อาเศีียรวาทราชสดุุดีี
เนื่่�องในวัันฉััตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วััน วารวรฤกษ์์ล้้วน เรืืองสมััย
ฉััตร นพปฎลไกร เกริิกกั้้�ง
มง คลร่่มบุุญไผท พสกสุุข เกษมเฮย
คล ประคมไท้้ทั้้�ง แซ่่ซ้้องบารมีี
ทรง ศรีีทศพิิธพร้้อม ธรรมนุุสนธิ์์�
พระ พิิสิิฐชััยพรดล ดิิเรกเร้้า
เจริิญ จตุุรพรถกล เถกิิงเกีียรติิ พระนา
เทอญ ธ สถิิตขวััญเกล้้า เกศแก้้วนิิกรนิิรัันดร์์
ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม ขอเดชะ
ข้้าพระพุุทธเจ้้า คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ บุุคลากรและนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
(อาจารย์์วรารก์์ เพ็็ชรดีี ประพัันธ์์)

อธิิการบดีี ม.ร. เผยรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ภาค 1/65
ลดค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต 50% ให้้ผู้้�ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนจาก ม.ร.

สื่่�อสารฯ อบรมนัักผลิิตสื่่�อ Storytelling
เล่่าหนัังสั้้�น “บ้้านฉััน บ้้านเธอ”

มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เปิิ ด โอกาสให้้ผู้้ � ที่่� เ คยศึึ ก ษา
แต่่ยัังไม่่สำเร็็จกลัับมาศึึกษาเพื่่�อสานฝัันที่่�ตั้้�งใจไว้้จนสำเร็็จ
การศึึกษา โดยลดค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต 50% สำหรัับผู้้�สมััคร
นัักศึึกษาใหม่่ที่ใ่� ช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิตจาก ม.ร. ในภาคเรีียนที่่� 1
ปีีการศึึกษา 2565 ทั้้�งส่่วนกลาง (ม.ร.หััวหมาก) และส่่วนภููมิภิ าค
23 จัังหวััด ทั่่�วประเทศ เปิิดรัับสมััครตั้้�งแต่่บัดั นี้้� - 3 กรกฎาคม 2565
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดเผยว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็็นมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชาที่่ส� ร้้างโอกาสทางการศึึกษาให้้กัับประชาชนมาตลอด 5 ทศวรรษ
ทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค ด้้วยวิิสััยทััศน์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�ยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการขยาย
โอกาสทางการศึึกษา เพื่่�อพััฒนาคนให้้พััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืน จึึงมีีโครงการให้้ผู้้�ที่่�เคย
เข้้าศึึกษาในมหาวิิทยาลััยรามคำแหงแต่่ยังั ไม่่สำเร็็จการศึึกษาได้้กลัับเข้้ามาเรีียน เพื่่อ� สานฝััน
ที่่�เคยตั้้�งใจไว้้ให้้สำเร็็จ โดยปรัับลดค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต 50% สำหรัับผู้้�สมััครเข้้ามาเป็็น
นัักศึึกษาในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธานเปิิดการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
โครงการเล่่ า หนัั ง สั้้� น บ้้านฉัั น บ้้านเธอ เมื่่� อ วัั น ที่่� 26-28
เมษายน 2565 จััดโดยคณะสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ร่่ ว มกัั บ กองทุุ น พัั ฒ นาสื่่� อ ปลอดภัั ย และสร้้างสรรค์์ โดยมีี
ดร.ธนกร ศรีีสุุขใส ผู้้�จััดการกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและ
สร้้างสรรค์์ ดร.ตรีี บุุญเจืือ ผู้้อ� ำนวยการสำนัักรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน

(อ่่านต่่อหน้้า 5)

M.B.A.เพื่่�อความเป็็นเลิิศ
ขยายการรัับสมััคร นศ.ใหม่่ รุ่่น� ที่่� 5
โครงการบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต เพื่่อ� ความเป็็นเลิิศ
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ขยายเวลา
รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ รุ่่�นที่่� 5 ประจำภาคเรีียนที่่� 2
ปีีการศึึกษา 2564 รัับสมััครบััดนี้้� - 8 พฤษภาคม 2565
หลัั ก สูู ต รบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ มหาบัั ณ ฑิิ ต วิิ ช าเอก
การจััดการ หลัักสููตร 2 ปีี 40 หน่่วยกิิต (อ่่านต่่อหน้้า 5)

คณะรััฐศาสตร์์ ม.รามฯ
เปิิดรัับ ป.เอก สาขาวิิชาการเมืือง

คณะรัั ฐ ศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
เปิิ ด รัั บ สมัั ค รผู้้ � ส ำเร็็ จ การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาโท
ทุุกสาขา เข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาเอก หลัักสููตร
ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการเมืือง รุ่่�นที่่� 15
หลัักสููตร 60 หน่่วยกิิต โดยหมวดวิิชาเลืือกแบ่่งเป็็น
4 กลุ่่�มสาขาวิิชา ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่� 1 สาขาวิิชาไทยศึึกษา
กลุ่่�มที่่� 2 สาขาวิิชาการศึึกษา
(อ่่านต่่อหน้้า 5)

ม.ร.ลงทะเบีียนภาค S/64 (ส่่วนภููมิิภาค) Online
ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๔

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

(อ่่านต่่อหน้้า 8)

ในฉบัับ

หน้้า 3

คณะรััฐศาสตร์์ รัับ ป.โท
กลุ่่�มวิิชาสหวิิทยาการ
เพื่่�อการพััฒนาท้้องถิ่่�น

คณะรัั ฐ ศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาโท กลุ่่�มวิิชา
สหวิิทยาการเพื่่อ� การพััฒนาท้้องถิ่่น� ประจำภาคเรีียน
ที่่� 1 ปีี ก ารศึึ ก ษา 2565 รัั บ สมัั ค รบัั ด นี้้� 17 กรกฎาคม 2565
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

2 - 6 พ.ค. 65

บััณฑิิตฝาแฝด
คณะมนุุษยศาสตร์์
คว้้าเกีียรติินิิยม เหรีียญทอง

๒

ข่าวรามคำ�แหง

การรัับสมััครนัักศึกึ ษาใหม่่ประเภทเทีียบโอนหน่่วยกิิต
ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565
ด้้วยมหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้้เปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับชั้้น� ปริิญญาตรีี ประเภท
เทีียบโอนหน่่วยกิิต ประจำภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 โดยไม่่มีีการจำหน่่ายใบสมััครฯ
และระเบีียบการรัับสมััคร ซึ่่�งมีีรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. ระเบีียบการรัับสมััคร
1.1 สามารถดาวน์์โหลดใบสมััคร และระเบีียบการรัับสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
พร้้อมรายละเอีียดได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์ www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th
1.2 สามารถรัับใบสมััคร (สมััครด้้วยตนเอง) ได้้ในวัันสมััคร ณ สถานที่่�รัับสมััคร
นัักศึึกษาใหม่่มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
2. การรัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียน
2.1 รัับสมััครผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต (ผู้้�ที่่�ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตและผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิ์์�
เทีียบโอนหน่่วยกิิต) ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2565 สมััครได้้ที่่�
www.iregis2.ru.ac.th
2.2 รัับสมััครที่่�มหาวิิทยาลััย (ราม 1) ระหว่่างวัันที่่� 27-30 พฤษภาคม 2565 และ
ระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ถึึงวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2565 (ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ) ตั้้�งแต่่
เวลา 08.30 -15.30 น.
3. ประเภทนัักศึึกษาที่่�ได้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิต
3.1 เป็็นนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหงครบ 8 ปีีการศึึกษาแล้้ว แต่่ผลการศึึกษา
ยัังไม่่เพีียงพอที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อรัับปริิญญา ตามข้้อ 14 วรรค 3 แห่่งข้้อบัังคัับ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560
3.2 เป็็นนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหงที่่ห� มดสถานภาพนัักศึึกษา เพราะเรีียนไม่่ครบ
ระยะเวลาการศึึกษา 8 ปีี หรืือเป็็นผู้ที่�้ ไ่� ม่่ได้้ลงทะเบีียนเรีียนและค้้างชำระค่่ารัักษาสถานภาพ
นัักศึึกษาเป็็นเวลา 2 ภาคเรีียนปกติิ ติิดต่่อกััน ตามข้้อ 9 แห่่งข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ว่่าด้้วยอััตราค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา ค่่าลงทะเบีียนเรีียนและค่่าบำรุุงการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560 หรืือหมดสถานภาพจากการเป็็นนัักศึึกษา เพราะลาออก
จากการเป็็นนัักศึึกษาแล้้วหรืือหมดสถานภาพกรณีีอื่่�นๆ
3.3 เป็็นผู้ส�้ มััครที่่เ� คยมีีหน่่วยกิิตสะสม เพราะเคยสมััครเข้้าศึึกษาเป็็นรายกระบวนวิิชา
มาก่่อนตามระเบีียบมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ว่่าด้้วยการศึึกษาเป็็นรายกระบวนวิิชา
เพื่่�อเตรีียมศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2560 ข้้อ 8 วรรค 2 และปััจจุุบััน
หมดสถานภาพแล้้ว
3.4 เป็็นผู้้ส� มััครที่่เ� คยเป็็นนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหงที่่ห� มดสถานภาพนัักศึึกษา
ตามข้้อ 2.1 และ 2.2 แต่่ได้้สำเร็็จการศึึกษาจากสถาบัันในระดัับอนุุปริญ
ิ ญาหรืือเทีียบเท่่า
ขึ้้�นไป สามารถใช้้วุุฒิิการศึึกษาที่่�สำเร็็จการศึึกษาจากสถาบัันการศึึกษาอื่่�นสมััครใหม่่
และใช้้สิิทธิ์์เ� ทีียบโอนหน่่วยกิิต รวมกัับผลการเรีียนของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้้ โดยให้้
เทีียบโอนกระบวนวิิชาของสถาบัันการศึึกษาอื่่�นก่่อน แล้้วจึึงนำวิิชาที่่�สอบผ่่านของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงไปเทีียบโอนหน่่วยกิิตเพิ่่�มเพื่่�อไม่่ให้้วิิชาซ้้ำซ้้อนกััน
3.5 เป็็นผู้ส�้ มััครที่่ใ� ช้้คุุณวุุฒิสูิ งู กว่่ามััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืืออนุุปริญ
ิ ญา หรืือเทีียบเท่่า
หรืือปริิญญาตรีีขึ้้�นไปจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง หรืือสถาบัันการศึึกษาอื่่�น
4. การกำำ�หนดอััตราค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต
4.1 ผู้้�สมััครที่่�ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตตามข้้อ 3.1 ข้้อ 3.2 และข้้อ 3.3 ประสงค์์
จะสมััครกลัับเข้้ามาเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ จะต้้องเป็็นหน่่วยกิิตสะสมเดิิมที่่�เทีียบโอนได้้
ตามหลัักเกณฑ์์ของคณะที่่�รัับเข้้าศึึกษากำหนดไว้้ และต้้องชำระค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต
หน่่วยกิิตละ 50.- บาท
4.2 ผู้้�สมััครใช้้คุุณวุุฒิิอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาตรีีขึ้้�นไปจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ต้้องชำระค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตๆ ละ 50.- บาท
4.3 ผู้ส�้ มััครใช้้คุุณวุุฒิสูิ งู กว่่ามััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืืออนุุปริญิ ญา หรืือปริิญญาตรีีขึ้้น� ไป
จากสถาบัันการศึึกษาอื่่�น ชำระค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตๆ ละ 100.- บาท
5. ข้้อปฏิิบััติิในการเทีียบโอนหน่่วยกิิต และการชำำ�ระค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต
5.1 ให้้ผู้้�สมััครนำสำเนาคุุณวุุฒิิ หรืือสำเนาใบรัับรองผลการศึึกษา (Transcript)
แล้้วแต่่กรณีี หรืือเอกสารอื่่�นๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในระเบีียบการสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา
ไปขอดำเนิินการเทีียบโอนหน่่วยกิิต และชำระเงิินค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตให้้ครบเต็็มจำนวน
ที่่�ได้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนทั้้�งหมด ในวัันเดีียวกัับที่่�ยื่่�นสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา
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บทกวีี “ครองธรรม ครองไทย ครองใจ คลองธรรม มั่่�นคง”
วัันฉััตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ก่่อเกิิดประเทศหล้้า
สานรัักษาครรลอง
บ้้านเมืืองไม่่เป็็นสอง
ดิินแผ่่นผนึึกรวมเคล้้า
เป็็นไปตามดั่่�งนั้้�น
กษััตริิย์์ทรงรัักษา
ครองธรรมพสุุธา
เยืือนเยี่่�ยมเส้้นทางก้้าว
ครองใจปวงราษฎร์์แล้้ว
เจ้้าอยู่่�หััวบำำ�เพ็็ญ
ช่่วยเหลืือดัับทุุกข์์เข็็ญ
เสีียงแซ่่สรรเสริิญซ้้อง
จึึงครองไทยแน่่นแฟ้้น
“ราชประชาสมาศััย ”สาน
ดิินเมืืองชาติิขัับขาน
รู้้�จัักใจเห็็นหน้้า
ฉััตรมงคลสื่่�อไว้้
กษััตริิย์์จึึงสร้้างสรรค์์
ประชาราษฎร์์ผููกพััน
มิิเกลีียดชััง ทะเลาะไร้้
ฉััตรกางนำำ�ปกป้้อง
น้ำำ��หนึ่่�งใจศัักดิ์์�ศรีี
เติิบโตหน่่อพัันธุ์์�ดีี
ชาติิศาสน์์กษััตริิย์์หล้้า

