ม.ร.จััดพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล “สมเด็็จพระนางเจ้้าฯพระบรมราชิินีี”
เนื่่�องในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 3 มิิถุุนายน 2565
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิม
พระชนมพรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี
โดยมีีผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็็นประธานในพิิธีี เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2565 ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ ชั้้�น 2 อาคาร
หอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
โอกาสนี้้� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์กรสรวง ปาณิินท์์ รองอธิิการบดีีฝ่่ายศิิลปวััฒนธรรม
กล่่าวว่่า ด้้วยมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ได้้ดำเนิินการจััดพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล
สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิม
พระชนมพรรษาเวีียนมาบรรจบอีีกวาระหนึ่่�ง เพื่่�อเป็็นการเทิิดพระเกีียรติิ ที่่�พระองค์์
ทรงปฏิิบัติั พิ ระราชกรณีียกิิจ เคีียงข้้างพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ทั้้�งในงานราชพิิธีี
การพระราชทาน พระราชวโรกาส ให้้คณะบุุคคลต่่าง ๆ เข้้าเฝ้้า พิิธีีเปิิดอาคาร พิิธีีสวนสนาม
ถวายสััตย์์ปฏิิญาณของทหาร และตำรวจ ครอบคลุุมพระราชกรณีียกิิจ ทั้้�งด้้านศาสนา
ศิิลปวััฒนธรรม การต่่างประเทศ การอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ รวมไปถึึงความเป็็นอยู่่�ของ
ประชาชน การนี้้� เพื่่� อ ให้้ ผู้้�บริิ ห าร คณาจารย์์ ข้้ า ราชการ พนัั ก งาน เจ้้ า หน้้ า ที่่�
นัักศึึกษา และนัักเรีียน มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ได้้แสดงความจงรัักภัักดีี ต่่อสมเด็็จ
พระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี
(อ่่านต่่อหน้้า 7)

ม.ร.จััดประชุุมวิิชาการนานาชาติิ
‘ASEAN Biodiversity Session’

ม.รามคำำ�แหง เชิิญร่่วม เดิิน-วิ่่�งสะสมระยะทาง

RAM RUN TOGETHER 2022

ผู้้ � ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืื บ พงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิ ก ารบดีี
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เป็็ น ประธานเปิิ ด การประชุุ ม โครงการ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ขอเชิิญบุุคลากร นัักศึึกษา ศิิษย์์เก่่า และประชาชน “อาเซีียนกัับความหลากหลายทางชีีวภาพ (ASEAN Biodiversity
ทั่่�วไป ร่่วมเดิิน-วิ่่ง� RAM RUN TOGETHER 2022 เพื่่อ� สุุขภาพแบบ New normal Session)” จััดโดยคณะวิิทยาศาสตร์์ ในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ
สะสมระยะทาง 50 กิิโลเมตร หรืือ 100 กิิโลเมตร ผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น ภายในระยะ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยมีีนัักวิิชาการ นัักวิิจััยจากประเทศไทย
เวลา 31 วััน อยู่่�ที่่�ไหนก็็ออกกำลัังกายได้้ ผู้้�ทำกิิจกรรมครบถ้้วน ถููกต้้องตามกติิกา มาเลเซีีย และฟิิลิิปปิินส์์ ร่่วมประชุุมผ่่านระบบ ZOOM เมื่่�อวัันที่่�
มีีสิิทธิิลุ้้�นรับั เสื้้อ� ที่่ร� ะลึึก รวม 1,000 รางวััล ฟรีี! ตลอดรายการ
25 พฤษภาคม 2565
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
โอกาสนี้้� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
เปิิดเผยว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยคณะกรรมการดำเนิินงานโครงการชี้้�นำ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง กล่่าวว่่า เป็็นโอกาสอัันดีีที่่�มหาวิิทยาลััย
ป้้องกััน และแก้้ไขปััญหาของสัังคม จััดโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพชุุมชนรามคำแหง :
RAM RUN TOGETHER 2022 เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากร นัักศึึกษา ศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััย รามคำแหงได้้ รัั บ เกีียรติิ ใ ห้้ เ ป็็ น เจ้้ า ภาพจัั ด โครงการร่่ ว มกัั บ หลาย
รามคำแหง และประชาชนทั่่�วไป ได้้ออกกำลัังกายเพื่่�อสุุขภาพด้้วยการเดิินหรืือวิ่่�ง หน่่วยงานในประเทศไทย และประเทศอาเซีียน ในหััวข้้อ ASEAN
ขณะที่่�ประเทศไทยยัังอยู่่�ในสถานการณ์์ของการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส Biodiversity Session ซึ่่�งเป็็นความกัังวลร่่วมกัันในหลายประเทศ
โคโรนา 2019 (COVID-19) การส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีสุุขภาพแข็็งแรงด้้วยออกกำลัังกาย โดยเฉพาะผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพอากาศในบริิบท
จึึ ง มีีความสำคัั ญ ไม่่ว่่าจะด้้ ว ยรููปแบบใด หรืืออยู่่ �สถ านที่่� ใ ดก็็ ต าม ก็็ ส ามารถ ความหลากหลายทางชีีวภาพ และผลกระทบที่่�มีีผลกัับคุุณภาพชีีวิิต
ของประชากรในประเทศอาเซีียน
ออกกำลัังกายได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
(อ่่านต่่อหน้้า 7)
(อ่่านต่่อหน้้า 7)

ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๙

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๖ - ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

ในฉบัั บ

หน้้า 3

อธิิการบดีี ม.ร. ยิินดีี

‘ต้้นน้ำำ��’

หลัังคว้้า 3 เหรีียญทองแดงซีีเกมส์์
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ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

กระบวนวิิชาที่่�เปดสอนสํําหรัับนัักศึึกษาชั้้�นปที่่� 1 (นัักศึึกษาใหม)
ภาค 1 ปการศึึกษา 2565
กระบวนวิิชา
(หนวยกิิต)
ACC1101(3)
ACC1103(3)
AGR1003(3)
ART1003(2)
BIO1105(3)
BIT2001(1)
CDM1101(3)
CHI1001(3)
CMS1003(3)
CMS1101(3)
CMS1103(3)
COS1101(3)
COS1103(3)
DTL2001(3)
DTL2301(3)
DTL2402(3)
ECO1003(3)
ECO1121(3)
EDU1401(3)
ELT2108(3)
ELT2111(1)
ENG1001(3)
ENG1002(3)
ENG2001(3)
FRE1011(3)
GAS1001(2)
GEO2101(3)
GEO2301(3)
GER1011(3)
HED1101(2)
HIS1201(3)
HOT1101(3)
JPN1011(3)
LAW1004(3)
LAW1101(2)
LAW1102(2)
LAW1104(3)
LIS1001(2)

วััน-เวลาบรรยาย

สถานที่่�บรรยาย

วัันเวลา สอบไล

TH 0830 - 1100
VDO TAPE. F 1330 - 1520
M 0830 - 1100
M 0830 - 1100
TU 0830 - 1100
TU 1350 - 1620
F 1330 - 1520
TU 1350 - 1620
TU 0830 - 1100
W 0830 - 1100
TU 0830 - 1100
TH 0830 - 1100
LEC. TH 0930 - 1120
LAB. TH 1130 - 1320
TU 1130 - 1320
W 0730 - 0920
TH 0930 - 1120
TU 1330 - 1520
TU 0830 - 1100
W 1110 - 1340
F 1330 - 1520
TU 1330 - 1600
W 0930 - 1200
M 0830 - 1100
TU 0830 - 1100
TU 1130 - 1320
M 0830 - 1100
TH 0830 - 1100
TU 0930 - 1120
M 1330 - 1520
M 0830 - 1100
W 1350 - 1620
W 1110 - 1340
TH 0930 - 1120
W 1110 - 1340
M 1350 - 1620
W 0830 - 1100
M 1110 - 1340
M 1350 - 1620
M 1110 - 1340

PBB 301
VKB 401
PBB 201
KTB 401
PBB 301
KTB 301
KMB 204
PBB 201
SK 1301
SK 1502
SK 1401
KTB 501
SCL 211/2
SCL 211/2
SCL 204
KLB 501
NCB 209
NCB 208
PBB 401
KTB 301
SBB 201
KMB 318

SAT 22 OCT 2022 A
M 24 OCT 2022 A
TH 27 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 B
TH 20 OCT 2022 B
คณะจััดสอบเอง
W 19 OCT 2022 A
TH 27 OCT 2022 B
SAT 29 OCT 2022 B
TU 1 NOV 2022 A
W 19 OCT 2022 A
W 2 NOV 2022 A

W 19 OCT 2022 B
W 19 OCT 2022 B
W 2 NOV 2022 A
M 24 OCT 2022 B
M 24 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 A
F 21 OCT 2022 A
คณะจััดสอบเอง
KMB 318
คณะจััดสอบเอง
KTB 201 TU 25 OCT 2022 B
KTB 201
M 31 OCT 2022 B
VKB 501
F 28 OCT 2022 B
SK 1603
W 19 OCT 2022 A
SK 1402
F 21 OCT 2022 B
NCB 201/4 SUN 30 OCT 2022 A
NCB 201/4
คณะจััดสอบเอง
SK 1401
W 19 OCT 2022 A
KTB 201
M 24 OCT 2022 A
KTB 201
F 28 OCT 2022 A
SBB 310 SAT 22 OCT 2022 B
KTB 501 TH 27 OCT 2022 A
KTB 201
TU 1 NOV 2022 B
PBB 201 SAT 22 OCT 2022 A
PBB 301
F 28 OCT 2022 B
KTB 201
TU 1 NOV 2022 B
KTB 501
W 2 NOV 2022 A

