังทะเบียนัเรียนัผ่่านั Application
ข้องมหาวิิทยาลััยรามคำแหง อยากให้ช่วิยอธิบาย
ข้ั�นัตอนัการเข้้าใช้งานั รวิมถึงข้ั�นัตอนัการชำระเงินั
ในัการลังทะเบียนัเรียนัด้วิย
ตอบ: การลังทะเบียนัเรียนัผ่่านั Application RU
REGIS     ข้องมหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีข้ั�นัตอนั 
ดังนัี�
   1. ดาวินั์โหลัด Application “RU REGIS” เพิื�อใช้
ลังทะเบียนัเรียนั
   2. ใช้รหสั e-service ในัการเข้้าใช้งานั (กรณียงัไม่ได้

ถามิ: นัักศึึกษาชั�นัปีีที� 1 สมัครในัภาค 1/2564
ถ้าต้องการข้อย้ายคณะ สามารถทำได้หรอืไม่ ต้องทำเรื�อง
อย่างไรบ้าง ใช้เอกสาร แลัะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร
ตอบ: หลักัเกณฑ์ิแลัะข้ั�นัตอนัการตดิต่อข้อย้ายคณะ
หรือเปีลัี�ยนัสาข้าวิิชา มีดังนัี�
   1. ผู่ม้คีวิามปีระสงค์ข้อย้ายคณะหรือเปีลัี�ยนัสาข้าวิชิา
จะต้องเคยลังทะเบียนัเรียนัมาแลั้วิไม่นั้อยกวิ่า 1 ภาค
การศึึกษาปีกติ
   2. นัักศึึกษาต้องย้ายคณะหรือเปีลัี�ยนัสาข้าวิิชา
ก่อนัเรยีนัจบครบหลักัสตูร ไม่น้ัอยกว่ิา 1 ภาคการศึกึษา
ปีกติ
   3. เอกสารที�ใช้มดีงันัี� บตัรปีระจำตัวินักัศึกึษา ใบเสรจ็
รบัเงนิัลังทะเบยีนัเรยีนัภาคปัีจจบัุนั แลัะค่าธรรมเนัยีม
จำนัวินั 200 บาท ติดต่อยื�นัคำข้อย้ายคณะหรอืเปีลัี�ยนั
สาข้าวิิชาได้ที� หนั่วิยบริการจุดเดียวิเบ็ดเสร็จ อาคาร
กงไกรลัาศึ (KLB) ชั�นั 1 ม.รามฯ หัวิหมาก
   4. อตัราค่าธรรมเนัยีมการย้ายคณะหรอืเปีลัี�ยนัสาข้า
วิชิา 200 บาท (กรณีพิเิศึษ แจ้งข้อย้ายคณะหรอืเปีลัี�ยนั
สาข้าวิิชาหลัังเรียนัครบหลัักสูตร ชำระเงินั 500 บาท)
 คำแนัะนัำหลัังจากดำเนิันัการย้ายคณะหรือ
เปีลัี�ยนัสาข้าวิิชาแลั้วิ มีดังนัี�
   1. รหสัคณะ/สาข้าวิชิา นักัศึกึษายงัคงใช้รหสัปีระจำตัวิ
นักัศึึกษาแลัะบัตรปีระจำตัวินักัศึกึษาเดมิในัการตดิต่อ
กับทางมหาวิิทยาลััย
   2. กระบวินัวิชิาที�นักัศึกึษาสอบผ่่านัจากคณะ/สาข้า
วิชิาเดมิ จะยงัคงอยูท่กุกระบวินัวิชิาไม่สามารถยกเลิักได้
ส่วินัจะใช้กบัหลัักสตูรข้องคณะ/สาข้าวิชิาใหม่ได้มากน้ัอย
เพีิยงใดนัั�นั ข้ึ�นัอยูก่บัหลักัสตูรข้องคณะ/สาข้าวิชิานัั�นัๆ
หากมีข้้อสงสัยให้นัำใบเช็คเกรดไปีข้อรับคำปีรึกษา
ได้ที� งานัแนัะแนัวิหรืองานับรกิารการศึกึษาที�คณะใหม่
ที�นัักศึึกษาย้ายไปีสังกัด
   3. กรณมีกีารเทยีบโอนัหน่ัวิยกิตให้นัำทรานัสคริปีท์
ที�ใช้เทยีบโอนัหน่ัวิยกิต ไปีตดิต่อข้อเทียบโอนัหน่ัวิยกติ
ที�คณะใหม่ที�นัักศึึกษาย้ายไปีเพิื�อตรวิจสอบรายวิิชา
เทียบโอนัหนั่วิยกิตใหม่
   4. เมื�อนัักศึึกษาเรียนัจบครบหลัักสูตรแลั้วิ ติดต่อ
ทำเรื�องแจ้งจบที� ฝ่่ายทะเบียนัข้องคณะใหม่ที�นักัศึกึษา
สังกัด