    ปกครอง
    อยู่่�เหย้้า
    รองอื่่�น แดนใด
    ร่่วมด้้วยคลองธรรม
    กติิกา
    เด่่นด้้าว
    จากจิิต เมตตา
    ถิ่่�นท้้องทั่่�วไทย
    ร่่มเย็็น
    กิิจก้้อง
    สร้้างสุุข เสมอ
    พสกแคล้้วปลอดภััย
    เจริิญนาน
    สืืบฟ้้า
    ต่่อเนื่่�อง เลืืองลืือ
    มิ่่�งยิ้้�มเมืืองสยาม
    รวมกััน
    มอบให้้
    มีีค่่า คุ้้�มเมืือง
    เพื่่�อบ้้านเมืืองไทย
    พิินาศไพรีี
    ปลููกกล้้า
    หาญต่่อ สู้้�ศััตรูู
    ราษฎร์์ ไท้้มั่่�นคง

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สิิริิศิิระ โชคทวีีกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์ ผู้้�ประพัันธ์์
1 “ราชประชาสมาศััย” มาจาก {<ราช> + <ประชา> + <สม> + <อาศััย> = <ราชประชา

สมาศััย>} แปลว่่า ทั้้�งพระราชาผู้้�ปกครองและเหล่่าประชาชนต่่างเอื้้�อเฟื้้�อพึ่่�งพากัันเพื่่�อให้้เกิิด
สัันติิสุุข ความมั่่�นคงของประเทศ

5.2 ในกรณีีผู้้�สมััครที่่�ได้้สมััครเป็็นนัักศึึกษาไว้้แล้้วนั้้�น ไม่่อาจดำเนิินการ
ตามข้้อ 4.1 ให้้แล้้วเสร็็จภายในวัันที่่�ยื่่�นสมััคร มหาวิิทยาลััยอาจผ่่อนผัันให้้
มาดำเนิินการภายหลัังได้้ โดยเฉพาะผู้้�สมััครที่่�ยัังรอผลสอบในภาคสุุดท้้าย
หรืืออยู่่�ระหว่่างการรอใบรัับรองผลการศึึกษา (Transcript) ของภาคสุุดท้้าย
เพื่่�อนำมาเทีียบโอนหน่่วยกิิต จะต้้องรีีบไปดำเนิินการเทีียบโอนหน่่วยกิิต
กัับคณะที่่ส� มััครทัันทีีที่่ไ� ด้้รัับใบรัับรองผลการศึึกษา (Transcript) และจะต้้อง
ไม่่เกิินระยะเวลา 1 ปีี นัับจากวัันเสร็็จสิ้้น� การสมััครของภาคการศึึกษาที่่ส� มััคร
หากพ้้นกำหนดไปแล้้ว จะต้้องเสีียค่่าปรัับเพิ่่�มอีีกภาคการศึึกษาละ 300 บาท
5.3 ผู้้�สมััครที่่�ไม่่ได้้ดำเนิินการให้้ครบขั้้�นตอนตามข้้อ 4.1 และข้้อ 4.2
มหาวิิ ท ยาลัั ย ถืือว่่ า นัั ก ศึึ กษาผู้้ � นั้้�น สละสิิ ท ธิ์์�การเทีียบโอนหน่่ ว ยกิิ ต และ
มหาวิิทยาลััยจะไม่่คืืนเงิินค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาให้้แก่่ผู้้�สมััคร
5.4 ผู้้�สมััครที่่�ดำเนิินการใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตไว้้แล้้ว แต่่จะยกเลิิก
การเทีียบโอนหน่่วยกิิตไม่่ว่่าสาเหตุุจากกรณีีใดๆ มหาวิิทยาลััยจะไม่่คืืนเงิิน
ค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตให้้
ขอทราบรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา
สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบประเมิินผล (อาคาร สวป. ชั้้�น 3)
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240
โทร. 02-310-8615, 02-310-8623, 02-310-8000 ต่่อ 4830, 4836-38
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ข่าวรามคำ�แหง

บััณฑิิตฝาแฝด คณะมนุุษยศาสตร์์
คว้้าเกีียรติินิิยม เหรีียญทอง

๓

สองบััณฑิิตฝาแฝดจากคณะมนุุษยศาสตร์์
คว้้าเกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 เหรีียญทอง สาขาวิิชา
ภาษาญี่่�ปุ่่�น สุุดภาคภููมิิใจเป็็นบััณฑิิตรามคำำ�แหง รุ่่�น 3
ของครอบครััว ฝากกำำ�ลัังใจและทริิคเล็็กๆ สุุดเบสิิก
เป็็นแนวทางให้้รุ่่�นน้้องมุ่่�งสู่่�เกีียรติินิิยม
				
นางสาววิิภาภรณ์์ รัักษาวงษ์์ สำเร็็จ
			
การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี คณะมนุุษยศาสตร์์
				
สาขาวิิชาภาษาญี่่�ปุ่่�น เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1
				
เหรีียญทอง กล่่ า วว่่ า ตนทำงานด้้วย
			
เรีียนไปด้้วย และทำกิิจกรรมไปด้้วย โดยแบ่่ง
			
เวลาในการทำทุุกอย่่างอย่่างสมดุุล เลืือกทำงาน
			
พาร์์ทไทม์์ช่่วงเสาร์์-อาทิิตย์์ ช่่วงระหว่่างสััปดาห์์
ก็็ ตั้้� ง ใจฟัั ง บรรยายให้้ได้้รัั บ สาระความรู้้� ม ากที่่� สุุ ด อ่่ า นหนัั ง สืือล่่ ว งหน้้า
ก่่อนเข้้าเรีียน พอเรีียนครบสััปดาห์์จะทำสรุุปเนื้้�อหาด้้วยความเข้้าใจของตััวเอง
และนำมาทบทวนตอนช่่วงใกล้้สอบ
“ช่่วงแรกของการเรีียน เรีียนไม่่รู้้�เรื่่�องและไม่่เข้้าใจภาษาญี่่�ปุ่่�นเลย
จึึงตััดสิินใจเข้้าไปปรึึกษาอาจารย์์ผู้ส�้ อน และพูดู คุุยกัับอาจารย์์ชาวญี่่ปุ่� น�่ บ่่อยๆ
จนสามารถจัับคำศััพท์์ สำเนีียง และความหมายของแต่่ละคำ แต่่ละประโยค
ได้้ในที่่�สุุด พยายามเรีียนอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป ไม่่รีบี ร้้อน และไม่่กดดัันตััวเอง
ประทัับใจคณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� แม่่บ้้านที่่�ดููแลความสะอาด ที่่�ล้้วนมีีความ
เมตตาต่่อนัักศึึกษา รวมถึึงเพื่่อ� นๆ ที่่�ช่ว่ ยกัันเรีียน ช่่วยกัันติิว ทำให้้บรรยากาศ
ตลอดการเรีียนเต็็มไปด้้วยความอบอุ่่�นและมีีความสุุขเสมอ”
บััณฑิิตวิิภาภรณ์์ กล่่าวอีีกว่่า ด้้วยความตั้้�งใจที่่�จะเก็็บเกี่่�ยวความรู้้�
และประสบการณ์์นอกห้้องเรีียนด้้วย จึึงได้้เข้้าร่่วมชมรม ‘รามฯรัักษ์์ป่่า’
ได้้รัับรางวััลชมเชยจากการประกวดโครงการพี่่�นำน้้องรัักษ์์น้้ำ ตามแนว
พระราชดำริิ พ.ศ. 2561 และทำกิิจกรรมสร้้างฝายถวายในหลวง กิิจกรรม
บำเพ็็ญประโยชน์์เกี่่ย� วกัับการอนุุรักั ษ์์ป่า่ ไม้้และแหล่่งน้้ำอีีกจำนวนมาก ทั้้�งยััง
ได้้ร่่วมจััดทำโครงการแลกเปลี่่�ยนภาษาและวััฒนธรรมระหว่่างนัักศึึกษา
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหงและนัั ก ศึึ ก ษาจากมหาวิิ ท ยาลัั ย ฮิิ เ มจิิ ด กเคีียว
ของคณะมนุุษยศาสตร์์อีีกด้้วย

“ดีีใจที่่�ได้้ศึึกษาและเรีียนจบจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง คุุณปู่่�และ
คุุณลุุงก็็เป็็นศิิษย์์เก่่าของที่่�นี่่� คุุณปู่่�ได้้มีีโอกาสรัับพระราชทานปริิญญาบััตร
จากในหลวงรััชกาลที่่� 9 เมื่่�อปีี 2518-2519 ด้้วย ซึ่่�งถืือเป็็นความภาคภููมิิใจ
ของครอบครััว ขอฝากรุ่่�นน้้องรามคำแหงให้้มีีความกล้้าหาญและหมั่่�นฝึึกฝน
ตั้้� ง ใจศึึ ก ษาเล่่ า เรีี ย นทั้้� ง กายและใจ อดทนพยายาม ขอฝากคติิ ป ระจำใจ
“ลมพััดแรงกล้้า เราจึึงอยู่่�ท้้าแรงลม” และความสำเร็็จจะรออยู่่�ตรงหน้้า
น้้องๆ ทุุกคน”

นางสาววิิภาพรรณ รัักษาวงษ์์ สำเร็็จ
การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี คณะมนุุษยศาสตร์์
สาขาวิิชาภาษาญี่่�ปุ่่�น เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1
เหรีียญทอง กล่่าวว่่า ภููมิิใจที่่�ได้้เรีียนและ
สำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ตนเป็็นศิิษย์์รุ่่�นที่่� 3 ของครอบครััว นัับตั้้ง� แต่่คุณ
ุ ปู่่�
และคุุณลุุงที่่�ได้้เรีียนจบจากสถาบัันแห่่งนี้้� ซึ่่�งเป็็น
มหาวิิทยาลััยตลาดวิิชาที่่มีีค่
� า่ หน่่วยกิิตไม่่แพง เนื้้�อหาหลัักสููตรการเรีียนการสอน
มีีมาตรฐาน เปิิดโอกาสให้้ทุุกคนได้้รัับการศึึกษาอย่่างเท่่าเทีียม และสามารถ
ทำงานไปด้้วย เรีียนไปด้้วยได้้
“ระหว่่างเรีียนได้้ทำงานพาร์์ทไทม์์ ทำกิิจกรรม และเรีียนควบคู่่�กัันไปด้้วย
โดยได้้ร่่วมทำกิิจกรรมของสาขาวิิชาภาษาญี่่�ปุ่่�น และกิิจกรรมของชมรม
‘รามฯรัักษ์์ป่่า’ ที่่�ได้้เป็็นตััวแทนมหาวิิทยาลััยในการแข่่งขัันประกวดโครงการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิด้้วย แม้้ระหว่่างเรีียนจะทำหลายอย่่าง
ไปพร้้อมๆ กััน ก็็พยายามวางแผน จััดสรรเวลาในการเรีียน การทำงาน และ
การทำกิิจกรรมอย่่างเหมาะสม เพื่่�อจะสามารถรัับผิิดชอบและทำทุุกอย่่าง
ออกมาได้้อย่่างดีีที่่�สุุด”
บััณฑิิตวิิภาพรรณ กล่่าวถึึงเทคนิิคการเรีียนของตนเองว่่า หลัังเลิิกเรีียน
จะตั้้ง� ใจอ่่านหนัังสืือทุุกวัันที่่ห้้� องอ่่านหนัังสืือ หรืือที่่ส� ำนัักหอสมุุดกลาง ฝึึกทำ
แบบฝึึกหััด และอ่่านหนัังสืือล่่วงหน้้าก่่อนเข้้าเรีียนในคาบถััดไป หากมีีประเด็็น
ที่่�สงสััยหรืือไม่่เข้้าใจจะสอบถามอาจารย์์ผู้้�สอนทัันทีี ช่่วงใกล้้สอบก็็จะทำ
แบบสรุุปบทเรีียนทั้้�งหมด และติิวทบทวนกัับเพื่่�อนๆ เพื่่�อย้้ำความเข้้าใจ

“การเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นการเรีียนที่่�มีคี วามสุุข สนุุก
และอบอุ่่�น ประทัับใจในความรััก ความเอาใจใส่่ และมิิตรภาพที่่�ต่่างมีีให้้กััน
ในรั้้�วพ่่อขุุนรามคำแหงแห่่งนี้้� ขอเป็็นกำลัังใจให้้รุ่่�นน้้องทุุกคน ความขยััน
หมั่่�นฝึึกฝน จะนำพาทุุกคนไปสู่่�ความสำเร็็จ และขอฝากคติิประจำใจที่่�ยึึดถืือ
มาโดยตลอด “ไม่่ต้้องบิินให้้สููงอย่่างใครเขา จงบิินเอาเท่่าที่่�เราจะบิินไหว
ท่่าที่่�บิินไม่่จำเป็็นต้้องเหมืือนใคร แค่่บิินไปให้้ถึึงฝัันเท่่านั้้�นพอ” เชื่่�อว่่าทุุกคน
จะสำเร็็จได้้หากไม่่ลดละความพยายาม”

๔
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การรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่สมััครสอบส่่วนภููมิิภาค
(ระดัับปริิญญาตรีีและผู้้�เข้้าศึึกษาเป็็นรายกระบวนวิิชาเพื่่�อเตรีียมศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี)
ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565
	ด้้วยมหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้้ขยายโอกาสทางการศึึกษา โดยพััฒนาระบบการศึึกษาให้้สอดคล้้องกัับการรัับสภาพเศรษฐกิิจ สัังคม ตามภููมิิภาคต่่าง ๆ
ให้้ได้้ประโยชน์์จากการศึึกษาที่่ทั� ดั เทีียมกััน มหาวิิทยาลััยได้้กำหนดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่สมััครสอบส่่วนภููมิภิ าคโดยไม่่มีีการจำหน่่ายใบสมััครฯ และระเบีียบการรัับสมััคร
ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
การรัับสมััครระดัับปริิญญาตรีี
1. คณะและสาขาวิิชาที่่�เปิิดระดัับปริิญญาตรีี มีี 4 สาขาวิิชา
		
คณะนิิติิศาสตร์์ สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์
คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการจััดการ
		
คณะรััฐศาสตร์์ กลุ่่�มวิิชาการบริิหารรััฐกิิจ คณะสื่่�อสารมวลชน สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์และสื่่�อดิิจิิทััล
2. คุุณวุุฒิิผู้้�สมััคร ผู้้�มีีสิิทธิ์์�สมััครต้้องมีีคุุณวุุฒิิข้้อใดข้้อหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 จบหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (มััธยมศึึกษาตอนปลาย) หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป (ม.ศ.5 หรืือ ม.6) หรืือ
2.2 จบหลัักสููตรภาคบัังคัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (มััธยมศึึกษาตอนต้้น) หรืือเทีียบเท่่า (ม.3 หรืือ ม.ศ.3 หรืือ ม.6 เดิิม) และต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
		
2.2.1 เป็็นข้้าราชการซึ่่�งมีีตำแหน่่งและเงิินเดืือน ตั้้�งแต่่ระดัับปฏิิบััติิงานขึ้้�นไป หรืือ
		
2.2.2 เป็็นหรืือเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือเป็็นลููกจ้้างของรััฐ ซึ่่�งได้้ปฏิิบััติิงานมาแล้้วรวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือ
		
2.2.3 เป็็นหรืือเคยเป็็นสมาชิิกรััฐสภา สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานคร สมาชิิกสภาจัังหวััด สมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด สมาชิิกสภาเขต
สมาชิิกสภาเมืืองพััทยา สมาชิิกสภาเทศบาล สมาชิิกสภาตำบล สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำบล หรืือกรรมการสุุขาภิิบาล หรืือกำนััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หรืือ
2.3 เป็็นผู้้�ซึ่่�งสภามหาวิิทยาลััยได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรให้้รัับเข้้าศึึกษาได้้
3. การรัับสมััคร การลงทะเบีียนเรีียนและการสอบ
3.1 การรัับสมััคร
		
3.1.1 ระเบีียบการรัับสมััคร ดาวน์์โหลดใบสมััครฯ และระเบีียบการรัับสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ พร้้อมรายละเอีียด (สำหรัับผู้้�สมััครทางไปรษณีีย์์
และสมััครด้้วยตนเอง) ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.ru.ac.th www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th
		
3.1.2 รัับสมััครทางอิินเทอร์์เน็็ต (ผู้้�ที่่�ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตและผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิต) ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่� 3
กรกฎาคม 2565 สมััครได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.iregis2.ru.ac.th (เอกสารหลัักฐานประกอบการสมััคร ตาม ข้้อ 5.3 และข้้อ 5.4.7)
		
3.1.3 รัับสมััครทางไปรษณีีย์์ (เฉพาะผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิต) ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2565
		
3.1.4 รัับสมััครด้้วยตนเอง รัับใบสมััครฯ และสมััครด้้วยตนเอง ณ สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ 23 จัังหวััด ได้้แก่่ ปราจีีนบุุรีี อุุทััยธานีี
นครศรีีธรรมราช อำนาจเจริิญ แพร่่ นครพนม สุุโขทััย ขอนแก่่น ศรีีสะเกษ ตรััง ลพบุุรีี นครราชสีีมา หนองบััวลำภูู ชััยภููมิิ เพชรบููรณ์์ บุุรีีรััมย์์ เชีียงราย กาญจนบุุรีี
เชีียงใหม่่ สุุริินทร์์ อุุดรธานีี พัังงา และสงขลา ดัังนี้้�
		ครั้้�งที่่� 1 ระหว่่างวัันที่่� 27 – 30 พฤษภาคม 2565 (ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ)
		ครั้้�งที่่� 2 ระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565 (ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ)
3.2 การลงทะเบีียนเรีียน
ให้้เลืือกลงทะเบีียนเรีียนเฉพาะกระบวนวิิชาที่่�ปรากฏในแผนกำหนดการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 1 ภาค 1 ตามหลัักสููตรของคณะที่่�สมััคร ส่่วนนัักศึึกษาที่่�เคยสมััคร
ประเภทเป็็นรายกระบวนวิิชาเพื่่อ� เตรีียมศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี และสมััครโดยใช้้สิิทธิ์์เ� ทีียบโอนหน่่วยกิิตให้้ลงทะเบีียนเรีียนกระบวนวิิชาที่่มีี� การเปิิดสอบในส่่วนภููมิภิ าค
ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 เท่่านั้้�น โดยตรวจสอบกระบวนวิิชาจากระเบีียบการและคู่่�มืือสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ สมััครสอบส่่วนภููมิิภาคที่่�เว็็บไซต์์ www.ru.ac.th
www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th
3.3 การสอบ สอบ ณ ศููนย์์สอบส่่วนภููมิิภาคจัังหวััดที่่�ผู้้�สมััครแจ้้งไว้้ในแบบลงทะเบีียนเรีียน หรืือตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด
4. สถานที่่�สอบ มหาวิิทยาลััยกำหนดศููนย์์สอบส่่วนภููมิิภาค 39 จัังหวััด (41 ศููนย์์สอบ) โดยกำหนด CODE ดัังนี้้�
				
CODE ศููนย์์สอบ 							
CODE ศููนย์์สอบ
01 ศููนย์์สอบจัังหวััดเชีียงใหม่่					
02 ศููนย์์สอบจัังหวััดเชีียงราย
03 ศููนย์์สอบจัังหวััดแพร่่						
04 ศููนย์์สอบจัังหวััดพิิษณุุโลก
05 ศููนย์์สอบจัังหวััดนครสวรรค์์ 					
06 ศููนย์์สอบจัังหวััดอุุดรธานีี
07 ศููนย์์สอบจัังหวััดนครพนม					
08 ศููนย์์สอบจัังหวััดขอนแก่่น
09 ศููนย์์สอบจัังหวััดสุุริินทร์์					
10 ศููนย์์สอบจัังหวััดนครราชสีีมา
11 ศููนย์์สอบจัังหวััดร้้อยเอ็็ด					
12 ศููนย์์สอบจัังหวััดอุุบลราชธานีี
13 ศููนย์์สอบจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี					
14 ศููนย์์สอบจัังหวััดราชบุุรีี
15 ศููนย์์สอบจัังหวััดจัันทบุุรีี					
16 ศููนย์์สอบจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
17 ศููนย์์สอบจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี					
18 ศููนย์์สอบจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
19 ศููนย์์สอบจัังหวััดตรััง						
20 ศููนย์์สอบจัังหวััดสงขลา
21 ศููนย์์สอบจัังหวััดเพชรบููรณ์์					
22 ศููนย์์สอบจัังหวััดปราจีีนบุุรีี
23 ศููนย์์สอบจัังหวััดอุุทััยธานีี					
24 ศููนย์์สอบจัังหวััดอำนาจเจริิญ
25 ศููนย์์สอบจัังหวััดชุุมพร						
26 ศููนย์์สอบจัังหวััดสุุโขทััย
27 ศููนย์์สอบจัังหวััดศรีีสะเกษ					
28 ศููนย์์สอบจัังหวััดลพบุุรีี
29 ศููนย์์สอบจัังหวััดหนองบััวลำภูู					
30 ศููนย์์สอบจัังหวััดนครปฐม
31 ศููนย์์สอบทุ่่�งสง						
32 ศููนย์์สอบจัังหวััดชััยภููมิิ
33 ศููนย์์สอบจัังหวััดสกลนคร					
34 ศููนย์์สอบจัังหวััดบุุรีีรััมย์์
35 ศููนย์์สอบจัังหวััดสระแก้้ว					
36 ศููนย์์สอบจัังหวััดกาญจนบุุรีี
37 ศููนย์์สอบจัังหวััดน่่าน 						
38 ศููนย์์สอบจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
39 ศููนย์์สอบจัังหวััดพัังงา						
40 ศููนย์์สอบจัังหวััดเลย
41 ศููนย์์สอบหาดใหญ่่
(อ่่านต่่อหน้้า 5)
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(ต่่อจากหน้้า 4)