แลัะไม่ใช่แต่เพีิยงไม่มีปัีญหาเงนิัเฟ้้อเท่านัั�นั ผ่มว่ิาน่ัาจะ
มีปีัญหาเงินัฝ่ืดหรือเศึรษฐกิจถดถอยด้วิยซื่�ำ อย่าลืัม
นัะครับวิ่า ในัตอนัต้นัผ่มเข้ียนัไวิ้วิ่ากรอบเงินัเฟ้้อข้อง
แบงก์ชาติอยู ่ที� 1-3% ซื่ึ�งหมายควิามวิ่าเข้าจะคุม
ไม่ให้เกินั 3% แลัะถ้าเกินัก็แปีลัวิ่ามีปีัญหาเงินัเฟ้้อ
แต่ในัทางตรงข้้าม เข้าก็จะคุมไม่ให้ต�ำกวิ่า 1% ด้วิย
เพิราะถ้าต�ำวิ่า 1% ก็จะแปีลัวิ่าเกิดปีัญหาเงินัฝ่ืด
ซึื่�งทางแก้ปีัญหาเงินัฝ่ืดหรือเศึรษฐกิจถดถอยด้วิย
นัโยบายการเงินันัั�นัก็จะตรงข้้ามกับแก้เงินัเฟ้้อ คือถ้า
จะแก้เงินัเฟ้้อเข้าจะข้ึ�นัอัตราดอกเบี�ย เพิราะฉะนัั�นั
ถ้าจะแก้เงนิัฝื่ดกจ็ะต้องลัดอตัราดอกเบี�ยนัะซื่ ีซื่ึ�งตอนันัี�
ผ่มไม่รู้วิ่าจะลัดต�ำลังไปีกวิ่านัี�ได้อย่างไร เพิราะอัตรา
ดอกเบี�ยนัโยบายข้องไทยอยู่ที� 0.5% เท่านัั�นั ถ้าลัด
ลังไปีอีกก็อาจต้องอยู่ที� 0% หรือต�ำกวิ่าซื่ึ�งแปีลัวิ่า
อัตราดอกเบี�ยจะติดลับ
 ในัเมื�อไทยไม่มีปีัญหาเงินัเฟ้้อแลั้วิทำไมผ่มถึง
ออกมาโวิยวิายไม่ให้ขึ้�นัอัตราดอกเบี�ย ที�ผ่มต้องเข้ียนั
ดักคอไวิ้เพิราะนัโยบายบางอย่างเข้าทำตามกระแส
ในัเมื�อกระแสบอกว่ิาเงนิัเฟ้้อกำลังัมาแรง แถมธนัาคาร
กลัางสหรัฐฯ ก็จะข้ึ�นัอัตราดอกเบี�ยด้วิย ทางเราที�มัก
มแีนัวิโน้ัมจะปีรบัอตัราดอกเบี�ยตามสหรฐัฯ อยูบ่่อย ๆ
ก็อาจจะข้ึ�นัดอกเบี�ยตามก็ได้...ใครจะรู้
 ควิามจริงที�สหรัฐฯ นัั�นัเงินัมันัเฟ้้อจริง ๆ
เพิราะอตัราเงนิัเฟ้้ออยูท่ี�ราวิ 7.5% ซื่ึ�งสงูกว่ิาเราเยอะ
ถ้าเข้าจะข้ึ�นัดอกเบี�ยก็ปีลั่อยไปีเถอะ แต่อย่าไปีตาม
เข้าเลัย เพิราะการข้ึ�นัอัตราดอกเบี�ยจะทำให้การบริโภค
แลัะการลังทนุัลัดน้ัอยลัง เศึรษฐกิจไทยที�ชะลัอตวัิอยูแ่ล้ัวิ
ก็จะยิ�งแย่ลังไปีอีก
 ที�จริงปีัญหาเศึรษฐกิจตอนันัี�อาจเรียกวิ่า
stagflation ก็ได้ คอืมีทั�งเงนิัเฟ้้อแลัะเศึรษฐกจิถดถอย
เกิดไปีพิร้อมกันั ซื่ึ�งปีัญหานัี�เคยเกิดมาแลั้วิในัอดีต
เมื�อสัก 40 ปีีมาแลั้วิ แต่อย่าถามเลัยครับวิ่าต้องแก้
อย่างไร เพิราะจนัถงึเดี�ยวินัี�นักัเศึรษฐศึาสตร์ก็ยงัเถยีงกนัั
ไม่จบวิ่าจะแก้อย่างไรจึงได้ผ่ลั แลัะที�ปีัญหาตอนันัั�นั
มนััหมดไปีก็เพิราะสถานัการณ์คลัี�คลัายไปีเองมากกว่ิา
จะเปี็นัเพิราะนัโยบายอะไรทั�งสิ�นั