5. หลัักฐานการสมััคร เอกสารที่่�ต้้องยื่่�นในวัันสมััคร (ถ่่ายสำเนาขนาด A4 เท่่านั้้�น)
5.1 ใบสมััครและใบขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (ม.ร.2) ติิดรููปถ่่าย พร้้อมลงลายมืือชื่่�อผู้้�สมััคร จำนวน
1 ฉบัับ (เฉพาะผู้้�สมััครทางไปรษณีีย์์และสมััครด้้วยตนเอง)
5.2 แบบแสดงความยิินยอมในการเก็็บ ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล พร้้อมลงลายมืือชื่่�อผู้้�สมััคร
จำนวน 1 ฉบัับ (เฉพาะผู้้�สมััครทางไปรษณีีย์์และสมััครด้้วยตนเอง)
5.3 เอกสารหลัักฐานประกอบการสมััคร
		
5.3.1 รููปถ่า่ ยสีี ถ่่ายหน้้าตรงไม่่สวมแว่่นดำ แต่่งกายสุุภาพ ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ 2 นิ้้�ว จำนวน
1 รููป (ถ่่ายมาแล้้วไม่่เกิิน 6 เดืือน)
		
5.3.2 สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน จำนวน 1 ฉบัับ พร้้อมตััวจริิง (ที่่�ยัังไม่่หมดอายุุ)
(กรณีีใช้้คำนำหน้้าเป็็น ยศ ให้้แนบสำเนาบััตรข้้าราชการหรืือคำสั่่�งแต่่งตั้้�งที่่�เป็็น ยศ ปััจจุุบัันเท่่านั้้�น)
		
5.3.3 สำเนาคุุณวุุฒิที่ิ ส่� ำเร็็จการศึึกษา จำนวน 2 ฉบัับ กรณีีเทีียบโอนหน่่วยกิิต จำนวน 4 ฉบัับ
		
5.3.4 ใบรัับรองผลการศึึกษา (Transcript) จากสถาบัันการศึึกษาเดิิมที่่�มีีผลการเรีียนจนถึึง
วัันที่่�มาดำเนิินการสมััคร พร้้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบัับ และคำอธิิบายรายวิิชา (Course Description)
ของแผนการศึึกษา (เฉพาะสมััครประเภทโอนย้้ายจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น)
		
5.3.5 ใบลาออกจากสถาบัั น การศึึ ก ษาเดิิ ม (กรณีียัั ง มีีสถานภาพการเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาอยู่่�)
(เฉพาะสมััครประเภทโอนย้้ายจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น)
		
5.3.6 กรณีีเปลี่่ย� น ชื่่อ� -นามสกุุล วััน เดืือน ปีีเกิิด สมรส หรืือสิ้้น� สุุดการสมรส จำนวน 2 ฉบัับ
5.4 เอกสารอื่่�น ๆ
		
5.4.1 ใบระเบีียนประวััติินัักศึึกษา (แผ่่นระบายสีีม่่วง ม.ร.25) จำนวน 1 ฉบัับ
		
5.4.2 แบบลงทะเบีียนเรีียนส่่วนภููมิิภาค (ม.ร.34) จำนวน 1 ฉบัับ
		
5.4.3 ใบรัับรองแพทย์์ จำนวน 1 ฉบัับ (เฉพาะระดัับปริิญญาตรีี)
		
5.4.4 ซองจดหมายติิ ด แสตมป์์ 3.- บาท จ่่ า หน้้า ชื่่� อ -ที่่� อ ยู่่� ของผู้้ � ส มัั ค ร จำนวน 1 ซอง
(เฉพาะผู้้�สมััครทางไปรษณีีย์์)
		
5.4.5 ธนาณััติิ (ธน.31) จำนวนเงิินตามอััตราค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาที่่�ระบุุในระเบีียบการ
และคู่่�มืือสมััครฯ (เฉพาะผู้้�สมััครทางไปรษณีีย์์) จำนวน 1 ฉบัับ
		
5.4.6 กรณีีผู้้ � ส มัั ค รที่่� ใช้้วุุ ฒิิ ม.3 หรืือเทีียบเท่่ า มาสมัั ค รเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี
ต้้องเป็็นไปตามคุุณวุุฒิิผู้้�สมััคร ข้้อ 1.2 (ถ้้ามีี)
		
5.4.7 หลัักฐานการชำระเงิิน (เฉพาะผู้้�สมััครทางอิินเทอร์์เน็็ต)
		
5.4.8 ในกรณีีใช้้คุุณวุุฒิต่ิ า่ งประเทศ จะต้้องมีีใบเทีียบระดัับความรู้้ยื่� น่� พร้้อมการสมััคร โดยใน
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ให้้ผู้ส�้ มััครติิดต่่อสำนัักคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน กระทรวงศึึกษาธิิการ และ
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ให้้ผู้ส�้ มััครติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่� ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา อาคาร สวป.ชั้้น� 3
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงก่่อนสมััคร หรืือติิดต่่อผู้ป�้ ระสานงานการสมััครในวัันที่่ม� าดำเนิินการสมััครเป็็นนัักศึึกษา
ส่่วนระดัับอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ให้้ติิดต่่อกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรม (อว.)
ก่่อนวัันที่่ม� าดำเนิินการสมััครเป็็นนัักศึึกษา และผู้ส�้ มััครจะต้้องชำระค่่าธรรมเนีียมการจััดส่่งเอกสารไปตรวจสอบ
ยัังสถานศึึกษาต้้นสัังกััด รายละ 1,000.- บาท ในวัันที่่�สมััคร
6. หลัักฐานการสมััครไม่่ถููกต้้อง หากมหาวิิทยาลััยตรวจสอบพบภายหลัังว่่าหลัักฐานที่่น� ำมาใช้้ในการสมััคร
ไม่่ถูกู ต้้องตามระเบีียบของมหาวิิทยาลััยหรืือไม่่ตรงตามเงื่อ่� นไขดัังกล่่าว มหาวิิทยาลััยจะถืือว่่าการสมััครเป็็นโมฆะ
ตั้้�งแต่่เริ่่�มการสมััคร และไม่่คืืนค่่าธรรมเนีียมใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น
การรัับสมััครผู้้ส� มััครเข้้าศึึกษาเป็็นรายกระบวนวิิชาเพื่่�อเตรีียมศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี (PRE-DEGREE)
1. คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
1.1 จบหลัักสููตรภาคบัังคัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (มััธยมศึึกษาตอนต้้น) หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป หรืือ
1.2 ต้้องเป็็นข้้าราชการ ลููกจ้้าง หรืือพนัักงานส่่วนราชการ องค์์การรััฐวิิสาหกิิจ หรืือ
1.3 เป็็นพนัักงานของหน่่วยงานเอกชนที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เห็็นสมควร หรืือ
1.4 เป็็นบุุคคลที่่�มหาวิิทยาลััยพิิจารณาแล้้ว เห็็นสมควรให้้เข้้าศึึกษาได้้
	ทั้้�งนี้้� ผู้มีีคุ
�้ ณ
ุ สมบััติติ าม ข้้อ 1.2 ข้้อ 1.3 และข้้อ 1.4 ต้้องจบหลัักสููตรมััธยมศึึกษาตอนต้้น หรืือเทีียบเท่่าขึ้้น� ไป
2. วิิธีีการเข้้าศึึกษา
2.1 ให้้ผู้้�สมััครเลืือกกรอกใบสมััคร “เรีียนรายกระบวนวิิชา” (PRE-DEGREE)
2.2 การลงทะเบีียนเรีียนต้้องลงกระบวนวิิชาที่่เ� ปิิดให้้มีีการสอบในภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565
วิิธีกี ารสมััคร ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ดำเนิินการเช่่นเดีียวกัับนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
3. การสอบ นัักศึึกษาต้้องสอบ ณ ศููนย์์สอบส่่วนภููมิิภาคที่่�แจ้้งไว้้ในแบบลงทะเบีียนเรีียน หรืือตามที่่�
มหาวิิทยาลััยกำหนด ผลการเรีียนนำไปใช้้เทีียบโอนหน่่วยกิิตตามหลัักสููตรการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีได้้
เมื่่อ� มีีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วน แต่่ต้้องเป็็นผลการศึึกษาที่่ส� อบไล่่ได้้ก่่อนการสมััคร ตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560 และต้้องเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด
หมายเหตุุ : 1. กรณีีเป็็นชาวต่่างชาติิ ต้้องผ่่านการทดสอบภาษาไทยก่่อนการสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา
ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ได้้ที่่�สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ ทั้้�ง 23 จัังหวััด ใกล้้บ้้าน หรืือฝ่่าย
รัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา สวป. ชั้้�น 3
2. ผู้้�สมััครจะสมััครเข้้าศึึกษาในขณะที่่�ยัังมีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาได้้โดยมีีเงื่่�อนไข
ในการสมััคร คืือต้้องสมััครต่่างคณะกััน และต้้องเป็็นการสมััครระหว่่างหลัักสููตรพิิเศษที่่�บัังคัับเวลาเข้้าเรีียน
กัับหลัักสููตรปกติิที่่�ไม่่บัังคัับเวลาเรีียนเท่่านั้้�น
ขอทราบรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� หน่่วยรัับสมััคร (ส่่วนภููมิิภาค) ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา
สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบประเมิินผล อาคาร สวป. ชั้้�น 3 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แขวงหััวหมาก
เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240 โทร. 02-3108615, 02-3108623, 02-3108000 ต่่อ 4834

อธิิการบดีี ม.ร. เผยรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ฯ

๕

(ต่่อจากหน้้า 1)
ที่่�ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตจาก ม.ร.
“9 คณะที่่�เข้้าร่่วมการลดค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต
ให้้แก่่ นัั ก ศึึ ก ษาปริิ ญญ าตรีี ภ าคปกติิ ได้้แก่่ คณะ
นิิติิศาสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ มนุุษยศาสตร์์ ศึึกษาศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ รััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ สื่่อ� สารมวลชน
และพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์”
ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีกำหนดรัับสมััคร
นัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาตรีี ภาค 1 ปีีการศึึกษา
2565 ทั้้� ง ส่่ ว นกลาง (หัั ว หมาก) และส่่ ว นภูู มิิ ภ าค
(23 จัั ง หวัั ด ) โดยสมัั ค รทางอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ที่่�
www.iregis2.ru.ac.th ตั้้ง� แต่่บัดั นี้้� - 3 กรกฎาคม 2565
สมััครทางไปรษณีีย์์ ตั้้ง� แต่่บัดั นี้้� - 20 มิิถุนุ ายน 2565
สามารถสมัั ค รด้้วยตนเอง ระหว่่ า งวัั น ที่่� 27 - 30
พฤษภาคม 2565 และวัั น ที่่� 30 มิิ ถุุ น ายน - 3
กรกฎาคม 2565 ที่่� ม.ร. (หััวหมาก) พร้้อมกัับสาขา
วิิทยบริิการฯ 23 จัังหวััด ทั่่�วประเทศ รวมถึึงเปิิดรัับ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายเข้้าศึึกษาในระบบ
Pre-degree เพื่่อ� สะสมหน่่วยกิิตล่่วงหน้้า โดยสามารถ
นำหน่่วยกิิตมาเทีียบโอนได้้เมื่่อ� จบ ม.6 ทั้้�งยัังเปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�ที่่�ทำงานแล้้วมีีวุุฒิิอนุุปริิญญาได้้ศึึกษาเพิ่่�มเติิม
หรืือเรีียนปริิ ญ ญาใบที่่� 2 โดยสามารถเทีียบโอน
หน่่วยกิิตได้้มากขึ้้�นทำให้้สำเร็็จการศึึกษาเร็็วขึ้้�น
ผู้้�สนใจสามารถดาวน์์โหลดใบสมััครและระเบีียบ
การรัับสมััครได้้ตั้้�งแต่่บัดั นี้้�เป็็นต้้นไปที่่� www.ru.ac.th
www.iregis2.ru.ac.th หรืือที่่� www.iregis.ru.ac.th
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�ฝ่่ายรัับสมััครฯ สวป.
โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรืือที่่�
f FB: PR Ramkhamhaeng University
f FB: สวป.ม.รามคำแหง