x

กอ่งบี้รรณาธิการ

สมคัร e-service ให้สมัครได้ที�เวิบ็ http://e-service.
ru.ac.th
   3. เข้้า Application “RU REGIS” เลัือกเมนัูวิิชา
ที�เปีิดสอนั
   4. พิมิพ์ิรหัสวิชิาที�จะลังทะเบยีนัเรยีนั เลัอืกเครื�องหมาย
+ วิชิาที�ลังทะเบยีนัเรยีนัเพิื�อเก็บไว้ิในัตะกร้าวิชิา หรือ
ให้เลัื�อนัวิิชาที�ต้องการลับไปีทางซื่้ายแลั้วิกดลับวิิชา
   5. คลิักที�เครื�องหมายตะกร้าวิชิา ถ้าข้อจบการศึกึษา
ให้ทำเครื�องหมายข้อจบในัช่อง     ตรวิจสอบควิาม
ถูกต้องข้องวิิชาที�ลังทะเบียนัเรียนัก่อนัคลัิก “ยืนัยันั
การลังทะเบยีนั” (สามารถเพิิ�ม-ลัดวิชิาได้ก่อนัการกดรบั
QR Code เท่านัั�นั)
   6. กดรับ QR Code เพิื�อชำระเงินัผ่่านั Mobile
Banking
   7. บันัทึกรูปีภาพิ QR Code ที�ได้รับเก็บไวิ้ในัคลััง

รูปีภาพิ (นัำ QR Code ไปีชำระเงินัด้วิย Mobile
Banking ได้ทุกธนัาคาร)
   8. เปีิด Application Mobile Banking ที�มีอยู่ในั
โทรศึัพิท์มือถือ
   9. เลัอืกเมนัสูแกนั เลัอืกรปูี QR Code ที�บนััทกึเอาไว้ิ
เพิื�อชำระเงินั เมื�อชำระเงินัเรียบร้อยแลั้วิกลัับไปีที�
Application “RU REGIS” (ตรวิจสอบภาคการศึกึษา
ในัรูปีภาพิให้ถูกต้อง)
   10. เมื�อชำระเงินัเสร็จแลั้วิให้เข้้า Application
“RU REGIS” เลัอืกเมนั ูตรวิจสอบการลังทะเบยีนัเรยีนั
หากลังทะเบียนัเรียนัสำเร็จแลั้วิจะปีรากฏิข้้อควิาม
“ชำระเงินัเรียบร้อยแลั้วิ”
   11. นักัศึึกษาสามารถพิมิพ์ิใบเสร็จลังทะเบียนัเรยีนั
ในัระบบ e-service หลังัจากวัินัลังทะเบยีนัวินััสดุท้าย
3 วิันัทำการเปี็นัต้นัไปี

http://e-service.ru.ac.th
http://e-service.ru.ac.th


ข่าวรามคำาแหง (ฉบี้ับี้ท้่ ๔๖)   วันที่  ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ๘
ม.รามฯ รับสมัคร TCAS’65 รอบสอง ฯ                                   
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.ร.รับสมัคร ป.โท 
สาขาบริิหาริริัฐกิิจและกิฎหมาย 

บัดนี้้�ถึึง 13 ม้.ค.นี้้�

คณะบริหารธุุรกิจ รับ ป.โท คณะบริหารธุุรกิจ รับ ป.โท 

สำาหรับผูู้้บริหาร (XMBA) เพิ�มเติมสำาหรับผูู้้บริหาร (XMBA) เพิ�มเติม

เจ�าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณาธิ์กิาร	 ผ่ศึ.ดร.สรต	ี	ปีรีชาปัีญญากลุั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นัางปุีญญิสา อรพินิัท์																	 

คณะผู้้�จดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณาธิ์กิารผู้้�ช่่วย					รศึ.วิารศิึา		พิลัายบวัิ    อาจารย์อภสิทิธิ�		ศึภุกจิเจรญิ				นั.ส.พิรรณวิรา		เพิิ�มพิลูั				นั.ส.กลุัศิึรา		เจรญิสขุ้
กองบรรณาธิ์กิาร	 				นั.ส.กนัษิฐา		ทองจบั    นั.ส.ศึริภิรณ์  นัามพิงษ์    นั.ส.โชตมิา  เดชะราช
ช่่างภัาพ	 	 				นัายภาณพุิงศ์ึ		พิงิไธสง											
ฝ่ึายศิลป์และออกแบบจดัหน�า					นัายสณัฐติ	ิ	เทศึสแีดง				นัายสยมุพิลั		ศึรพิรหม    นัายสุภะชยั  อวินัศึรี    				

ตลัอดหลักัสตูร GPAX (6 เทอมการศึกึษา) ไม่น้ัอยกว่ิา
2.75 รายลัะเอียดเพิิ�มเติม www.opto.ru.ac.th
 คณะวทิยาศาสตร์ เปิีดรบัสมคัรรอบโควิตา
2 หลักัสตูร จำนัวินั 20 คนั ปีระกอบด้วิย หลักัสูตร
วิิทยาศึาสตรบัณฑิิต สาข้าวิิชาเคมีเครื�องสำอาง
แลัะผ่ลัติภณัฑ์ิธรรมชาติ พิจิารณาจากคะแนันัสอบ
ผ่ลัรวิมข้องควิามถนัดัทั�วิไปี (GAT) ควิามถนัดัทาง
คณติศึาสตร์ (PAT1) แลัะควิามถนัดัทางวิทิยาศึาสตร์
(PAT2) รายลัะเอยีดเพิิ�มเตมิ www.chem.sci.ru.
ac.th แลัะหลักัสตูรวิทิยาศึาสตรบัณฑิติ สาข้าวิชิา
เทคโนัโลัยีวิัสดุ เปีิดรับสมัครรอบโควิตา จำนัวินั
40 คนั รายลัะเอียดเพิิ�มเติม www.mtech.sci.
ru.ac.th
 คณะสาธิ์ารณส้ขศาสตร ์  หลัักสูตร
สาธารณสขุ้ศึาสตรบณัฑิติ สาข้าวิิชาสาธารณสขุ้ชุมชนั
(4 ปีี) เปีิดรับสมัครรอบโควิตา จำนัวินั 25 คนั
รายลัะเอยีดเพิิ�มเตมิ www.publichealth.ru.ac.th
 ค ณ ะ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช่ น  ห ลัั ก สู ต ร
ศึิลัปีศึาสตรบัณฑิิต สาข้าวิิชาภาพิยนัตร์ดิจิทัลั
แลัะสื�อสร้างสรรค์ เปีิดรับสมัครรอบโควิตา 
จำนัวินั 30 คนั รายลัะเอยีดเพิิ�มเตมิ www.mac.
ru.ac.th/tcas
 คณะศิลปกรรมศาสตร ์  หลัั ก สูตร
ศึิลัปีกรรมศึาสตรบัณฑิิต สาข้าวิิชาดนัตรีสากลั
เปิีดรบัสมคัรรอบโควิตา จำนัวินั 60 คนั รายลัะเอียด
เพิิ�มเติม www.fa.ru.ac.th
      ผู่้สนัใจสามารถดูรายลัะเอียดการรับสมัคร
นัักศึึกษาใหม่ ผ่่านัระบบการคัดเลัือกกลัางบุคคลั
เข้้าศึึกษาในัสถาบนััอดุมศึึกษา (TCAS) ปีีการศึึกษา
2565 ได้ที� https://tcas.ru.ac.th