M.B.A. เพื่่�อความเป็็นเลิิศ ขยายรัับสมััครฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)
จััดการ หลัักสููตร 2 ปีี 40 หน่่วยกิิต (แผน ข ไม่่ทำ
วิิทยานิิพนธ์์) โดยจััดการเรีียนการสอนแบบ Block
Course System เรีียนวัั น อาทิิ ต ย์์ เวลา 08.0021.00 น. ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาตลอดหลัักสููตร
รวมศึึกษาดููงานภายในประเทศ 179,000.- บาท หรืือ
ศึึกษาดููงานประเทศญี่่ปุ่่�� น 219,000.- บาท (แบ่่งชำระ
7 งวด) คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้ส� นใจสมััครทางอิินเทอร์์เน็็ตที่่� www.excmba.
ru.ac.th หรืือสมััครด้้วยตนเอง ที่่ส� ำนัักงานโครงการฯ
อาคารคณะบริิหารธุุรกิิจ ชั้้�น 2 สอบถามรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิม โทร. 0-2310-8229, 083-627-2439 และ
087-294-8081

คณะรััฐศาสตร์์ ม.รามฯ เปิิดรัับ ป.เอก ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)
นโยบายสาธารณะ และกลุ่่�มที่่� 4 สาขาวิิชาปรััชญา
การเมืือง เรีียนวัันจัันทร์์ อัังคาร และพุุธ เวลา 17.3020.30 น. ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา 534,100 บาท
(แบ่่งชำระ 8 งวด) คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้�สนใจซื้้�อใบสมััครและสมััครด้้วยตนเอง ตั้้�งแต่่
บััดนี้้� – 16 สิิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอีียด
เพิ่่� ม เติิ ม ได้้ที่่� โครงการปรัั ช ญาดุุ ษ ฎีีบัั ณ ฑิิ ต สาขา
วิิ ช าการเมืือง อาคารศรีีศรัั ท ธา ชั้้� น 4 ห้้อง 0415
คณะรััฐศาสตร์์ โทร. 02-310-8481-82, 084-3882932 หรืือ www.pol.ru.ac.th

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภาวะตาล้้า

นายกฤษดา เรืืองสถาน

สำนัักหอสมุุดกลาง

การจััดนิิทรรศการในสำำ�นัักหอสมุุดกลาง
บทบาทและความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาเรีียนรู้้�

สำนัักหอสมุุดกลางในปััจจุุบัันได้้ปรัับเปลี่่�ยนบทบาทและภาพลัักษณ์์
เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของคนทุุกกลุ่่�ม การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ภายในสำนัักฯ
นอกจากการแบ่่งสััดส่่วนเพื่่อ� จััดเก็็บทรััพยากรสารสนเทศและพื้้�นที่่ส� ำหรัับค้้นคว้้า
และแม้้ว่่าหนัังสืือจะเป็็นทรััพยากรสารสนเทศหลัักที่่นั� กั ศึึกษาจะนึึกถึึงเป็็นลำดัับต้้น ๆ
เมื่่�อเข้้ามาใช้้บริิการ แต่่การจััดนิิทรรศการ เป็็นอีีกบทบาทหนึ่่�งที่่�ช่่วยส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�ภายในสำนัักฯ และช่่วยสร้้างความสนใจให้้กัับนัักศึึกษาได้้ กล่่าวได้้ว่่า
การจััดนิิทรรศการภายในสำนัักหอสมุุดกลาง มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้เป็็นสื่่�อความรู้้�
และประสบการณ์์ โดยการนำทรััพยากรสารสนเทศของห้้องสมุุดมาแปรรููปข้้อมููล
จากรููปแบบนามธรรมที่่�สามารถเข้้าใจได้้ยาก เช่่น อัักขระ ตำราเรีียน หนัังสืือ
วิิชาการ เอกสารวิิชาการ ฯลฯ ทำให้้เกิิดความเข้้าใจได้้ง่่ายมากขึ้้น� อย่่างเป็็นรููปธรรม
พร้้อมนำเสนอให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเลืือกใช้้บริิการได้้ อัันเป็็นอีีกช่่องทางหนึ่่�งใน
การประชาสััมพัันธ์์ทรััพยากรสารสนเทศของสำนัักฯ ตลอดจนเป็็นการกระตุ้้�นให้้
เกิิดการเรีียนรู้้�และต่่อยอดไปสู่่�การค้้นคว้้าอย่่างลึึกซึ้้�งต่่อไปในอนาคต
	นิิทรรศการของสำนัักหอสมุุดกลาง จะแตกต่่างจากนิิทรรศการอื่่�น ๆ
เพราะเป็็นการบููรณาการระหว่่างสารสนเทศกัับนิิทรรศการทางการศึึกษาเข้้าด้้วยกััน
เพื่่�อให้้เป็็นสื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาที่่�สามารถสนัับสนุุนหลัักสููตรการเรีียนการสอน
ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง และส่่งเสริิมการเข้้าใช้้ทรััพยากรสารสนเทศของ
ห้้องสมุุดได้้ ทั้้�งนี้้�สารสนเทศ หมายถึึง ข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�ได้้ผ่่านการประมวลผลหรืือ
สรุุปผลด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ โดยปราศจากความลำเอีียงหรืืออคติิ แล้้วเก็็บรวบรวม
ให้้เกิิดความเข้้าใจง่่ายในการรัับรู้้ข� องผู้ใ�้ ช้้ห้้องสมุุดและผู้ส�้ นใจทั่่�วไป (สำนัักหอสมุุด
แห่่งชาติิ, 2552, หน้้า 3-4) ส่่วนนิิทรรศการ เป็็นสื่่�อการสอนประเภทกิิจกรรม
ที่่�เห็็นเป็็นรููปธรรม โดยการจััดนิิทรรศการนั้้�นมีีบทบาทและความสำคััญ ต่่อการ
จััดการศึึกษาตลอดมา เนื่่�องจากการจััดนิิทรรศการนั้้�นเป็็นสากล (ศุุภชััย ตัันศิิริิ,
2555, หน้้า 1) นอกจากนี้้�นิิทรรศการเป็็นสื่่�อการสอนที่่�จััดแสดงเรื่่�องราวต่่าง ๆ
โดยอาศััยสื่่�อหลายประเภท ได้้แก่่ ข้้อความ รููปภาพ วััสดุุกราฟิิก วััสดุุสามมิิติิ
อุุปกรณ์์ การสาธิิต การทดลอง หรืือการแสดง (ตวงแสง ณ นคร และศยามน
อิินสะอาด, 2558, หน้้า 152) ดัังนั้้�นนิิทรรศการจึึงเป็็นสื่่�อการศึึกษาที่่�สามารถ
ทำให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้ผ่� า่ นโสตประสาททั้้�ง 5 ได้้ คืือ การเห็็น การได้้ยิิน การลิ้้ม� รส
การได้้กลิ่่น� และการถููกต้้องสััมผััสนั่่�นเอง ดัังนั้้�น “สารสนเทศนิิทรรศการทางการศึึกษา”
ของสำนัักหอสมุุดกลาง จึึงหมายถึึง สื่่อ� ส่่งเสริิมการศึึกษาที่่น� ำข้้อมููลต่า่ ง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง มาศึึกษา
ค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ ประมวลผลหรืือสรุุปผล โดยปราศจากความลำเอีียง
หรืืออคติิ แล้้วรวบรวมให้้เกิิดความเข้้าใจได้้ง่่ายยิ่่ง� ขึ้้น� และนำเสนอด้้วยสื่่อ� การสอน
ประเภทกิิจกรรม รููปแบบนิิทรรศการ ที่่�สามารถศึึกษาผ่่านโสตประสาททั้้�ง 5
ได้้ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�ความเข้้าใจในการเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งนัักศึึกษา
สามารถเข้้าชมนิิทรรศการเพื่่อ� เสริิมสร้้างการเรีียนรู้้แ� ละประสบการณ์์ได้้ที่่� ห้้องจััดแสดง
นิิทรรศการ ชั้้น� 4 อาคาร 3 สำนัักหอสมุุดกลาง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง (หััวหมาก)
ในวัั น และเวลาราชการหรืือเข้้าชมนิิ ท รรศการในรูู ป แบบออนไลน์์ ได้้ที่่�
https://www.lib.ru.ac.th/onlineexhibition/
แหล่่งอ้้างอิิง (ออนไลน์์)
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รู้้�จััก...
แล้้วทำำ�อย่่างไรนะ ตาจึึงไม่่ล้้า
เป็็นเวลามากกว่่า 2 ปีีแล้้ว ที่่�พวกเราทุุกคนเผชิิญหน้้ากัับเชื้้�อไวรััส
ก่่อโรคโควิิด-19 ที่่�เข้้ามาทำให้้การดำเนิินชีีวิิตของเราปรัับเปลี่่�ยนอย่่างมหาศาล
จากที่่�เคยตื่่�นแต่่เช้้า อาบน้้ำ ตาลีีตาเหลืือกแต่่งตััวไปทำงาน หรืือนัักเรีียนที่่�ต้้อง
ออกจากบ้้านไปโรงเรีียน หรืือการนััดเจอหน้้าเพื่่อ� นๆ กิินข้้าวตามคืืนวัันศุุกร์์ หรืือไป
เดิินห้้างกัับครอบครััวในวัันหยุุดนั้้�น กลัับกลายเป็็นว่่าเราทำงานผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต
ใช้้การประชุุมออนไลน์์แทนการประชุุมแบบพร้้อมหน้้าพร้้อมตาในห้้องประชุุมหรืือ
นัักเรีียนตั้้ง� แต่่ระดัับประถมถึึงมหาวิิทยาลััยที่่ยั� งั คงมีีการเรีียนออนไลน์์อยู่่� การปรัับเปลี่่ย� น
รููปแบบการดำรงชีีวิิตเช่่นนี้้�ทำให้้พวกเราต้้องใช้้เวลาหน้้าอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
เช่่น คอมพิิวเตอร์์ แท็็บเล็็ต หรืือสมาร์์ทโฟนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้เลย….