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิการบดีมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง เป็ีนัปีระธานั
ให้โอวิาท แก่เจ้าหน้ัาที�กองกจิการนักัศึกึษา มหาวิิทยาลัยัรามคำแหง ในัโครงการสมัมนัาบคุลัากร หวัิข้้อ
“การเสริมสร้างค่านิัยมแลัะปีลูักฝ่ังวัิฒนัธรรมองค์กร” โดยมีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก
รองอธกิารบดีฝ่่ายกจิการนักัศึกึษา พิร้อมด้วิยเจ้าหน้ัาที� เข้้าร่วิมกิจกรรม เมื�อวินััที� 17 กุมภาพินััธ์ 2565
 ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ กลั่าวิวิ่า ค่านิัยมเปี็นัปีรัชญาข้ององค์กร เปี็นัแนัวิทางปีฏิิบัติที�
บคุลัากรในัองค์กรใช้เป็ีนัมาตรฐานัในัการปีระเมนิัค่าสิ�งต่าง ๆ ว่ิาควิรปีฏิบัิตหิรือไม่ควิรปีฏิบิตั ิซึื่�งจะเป็ีนั
กรอบให้แก่องค์กรปีฏิิบัติแต่สิ�งที�ถูกต้อง แลัะเปี็นัไปีในัทิศึทางเดียวิกันั โดยบุคลัากรทุกคนัจะต้องรับ
แลัะร่วิมแรงร่วิมใจปีฏิิบัติ ซื่ึ�งจะนัำไปีสู่การมีแนัวิปีฏิิบัติที�สอดคลั้องกับค่านัิยมนัั�นั จนักลัายเปี็นั
วิัฒนัธรรมองค์กร
 “ถือว�าเป็นเรื�องด้่ท่�กองกิจการน่กศึึกษาได้้จ่ด้โครงการสั่มมนาบ่คลัากร เรื�อง การเสัริมสัร้าง
ค�านิยมแลัะปลั้กฝัังว่ฒนธรรมองค์กร เพราะเป็นการช�วยเพิ�มข่ด้ความสัามารถในการปฏิิบ่ตั้ิงาน แลัะ
ประสัิทธิภาพในการทำงานของบ่คลัากร รวมท่�งเสัริมสัร้างบรรยากาศึการทำงานท่�สัอด้ประสัานก่น
เกิด้แบบแผนแลัะมาตั้รฐานช่ด้เจนในการผล่ักด่้นให้บ่คลัากรประพฤติั้ตั้น เพื�อให้บรรลั่เป้าหมายของ
องค์กร วสิัย่ทศ่ึน์ ภารกจิแลัะยท่ธศึาสัตั้ร์ ได้้อย�างมป่ระสัทิธิภาพ อ่นจะนำพาให้มหาวิทยาล่ัยรามคำแหง
เจริญก้าวหน้ายิ�งขึ�น”
 ทั�งนัี� โครงการฯ มีบรรยายพิิเศึษเรื�อง สวิัสดิการแลัะสิทธิปีระโยชนั์ข้องบุคลัากรมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง โดย นางสาวคณนา ศรีรัตนก้ล หัวิหนั้างานัสวิัสดิการ เปี็นัผู่้บรรยาย