ใช้้งานอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์มากแล้้วไงล่่ะ.....
การทำงานหน้้าอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์นั้้น� มีีความสััมพัันธ์์กับั กลุ่่�มอาการ
เมื่่อ� ยล้้าทางสายตา (ดิิจิตัิ ลั อายสเตรน; digital eye strain) หรืือชื่่อ� โบราณหน่่อย
คืือ กลุ่่�มอาการผิิดปกติิทางสายตาที่่เ� กิิดการจากใช้้คอมพิิวเตอร์์ (computer vision
syndrome) โดยอาการดัังกล่่าวจะเกิิดในคนที่่�ใช้้ดวงตาจ้้องมองจอคอมพิิวเตอร์์
หรืือหน้้าจออุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นระยะเวลานาน ทำให้้เกิิดความผิิดปกติิใน
ลัักษณะ ได้้แก่่
1) ความผิิดปกติิของการมองเห็็น ได้้แก่่ เห็็นภาพซ้้อน หรืือมีีอาการ
ตาพร่่ามััวเมื่่อ� มองในระยะไกล หรืือตาพร่่ามััวเมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นการมองจากระยะใกล้้
เป็็นระยะไกล
2) ความผิิดปกติิของดวงตา ได้้แก่่ อาการปวดเมื่่�อยลููกตา ปวดรอบ ๆ
ดวงตา แสบตา แพ้้แสง ระคายเคืืองตา ตาแห้้ง ตาแดง
3) ความผิิดปกติิของกล้้ามเนื้้�อและข้้อต่่อ ได้้แก่่ ปวดคอ หรืือปวดไหล่่
อาการเมื่่อ� ยล้้าทางสายตาเหล่่านี้้�โดยมากจะปรากฏขึ้้�นชั่่ว� คราว ระหว่่างการทำงาน
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ที่่�ใช้้สายตาหน้้าอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นระยะเวลานานและ
นั่่�งทำงานในท่่าที่่ไ� ม่่เหมาะสม มีีแสงสว่่างไม่่เพีียงพอ สามารถทำให้้มีีอาการรุุนแรงขึ้้น�
เกิิดอาการได้้บ่่อยขึ้้น� จนถึึงมีีอาการในขณะที่่ไ� ม่่ได้้ทำงานหน้้าอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ได้้
แล้้วเราจะป้้องกัันยัังไงดีีล่่ะ
เราสามารถป้้องกัันอาการเมื่่อ� ยล้้าทางสายตาได้้ด้้วยวิิธีีการเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
การของตััวเอง เช่่น การปรัับแสงสว่่างให้้เหมาะสมระหว่่างการใช้้สายตา การดููแล
ความสะอาดของหน้้าจออุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การกระพริิบตาบ่่อย ๆ ระหว่่าง
การทำงาน เช่่น ใน 1 นาทีี เราควรกระพริิบตาให้้ได้้ 7 – 15 ครั้้ง� หรืือการใช้้น้้ำตาเทีียม
ไว้้หยอดเพื่่�อเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้ดวงตา
	ข้้อแนะนำเพื่่�อป้้องกัันและบรรเทาอาการเมื่่�อยล้้าทางสายตา ด้้วยกฎที่่�
เรีียกว่่า 20-20-20 (20-20-20 rule) ซึ่่ง� ตััวเลขแต่่ละตััวจะมีีความหมายว่่า การทำงาน
หน้้าอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทุุก ๆ 20 นาทีี ให้้เราพัักสายตาประมาณ 20 วิินาทีี
ด้้วยการมองวััตถุุที่่�อยู่่�ห่่างไป 20 ฟุุต (ประมาณ 6 เมตร)
นอกจากนี้้�การปรัับท่่าทางขณะนั่่�งทำงานสามารถที่่จ� ะช่่วยลดอาการเมื่่อ� ยล้้า
ทางสายตาได้้ โดยใบหน้้าของเราไม่่ควรที่่จ� ะอยู่่�ใกล้้อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์มากเกิินไป
หรืืออย่่างน้้อยก็็ควรให้้ห่่างจากหน้้าจอของอุุปกรณ์์ประมาณ 25 นิ้้�ว และหน้้าจอ
ควรอยู่่�ต่่ำกว่่าระดัับสายตาประมาณ 10 – 15 องศา นั่่�งทำงานบนเก้้าอี้้ที่� มีีพนั
่� กั พิิง
และให้้หลัังแนบชิิดพนัักพิิง ต้้นขาขนาดกัับพื้้�น
เราควรไปหาหมอเมื่่�อไหร่่นะ
หากทำตามข้้อแนะนำไม่่ว่่าจะปรัับท่่าทางขณะนั่่�งทำงานหน้้าอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การใช้้น้้ำตาเทีียม กระพริิบตาบ่่อย ๆ การใช้้กฎ 20-20-20 แล้้วยัังมีี
อาการอยู่่� และอาการเริ่่�มที่่�จะเป็็นถี่่�ขึ้้�น หรืือเริ่่�มเป็็นตลอดเวลาที่่�ใช้้งานอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ควรหาโอกาสไปพบผู้้�เชี่่�ยวชาญ เช่่นนัักทััศนมาตรศาสตร์์ หรืือ
จัักษุุแพทย์์ เพื่่�อทำการตรวจวััดสายตาหรืือตรวจหาภาวะความผิิดปกติิที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�นได้้ เพื่่�อจะได้้ทำการรัักษาอย่่างถููกต้้องและเหมาะสมต่่อไป เนื่่�องจากหาก
ปล่่อยทิ้้�งไว้้จะทำให้้มีีโอกาสเป็็นโรคที่่�อัันตรายต่่อดวงตาได้้
แหล่่งอ้้างอิิง (ออนไลน์์)

ภาพจาก https://www.mangozero.com/eyes-also-exhausted/
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/583/ตาล้้าจากคอมพิิวเตอร์์/
https://workpointtoday.com/hawvan-2/
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ข่าวรามคำ�แหง

สำำ�นัักหอสมุุดกลางพร้้อมให้้บริิการ Ph.D. Service
บริิการค้้นคว้้าพิิเศษเพื่่�อนัักศึึกษาปริิญญาเอกโดยเฉพาะ
น.ส. สาธิินา สุุธรรมนิิรัันด์์

บริิ ก าร Ph.D. Service รวมครบตอบโจทย์์
การหาข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนการศึึกษา การทำงานวิิจััย
และการทำดุุษฎีีนิิพนธ์์สำหรัับนัักศึึกษาปริิญญาเอก
โดยแบ่่งการบริิการออกเป็็น 3 รููปแบบ ได้้แก่่
1. บริิ ก ารเว็็ บ ไซต์์ Ph.D. Service :
https://phdservice.lib.ru.ac.th/index.php
แหล่่งรวบรวมข้้อมููลและเอกสารฉบัับเต็็ม (Full
Text) ในสาขาวิิชาต่่างๆ ที่่มีี� การเปิิดสอนในมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง และยัั ง มีีบริิ ก ารข้้อมูู ลที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ
ภููมิภิ าคอาเซีียน Thailand 4.0 และวารสารที่่ส� ามารถ
เข้้าถึึงได้้แบบเสรีี (Open Access Journal) โดย
นัักศึึกษาและบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
สามารถสมััครสมาชิิกเพื่่�อเข้้าใช้้บริิการเว็็บไซต์์ Ph.D.
Service ได้้ตามลิิงก์์ที่่�อยู่่�ด้้านบน
2. บริิการสอน อบรม และแนะนำการสืืบค้้นฐาน
ข้้อมููลออนไลน์์
บริิการแนะนำเทคนิิคการสืืบค้้นฐานข้้อมููลออนไลน์์
ทั้้�งฐานข้้อมููลของไทยและฐานข้้อมููลต่่างชาติิ โดย
โปรแกรมฝึึกอบรมถููกแบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�ม เพื่่อ� ให้้เหมาะสม
กัับผู้้�ใช้้แต่่ละระดัับ เริ่่�มตั้้�งแต่่โปรแกรมระดัับพื้้�นฐาน

๗

สำนัักหอสมุุดกลาง

(Basic Program) โปรแกรมระดัับค้้นคว้้าเพื่่อ� สนัับสนุุน
การทำวิิ ท ยานิิ พ นธ์์ แ ละดุุ ษ ฎีีนิิ พ นธ์์ (Advanced
Program) และโปรแกรมระดัับค้้นคว้้าแบบเจาะลึึก
เฉพาะด้้านในแต่่ละสาขาวิิชา (Special Program)
สำหรัับนัักศึึกษาและบุุคลากรของมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง สามารถขอรัับบริิการได้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
ในวัันและเวลาราชการ อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมและ
กรอกแบบฟอร์์มขอรัับบริิการได้้ที่่� https://forms.
gle/VLUhrMq2EiwiNQCJ6
3. บริิการค้้นคว้้าพิิเศษสำหรัับนัักศึึกษาปริิญญาเอก
บริิการช่่วยค้้นคว้้าข้้อมููลตามหััวข้้อและคำค้้นที่่�
นัักศึึกษาปริิญญาเอกต้้องการ เพื่่อ� สนัับสนุุนการศึึกษา
การทำงานวิิจัยั และการทำดุุษฎีีนิิพนธ์์ โดยบรรณารัักษ์์
จะช่่วยสืืบค้้นข้้อมููลและค้้นคว้้าเอกสารจากฐานข้้อมููล
ทั้้�งไทยและต่่างประเทศ พร้้อมแจ้้งผลลััพธ์์การสืืบค้้น
ผ่่านอีีเมล นัักศึึกษาที่่�สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์์ม
ขอรัับบริิการได้้ที่่� https://forms.gle/UcJAP8KctvWSdroK8
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาเอกสามารถติิดต่่อขอรัับบริิการ
Ph.D. Service ได้้ด้้วยตนเองที่่ห� น่่วยบริิการสารสนเทศ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ณ ชั้้น� ลอย อาคาร 3 สำนัักหอสมุุดกลาง

ผัังรายการวิิทยุุการศึึกษา ม.ร.
เดืือน พฤษภาคม 2565
สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา ขอเชิิญนัักศึึกษาฟัังรายการวิิทยุุการศึึกษา ประจำเดืือน พฤษภาคม
2565 โดยออกอากาศ 3 สถานีี ดัังนี้้�
สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทยเพื่่�อการเรีียนรู้้�และเตืือนภััย ภาคกลาง สวท. AM.
1467 KHz. รายการเปิิดบ้้านรามคำแหง นำเสนอข่่าวคราวพร้้อมเรื่่�องราวที่่�สัังคมกำลัังให้้ความสนใจ
ในแง่่มุุมวิิชาการผ่่านช่่วงบอกข่่าวเล่่าเรื่่�อง และนำเสนอข่่าวสารกิิจกรรม,หลัักสููตรจากมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ออกอากาศทุุกวัันพฤหััสบดีี-วัันศุุกร์์ เวลา 21.00-22.00 น.
โดยสามารถติิดตามรัับฟัังการถ่่ายทอดสดจากสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทย เพิ่่�มเติิม
ผ่่านช่่องทาง www.nbt.prd.go.th คลิิกฟัังวิิทยุุออนไลน์์ แล้้วเลืือกไปที่่� AM1467 รวมถึึงรัับผ่่านทาง
เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ radioam1467 หรืือเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
และเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio
สถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียง กรมการทหารสื่่�อสารกองทััพบก กวส.2 AM. 1215 KHz. (จัังหวััดแพร่่)
ออกอากาศทุุกวัันจัันทร์์-วัันอาทิิตย์์ เวลา 21.00 - 22.00 น.
		วัันจัันทร์์	วิิชา THA2203 ครั้้�งที่่� 31-32 / วิิชา FRE2012 ครั้้�งที่่� 1-8
		วัันอัังคาร	วิิชา FOL3302 ครั้้�งที่่� 3-12
		วัันพุุธ		วิิชา SOC3091 ครั้้�งที่่� 3-10
		วัันพฤหััสบดีี	วิิชา ART1003 ครั้้�งที่่� 3-10
		วัันศุุกร์์		วิิชา GEO2501 ครั้้�งที่่� 31-32 / วิิชา ECO1121 ครั้้�งที่่� 1-6
	วัันเสาร์์		วิิชา GRK1101 ครั้้�งที่่� 31-32 / วิิชา SOC2043 ครั้้�งที่่� 1-6
		วัันอาทิิตย์์ รายการมีีคำถามมีีคำตอบ โดยสำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบ
ประเมิินผล และติิดตามรัับฟัังรายการมีีคำถามมีีคำตอบในรููปแบบ Podcast ย้้อนหลัังได้้ทางเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ
สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio
สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียง กองอำนวยการกลางรัักษาความปลอดภััยแห่่งชาติิ กรป.กลาง
FM 99.10 MHz. (จัังหวััดนราธิิวาส) ออกอากาศ
		วัันอาทิิตย์์ เวลา 09.05 - 09.30 น. วิิชา GEO2501 ครั้้�งที่่� 29-32
							วิิชา FOL3302 ครั้้�งที่่� 1
				
เวลา 09.35 - 10.00 น. วิิชา GRK1101 ครั้้�งที่่� 29-29
							วิิชา FRE2012 ครั้้�งที่่� 1
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่ห� น่่วยจััดและผลิิตรายการวิิทยุุ สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา ม.ร.
เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง หรืือสอบถามเกี่่ย� วกัับบริิการ
Ph.D. Service ได้้ที่่� Facebook Fanpage :
บริิการสารสนเทศ RU Library หรืือช่่องทาง Line
OA : RefService RULibrary (@063sqrqe)

ทีีมบรรณารัักษ์์
พร้้อมให้้บริิการ
“สืืบค้้นและช่่วยค้้นคว้้าข้้อมููล
เพื่่�อการวิิจััย”
“บริิการสืืบค้้นสารสนเทศและช่่วยการค้้นคว้้า
เพื่่อ� สนัับสนุุนงานวิิจัยั และการศึึกษา” อีีกหนึ่่�งบริิการดีีๆ
จากสำนัักหอสมุุดกลาง เพื่่อ� ช่่วยอำนวยความสะดวก
ในการทำงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ และดุุษฎีีนิิพนธ์์สำหรัับ
นัักศึึกษาปริิญญาโท ปริิญญาเอก และบุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยทีีมบรรณารัักษ์์จาก
หน่่วยบริิการสารสนเทศอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จะช่่วยสืืบค้้น
และช่่วยค้้นคว้้าข้้อมููลจากฐานข้้อมููลออนไลน์์ทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศตามหััวข้้อที่่�ต้้องการ และ
ส่่งผลการค้้นหาผ่่านทางอีีเมล
ผู้ที่�้ ส่� นใจสามารถขอรัับบริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์
โดยสแกน QR Code หรืือไปที่่�ลิิงก์์ https://forms.
gle/9YZUKdZ8TbVEriVGA เพื่่�อกรอกแบบฟอร์์ม
พร้้อมระบุุรายละเอีียดและคำค้้น (Keyword) ของ
เนื้้�อหาที่่ต้้� องการสืืบค้้นข้้อมููล หรืือติิดต่่อขอรัับบริิการ
ด้้วยตนเองได้้ที่่ห� น่่วยบริิการสารสนเทศอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ณ ชั้้น� ลอย อาคาร 3 สำนัักหอสมุุดกลาง มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง หรืือสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Facebook
Fanpage : บริิการสารสนเทศ RU Library หรืือ
ช่่องทาง Line OA : RefService RULibrary
(@063sqrqe)

ข่าวรามคำ�แหง
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เลืือกอ่่านหนัังสืือดีี อย่่างมีีเทคนิิค

ปััจจุุบันั ระบบสารสนเทศเป็็นสิ่่ง� ที่่ส� ามารถ
เข้้าถึึงได้้ง่่าย รวมถึึงหนัังสืือก็็มีีการพััฒนารููปแบบ
เป็็นอิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้น� พฤติิกรรมการอ่่านหนัังสืือ
ของนัั ก ศึึ ก ษาก็็ อ าจเปลี่่� ย นไปตามเทคโนโลยีี
ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� ด้้วย แต่่เชื่่อ� ว่่ายัังมีีอีีกหลายคนยัังหลงใหล
กลิ่่�นกระดาษและสุุนทรีียะของการอ่่านหนัังสืือ
จากรูู ป เล่่ ม อยู่่�ในสำนัั ก หอสมุุ ด กลางมีีหนัั ง สืือ
หลายหมื่่�นเล่่ม แล้้วเราจะเลืือกอ่่านเล่่มไหนดีี
แล้้วหนัังสืือที่่�ดีีจะเป็็นอย่่างไร รื่่�นฤทััย สััจจพัันธ์์
(2544, หน้้า 19-29) ได้้กล่่าวถึึงหนัังสืือดีีในภาพรวม
ไว้้ 6 ประการ คืือ 1. ให้้ความรู้้� หนัังสืือเป็็นแหล่่ง
ความรู้้� ที่่�เ ก่่ า แก่่ ที่่�สุุด และสำคััญที่่�สุุด มนุุษย์์ใช้้
ตััวอัักษรต่่าง ๆ ไว้้เพื่่อ� สืืบทอดความรู้้� 2. ให้้ความคิิด
หนัั ง สืือที่่� ดีี จะให้้ข้้อคิิ ด สะกิิ ด ใจ หรืือเตืือนใจ
ให้้ตระหนัักถึึงบางสิ่่ง� บางอย่่างหรืือหลาย ๆ อย่่าง
3. ให้้ความจริิง หนัังสืือดีีจะปลุุกให้้ผู้้�อ่่านตื่่�นขึ้้�น
มารัับรู้้�ความจริิงของโลกและชีีวิิต 4. ให้้ความสุุข
หนัังสืือดีีจะให้้ความสุุขที่่ถ� าวรแก่่ผู้อ่�้ า่ น เพราะผู้อ่�้ า่ น
เกิิดความเข้้าใจ รู้้�เท่่าทัันความจริิง เกิิดความสงบ
สัันติิ 5. จููงใจให้้ใฝ่่ดีี หนัังสืือดีีจะมีีอิิทธิิพลต่อ่ ความ
รู้้�สึึกนึึกคิิดและจิิตใจของมนุุษย์์ 6. มีีวรรณศิิลป์์
หนัังสืือดีีต้้องมีีศิิลปะของการประพัันธ์์ ซึ่่�งรวมถึึง
ชั้้�นเชิิงและฝีีมืือในการปรุุงรสของหนัังสืือให้้สััมผััส
ใจผู้้�อ่่าน
นอกจากนี้้� พระยาอนุุมานราชธน (2546,
หน้้า 2-3) ได้้กล่่าวว่่า ในพระราชกฤษฎีีกาตั้้�ง
วรรณคดีีสโมสร ลงวัันที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457
ในมาตรา 8 ระบุุคุุณสมบััติิของหนัังสืือที่่�ได้้รัับ
การยกย่่องว่่าเป็็นหนัังสืือดีี มีีคุุณวิิเศษสมบููรณ์์
ไว้้ 2 ประการ คืือ 1) เป็็นหนัังสืือดีี กล่่าวคืือ เป็็น
เรื่่�องที่่�สมควร ซึ่่�งสาธารณชนจะอ่่านได้้โดยไม่่เสีีย
ประโยชน์์ คืือ ไม่่เป็็นเรื่่อ� งทุุภาษิิต หรืือเป็็นเรื่่อ� งที่่�
ชัักจููงความคิิดผู้้�อ่่านไปในทางอัันไม่่เป็็นแก่่นสาร
หรืือซึ่่�งจะชวนให้้คิิดวุ่่�นวายไปในทางการเมืือง
อัันจะเป็็นเรื่่อ� งรำคาญแก่่รัฐั บาลของพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว ดัังนี้้�เป็็นต้้น 2) เป็็นหนัังสืือแต่่งดีี
ใช้้วิิธีีเรีียบเรีียงอย่่างใด ๆ ก็็ตาม แต่่ต้้องให้้เป็็น
ภาษาไทยอัันดีี ถููกต้้องตามเยี่่ย� งที่่ใ� ช้้ในโบราณกาล
หรืือปััจจุุบัันกาลก็็ได้้ ไม่่ใช่่ภาษาซึ่่�งเลีียนภาษา
ต่่างประเทศ หรืือใช้้วิิธีีผููกประโยคประธานตาม
ภาษาต่่างประเทศ ซึ่่ง� รื่่น� ฤทััย สััจจพัันธ์์ ก็็ได้้กล่่าวไว้้

เช่่ น กัั น (2544, หน้้า 17-18) สำหรัั บ ยุุ ค สมัั ย
ปััจจุุบัันมีีแนวคิิดเกี่่�ยวกัับหนัังสืือดีีที่่�ว่่า หนัังสืือดีี
ต้้องมีีเนื้้�อหาที่่เ� ป็็นประโยชน์์ และต้้องมีีความถููกต้้อง
ของข้้อมูู ลที่่� ใช้้ประกอบในการเขีียน สามารถ
ถ่่ายทอดเรื่่�องราวและความคิิดได้้ดีี มีีการลำดัับ
เหตุุการณ์์ แสดงเหตุุและผลได้้เป็็นขั้้�นเป็็นตอน
มีีการใช้้ภาษาที่่�ถููกต้้องตามหลัักไวยากรณ์์ รวมทั้้�ง
การใช้้สำนวนโวหารและถ้้อยคำที่่เ� หมาะสมกัับหนัังสืือ
ในแต่่ละประเภท หนัังสืือดีีจะสมบููรณ์์ยิ่่ง� ขึ้้น� หากมีี
ภาพประกอบเพื่่อ� ใช้้ในการอธิิบาย (Nation Books,
2563) จากข้้อความข้้างต้้น สะท้้อนให้้เห็็ น ว่่ า
ไม่่ว่่ายุุคสมััยจะเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไร นิิยามของ
หนัังสืือดีีก็็ยังั คงมีีความคล้้ายคลึึงกัันมากอยู่่� กล่่าวคืือ
หนัังสืือดีีจะต้้องให้้ความรู้้� มีีเนื้้�อหาที่่เ� ป็็นประโยชน์์
มีีการเรีียบเรีียงและใช้้ภาษาอย่่างถููกต้้อง สามารถ
สััมผััสใจผู้้�อ่่านได้้ และทางสำนัักหอสมุุดกลางก็็มีี
หนัังสืือดีีมากมาย พร้้อมที่่จ� ะให้้บริิการกัับนัักศึึกษา
ทุุ ก คน โดยสามารถสืืบค้้นเพื่่� อ เลืือกหนัั ง สืือที่่�
ต้้องการได้้ที่่� https://www.lib.ru.ac.th/
เพราะว่่าหนัังสืือดีี ๆ อยู่่�ใกล้้แค่่ปลายนิ้้�วคลิิก

ม.รามฯ ขอความร่่วมมืือบััณฑิิต
กรอกข้้อมููลภาวะการมีีงานทำำ�
กองแผนงาน มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ขอความร่่วมมืือผู้้ส� ำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ปีีการศึึกษา 2563 (รุ่่�นที่่� 47) และกรณีีขอจบข้้ามภาค
กรอกแบบสำรวจข้้อมููลภาวะการมีีงานทำ เพื่่�อใช้้
เป็็นข้้อมููลประกอบการตรวจประกัันคุุณภาพการศึึกษา
ภายในของคณะหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
เพื่่�อจััดทำรายงานภาวะการมีีงานทำของบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
บัั ณ ฑิิ ต สามารถกรอก
แบบสำรวจภาวะการมีีงานทำ
ได้้ที่่� https://forms.gle/
GaCDkA8JD2nYuVLB8
หรืือ QR code (ตามภาพ)
สอบถามรายละเอีียดได้้ที่่�
งานวิิจััยสถาบััน กองแผนงาน 02-310-8115 และ
02-310-4920
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ม.ร.ขยายเวลารัับ ป.โท
บริิหารรััฐกิิจและกฎหมาย
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ขยายเวลารัับสมััคร
นัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาโท หลัักสููตรรััฐศาสตร
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการบริิหารรััฐกิิจและกฎหมาย
รุ่่�นที่่� 26 ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 บััดนี้้� –
17 พฤษภาคม 2565
หลัักสููตร 37 หน่่วยกิิต แผน ข ไม่่ทำวิิทยานิิพนธ์์
ศึึกษาระบบ Block Course บรรยายในชั้้�นเรีียน
เรีียนวัันศุุกร์์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และวัันเสาร์์
เวลา 08.00-17.00 น. ณ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
(หััวหมาก) ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาตลอดหลัักสููตร
รวมศึึกษาดููงานต่่างประเทศ จำนวน 170,000 บาท
(แบ่่งชำระ 7 งวด) คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
และประกาศรายชื่่�อผู้้�มีีสิิทธิ์์�สอบสััมภาษณ์์ทาง
เว็็บไซต์์ วัันที่่� 19 พฤษภาคม 2565
ผู้้ส� นใจดาวน์์โหลดใบสมััครที่่� www.pal.ru.ac.th
สมััครด้้วยตนเอง ณ สำนัักงานโครงการฯ ห้้อง 402
อาคารท่่ า ชัั ย ชั้้� น 4 มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
(หััวหมาก) สอบถามรายละเอีียด โทร. 0-23108567, 0-2310-8549 และ 0-2310-8000 ต่่อ
3766-68
สื่่�อสารฯ อบรมนัักผลิิตสื่่�อ Storytelling