 โครงการบริหารธรุกจิมหาบณัฑิติสำหรบั
ผู่บ้รหิาร (XMBA) คณะบรหิารธรุกจิ มหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง เปีิดรับสมัครนัักศึึกษาใหม่ระดับ
ปีริญญาโท รุ่นัที� 23 ภาคเรียนัที� 2 ปีีการศึึกษา
2564 (เพิิ�มเติม) รับสมัครบัดนี� – 15 มีนาคม
2565
 หลักัสตูร 2 ปีี 40 หน่ัวิยกิต แผ่นั ข้ ไม่ทำ
วิิทยานัิพินัธ์ เรียนัระบบ Modular &Block
Course เฉพิาะวัินัอาทิตย์ (วิันัเดียวิ) เวิลัา
08.00-20.45 นั. ค่าธรรมเนีัยมการศึึกษาตลัอด
หลัักสูตร 249,000 บาท (แบ่งชำระ 8 งวิด)
รวิมศึกึษาดงูานั ณ สมาพินััธรฐัสวิสิ แลัะสาธารณรัฐ
ฝ่รั�งเศึส หรือเทียบเท่า คัดเลัือกโดยการสอบ
สัมภาษณ์ แลัะปีระกาศึรายชื�อผู่ ้มีสิทธิ�สอบ
สัมภาษณ์ วิันัที� 18 มีนัาคม 2565
 ผู่ ้สนัใจดาวินั์โหลัดใบสมัครแลัะสมัคร
ออนัไลันั์ที� www.xmba.ru.ac.th สอบถาม
รายลัะเอียด ณ สำนักังานัโครงการฯ คณะบรหิาร
ธรุกจิ ชั�นั 2 โทร. 02-310-8224, 080-015-5865
Facebook : Xmba.ru

      มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง รบัสมคัรนักัศึึกษาใหม่
ระดับปีริญญาโท หลัักสูตรรัฐศึาสตรมหาบัณฑิิต
สาข้าวิิชาการบริหารรัฐกิจแลัะกฎหมาย รุ่นัที� 26
ภาคเรยีนัที� 2 ปีีการศึกึษา 2564 รบัสมคัรบดันี� - 
13 มีนาคม 2565
      หลักัสตูร 37 หน่ัวิยกติ แผ่นั ข้ ไม่ทำวิิทยานัพิินัธ์
ศึึกษาระบบ Block Course บรรยายในัชั�นัเรียนั
เรยีนัวัินัศึกุร์ เวิลัา 17.00 - 21.00 นั. แลัะวัินัเสาร์
เวิลัา 08.00 - 17.00 นั. ณ มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
(หวัิหมาก) ค่าธรรมเนีัยมการศึกึษาตลัอดหลักัสตูร
รวิมศึกึษาดูงานัต่างปีระเทศึ จำนัวินั 170,000 บาท
(แบ่งชำระ 7 งวิด) คัดเลัอืกโดยการสอบสัมภาษณ์
แลัะปีระกาศึรายชื�อผู่ม้สีทิธิ�สอบสมัภาษณ์ทางเวิบ็ไซื่ต์
วิันัที� 23 มีนัาคม 2565

      ผู่ส้นัใจดาวิน์ัโหลัดใบสมคัรที� www.pal.ru.ac.th
สมคัรด้วิยตนัเอง ณ สำนัักงานัโครงการฯ ห้อง 402
อาคารท่าชัย ชั�นั 4  มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
(หัวิหมาก) สอบถามรายลัะเอียด โทร. 0-2310-
8567, 0-2310-8549 แลัะ 0-2310-8000 ต่อ
3766, 3767, 3768

กิองกิิจกิารินี้ักิศึึกิษา ม.ริ. จัดสัมมนี้าบุคลากิริ

http://www.opto.ru.ac.th
http://www.chem.sci.ru.ac.th
http://www.chem.sci.ru.ac.th
http://www.mtech.sci.ru.ac.th
http://www.mtech.sci.ru.ac.th
http://www.publichealth.ru.ac.th
http://www.mac.ru.ac.th/tcas
http://www.mac.ru.ac.th/tcas
http://www.fa.ru.ac.th
https://tcas.ru.ac.th
http://www.xmba.ru.ac.th
http://www.pal.ru.ac.th