(ต่่อจากหน้้า 1)
และคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการกระจายเสีียงและ
โทรทััศน์์ เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�แก่่เยาวชนผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการจำนวน 35 คน เมื่่�อวัันที่่� 26 เมษายน 2565
ณ โรงแรม VIC3 กรุุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า การจััด
อบรมเชิิงปฏิิบััติิการโครงการบ้้านฉัันบ้้านเธอครั้้�งนี้้�
จัั ดขึ้้� น เพื่่� อ ปููพื้้� น ฐานการผลิิ ต เนื้้� อ หาประเภทวิิ ดีี โ อ
หลัักคิิดการเล่่าเรื่่�องรููปแบบ Storytelling ซึ่่�งเป็็น
ก้้าวที่่�สำคััญในการบ่่มเพาะและสร้้างคนรุ่่�นใหม่่ให้เ้ ป็็น
นัั กสื่่� อ สารสร้้างสรรค์์ ที่่� ส ามารถถ่่ า ยทอดมุุมมอง
ความสามััคคีีกลมเกลีียว ส่่งเสริิมความเป็็นน้้ำหนึ่่�งใจ
เดีียวกัันของคนไทย
นอกจากนี้้� โครงการฯดัังกล่่าวยัังสอดคล้้องกัับ
ทิิศทางการพััฒนาหลัักสููตรภาพยนตร์์ดิิจิิทััลและสื่่�อ
สร้้างสรรค์์ ที่่�จะเริ่่ม� เปิิดการสอนภาค 1/2565 ซึ่ง่� เป็็น
หลัักสููตรใหม่่ของคณะสื่่�อสารมวลชน โดยไม่่เพีียงแต่่
สร้้างนัักสื่่�อสารที่่�มีีความสามารถในการทำภาพยนตร์์
เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง ได้้ให้้ความสำคัั ญ กัั บ การใช้้สื่่� อ เพื่่� อ
เชื่่อ� มโยงคน ชุุมชน พื้้�นที่่� และสัังคม ผ่่านการเล่่าเรื่่อ� ง
และผลิิตสื่อ่� สร้้างสรรค์์ พร้้อมมุ่่�งเน้้นที่่�จะเป็็นแรงผลัักดันั
ต่่อการพััฒนานัักวิิชาชีีพและนัักวิิชาการในสายงาน
ภาพยนตร์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
“ขอขอบคุุณกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและ
สร้้ า งสรรค์์ ที่่� ม อบโอกาสให้้ ค ณะสื่่� อ สารมวลชน
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และผู้้เ� ข้้าร่่วมอบรมได้้ผลิติ สื่่อ�
จากทุุนประเภทเชิิงยุุทธศาสตร์์ ในประเด็็นการสร้้าง
ความสามััคคีีของคนในชาติิ โดยการเล่่าเรื่่�องผ่่าน
ภาพยนตร์์สั้้น� 5 เรื่่อ� ง 5 พื้้�นที่่� จากจัังหวััดแพร่่ นครพนม
อุุทััยธานีี กาญจนบุุรีี และพัังงา และขอเป็็นกำลัังใจ
ให้้กัับทุุกคนในการดำเนิินกิิจกรรมต่่างๆ อย่่างเต็็ม
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มเติิมสื่่�อดีีที่่�ปลอดภััยและ
สร้้างสรรค์์ให้้กัับสัังคมต่่อไป”
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ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๔)

๙

ผลการเลืือกตั้้�ง
กรรมการสภาคณาจารย์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงดำเนิินการเลืือกตั้้�งกรรมการสภาคณาจารย์์ เมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2565 ณ อาคารพ่่อขุุนศรีีอิินทราทิิตย์์ (สภาคณาจารย์์) นั้้�น
	ผลการเลืือกตั้้ง� และรายชื่่อ� ผู้้ไ� ด้้รัับการเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการสภาคณาจารย์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหงว่่าด้้วยสภาคณาจารย์์
พ.ศ.2557 ข้้อ 7 (1) และข้้อ 7 (2) เรีียงตามลำดัับผู้้�ที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1. ประเภททั่่�วไป (จำนวน 5 คน)
1. รองศาสตราจารย์์ปิิยะ ศัักดิ์์�เจริิญ		
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อรไท ชั้้�วเจริิญ		
3. นายนริินทร์์ วงค์์คำจัันทร์์			
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภาสกร เรืืองวานิิช		
5. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จุุฑารััตน์์ วรประทีีป		
2. ประเภทสัังกััดคณะนิิติิศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. นายธนะชาติิ ปาลิิยะเวทย์์			
2. นายปรีีดา โชติิมานนท์์				
3. นางสาวภิิรนา พุุทธรััตน์์			
3. ประเภทสัังกััดคณะบริิหารธุุรกิิจ (จำนวน 3 คน)
1. นางสาวดารณีี พลอยจั่่�น			
2. นางสาวนนทพร สีีหพัันธุ์์�			
3. นางสาวศรััญญา เนีียมฉาย			
4. ประเภทสัังกััดคณะมนุุษยศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. นายฐิิติินัันทน์์ ผิิวนิิล				
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธีีระนัันท์์ วิิชััยดิิษฐ		
3. นางสาวสุุกััญญา นิิมิิตวิิไล			
5. ประเภทสัังกััดคณะศึึกษาศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. นายเอกอมร เอี่่�ยมศิิริิรัักษ์์			
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์น้้ำเพชร เทศะบำรุุง		
3. นายอมฤต จัันทร์์เกษร				
6. ประเภทสัังกััดคณะวิิทยาศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิสราภรณ์์ เพ็็ชร์์สุุทธิ์์�		
2. นายชััยวััฒน์์ บุุญเพ็็ง				
3. นางสาวดวงกมล เสงี่่�ยมดีี			
7. ประเภทสัังกััดคณะรััฐศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชญาน์์ทััต ศุุภชลาศััย		
2. นายศกลรััตน์์ จิิรรุ่่�งเรืืองวงศ์์			
3. นายกิิตติิพศ พุุทธิิวนิิช				

คณะนิิติิศาสตร์์บริิการวิิชาการขุุมชน

ได้้ 458 คะแนน
ได้้ 390 คะแนน
ได้้ 367 คะแนน
ได้้ 357 คะแนน
ได้้ 345 คะแนน
ได้้ 50 คะแนน
ได้้ 49 คะแนน
ได้้ 49 คะแนน
ได้้ 84 คะแนน
ได้้ 83 คะแนน
ได้้ 82 คะแนน
ได้้ 48 คะแนน
ได้้ 45 คะแนน 		
ได้้ 37 คะแนน
ได้้ 192 คะแนน
ได้้ 188 คะแนน
ได้้ 178 คะแนน
ได้้ 97 คะแนน
ได้้ 97 คะแนน
ได้้ 96 คะแนน
ได้้ 47 คะแนน
ได้้ 41 คะแนน
ได้้ 41 คะแนน

8. ประเภทสัังกััดคณะเศรษฐศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. นางสาววิิมลรััตน์์ ศรีีรััตนกููล			
ได้้ 10 คะแนน
2. นายธัันวา แผนสท้้าน				
ได้้ 10 คะแนน
3. นางสาววนิิดา พิิมพ์์โคตร			
ได้้ 10 คะแนน
9. ประเภทสัังกััดบััณฑิิตวิิทยาลััย (จำนวน 2 คน)
1. นายพงศธร นััทธีีประทุุม			
ได้้ 10 คะแนน
2. นางสาวปิิยวรรณ ศิิริิเดชขจร			
ได้้ 9 คะแนน
10. ประเภทสัังกััดคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิิตรกร พููลโพธิ์์�ทอง		
ได้้ 16 คะแนน
2. นายกานต์์ กานต์์กนก				
ได้้ 14 คะแนน
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรพงษ์์ พงษ์์ยุุพิินพานิิช
ได้้ 11 คะแนน
11. ประเภทสัังกััดคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. นางสาวนิิสากร บุุญเลิิศ			
ได้้ 11 คะแนน
2. นายอััมริินทร์์ หมอกอ่่อน			
ได้้ 11 คะแนน
3. นายวรพงศ์์ อุ่่�ยยก				
ได้้ 11 คะแนน
12. ประเภทสัังกััดคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ (จำนวน 3 คน)
1. นางสาวสวรรยา แสงสุุข			
ได้้ 10 คะแนน
2. นางสาววไลพร อาจารีีวััฒนา			
ได้้ 9 คะแนน
3. นายเอนก ประดิิษฐารมณ์์			
ได้้ 9 คะแนน
13. ประเภทสัังกััดคณะสื่่�อสารมวลชน (จำนวน 3 คน)
1. นายพรศัักดิ์์� ธนพััฒนพงศ์์			
ได้้ 7 คะแนน
2. นางสาววิิชชุุตา มัังคะลีี				
ได้้ 7 คะแนน
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชุุติิมา ผิิวเรืืองนนท์์		
ได้้ 7 คะแนน
14. ประเภทสัังกััดคณะทััศนมาตรศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. นายอััครพนธ์์ วััชรพลากร			
ได้้ 11 คะแนน
2. นางสาวจุุฑามณีี คู่่�อััครกุุล			
ได้้ 11 คะแนน
3. นางสาวภััทรกร ถาวรกสิิวััฒนกุุล		
ได้้ 11 คะแนน
15. ประเภทสัังกััดคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ (จำนวน 3 คน)
1. นางสาวอนุุ สุุราช				
ได้้ 11 คะแนน
2. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุนารีี ทะน๊๊ะเป็็ก		
ได้้ 11 คะแนน
3. นางสาวสุุพััตรา อััศวไมตรีี			
ได้้ 11 คะแนน

รองศาสตราจารย์์ ดร.ฐากููร ศิิริิยุุทธ์์วััฒนา
คณบดีีคณะนิิติิศาสตร์์ เป็็นประธานเปิิดโครงการ
บริิ ก ารวิิ ช าการแก่่ ชุุ ม ชนและสัั ง คม ปีี ที่่� 1 และ
อาจารย์์มาโนช สุุขสัังข์์ อาจารย์์ประจำภาควิิชา
กฎหมายมหาชน เป็็นวิิทยากรบรรยายเรื่่อ� ง “ความรู้้�
เบื้้� อ งต้้นเกี่่� ย วกัั บ กฎหมายอาญา” พร้้อมกัั น นี้้�
มีีนัักศึึกษานิิติศิ าสตร์์เข้้าร่่วมให้้คำปรึึกษาทางกฎหมาย
(Legal Clinic) กัั บ สมาชิิ ก ในชุุ ม ชน ซึ่่� ง เป็็ น งาน
ช่่วยเหลืือสัังคมโดยไม่่หวัังผลตอบแทน (Pro bono)
ทั้้� ง นี้้� มีีผู้้ � เข้้าร่่ ว มโครงการให้้ความสนใจซัั ก ถาม
ข้้อสงสััยทางกฎหมายเป็็นจำนวนมาก เมื่่�อวัันที่่� 23
เมษายน 2565 ณ ชุุ ม ชนอ่่ อ นนุุ ช ทาวน์์ เ ฮ้้าส์์ 1
เขตสวนหลวง กรุุงเทพมหานคร

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

คณะรััฐศาสตร์์ ม.รามฯ เปิิดรัับ ป.เอก ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)
หลัักสููตรรััฐศาสตรมหาบััณฑิิต กลุ่่�มวิิชาสหวิิทยาการ
เพื่่�อการพััฒนาท้้องถิ่่�น หลัักสููตร 2 ปีี 40 หน่่วยกิิต
(แผน ข ไม่่ทำวิิทยานิิพนธ์์) จััดการเรีียนการสอนแบบ
Block Course System เรีียนวัันเสาร์์และอาทิิตย์์
เวลา 08.00-17.00 น. ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาตลอด
หลัักสููตร 130,000.- บาท (แบ่่งชำระ 6 งวด)
ผู้้�สนใจดาวน์์โหลดใบสมััครและสมััครทาง
อิิ น เทอร์์ เน็็ ต ที่่� www.islocal.ru.ac.th สอบถาม
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� สำนัักงานโครงการฯ อาคาร
ศรีีศรััทธา ชั้้น� 3 ห้้อง 0304 คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง โทร. 0-2310-8496 หรืือ 084-917-5337

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย     รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ    น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล    น.ส.กุุลิศิ รา  เจริิญสุุข
บรรณาธิิการ
ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล                                        กองบรรณาธิิการ     น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ    นางปุุญญิิสา อรพิินท์์                  ช่่างภาพ
    นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง           
ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า     นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