กระบวนวิิชา
(หนวยกิิต)
LIS1003(1)

วััน-เวลาบรรยาย

สถานที่่�บรรยาย

วัันเวลา สอบไล่่

KTB 501

SAT 22 OCT 2022 B

MSA1003(2)
MTH1101(3)
PHI1003(3)
PHY1001(3)
PHY1101(3)
PHY1105(3)
POL1100(3)
POL1101(3)
PSY1001(3)
RAM1000(3)
RAM1101(3)
RAM1102(3)
RAM1103(3)
RAM1111(3)
RAM1131(3)
RAM1132(3)
RAM1141(3)

M 1350 - 1620
วิิชานี้้�มีีการบรรยาย 8 ครั้้�ง
ครั้้�งละ 2 ชั่่�วโมง หามนัักศึึกษา
คณะมนุุษยศาสตร
ลงทะเบีียนเรีียน
TH 1110 - 1340
W 1350 - 1620
TH 1350 - 1620
W 0830 - 1100
W 0830 - 1100
F 1110 - 1340
W 1350 - 1620
TH 1110 - 1340
TH 1350 - 1620
F 1730 - 1920
TU 0830 - 1100
TU 1350 - 1620
F 1110 - 1340
M 1110 - 1340
F 1350 - 1620
W 0830 - 1100
TH 1110 - 1340

KTB 201
KTB 301
PBB 301
PBB 301
SK 1701
SK 1701
PBB 201
KTB 301
PBB 501
KLB 201
KTB 501
KTB 401
KTB 501
PBB 401
KTB 401
KTB 301
PBB 301

F 28 OCT 2022 A
TH 27 OCT 2022 A
SAT 29 OCT 2022 A
W 2 NOV 2022 B
SAT 22 OCT 2022 B
SAT 22 OCT 2022 A
F 21 OCT 2022 B
TH 27 OCT 2022 B
TH 20 OCT 2022 A
W 26 OCT 2022 B
F 21 OCT 2022 A
W 26 OCT 2022 A
SAT 29 OCT 2022 B
SAT 30 OCT 0202 B
TU 25 OCT 2022 B
M 24 OCT 2022 B
W 2 NOV 2022 B

RAM1142(3)
RAM1201(3)
RAM1202(3)
RAM1203(3)
RAM1204(3)
RAM1301(3)
RUS1011(3)
SCI1002(3)
SCI1003(3)
SOC1003(3)
SOC1013(3)
SPN1011(3)
STA1003(3)
STA2003(3)
THA1001(3)
THA1003(3)
THA2101(3)

F 0830 - 1100
F 0830 - 1100
W 1110 - 1340
TU 0830 - 1100
W 0830 - 1100
F 1730 - 1920
TU 0830 - 1100
TH 0930 - 1120
TU 1110 - 1340
W 1110 - 1340
W 1350 - 1620
TU 1110 - 1340
W 1110 - 1340
TH 1330 - 1520
TU 1350 - 1620
TU 1110 - 1340
TH 0930 - 1120

KTB 401
PBB 501
PBB 401
KTB 401
KTB 401
KLB 201
SK 1501
SBB 502
KTB 501
PBB 201
SK 1401
SK 1603
KTB 401
SBB 301
PBB 401
PBB 201
VKB 502

W 19 OCT 2022 B
SUN 30 OCT 2022 A
TU 1 NOV 2022 A
TU 1 NOV 2022 B
W 2 NOV 2022 A
W 26 OCT 2022 B
SAT 22 OCT 2022 A
SAT 29 OCT 2022 A
SUN 30 OCT 2022 B
SAT 22 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 A
SAT 22 OCT 2022 A
F 21 OCT 2022 A
M 31 OCT 2022 B
W 19 OCT 2022 A
SUN 30 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 A

วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๓

อธิิการบดีี ม.ร. ยิินดีี ‘ต้้นน้ำำ��’
หลัังคว้้า 3 เหรีียญทองแดงซีีเกมส์์

ผู้้ � ช่ ่ ว ยศาสตราจารย์์ ดร.สืื บ พงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิ ก ารบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แสดงความยิินดีีพร้้อมมอบเสื้้�อสามารถและ
ของที่่�ระลึึกให้้แก่่ นายต้้นน้้ำ กัันตีีมููล นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
โรงเรีียนสาธิิ ต มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง ฝ่่ า ยมัั ธ ยม นัั ก กีีฬาว่่ า ยน้้ำ
ทีีมชาติิไทย หลัังคว้้าเหรีียญทองแดงจำนวน 3 รายการ จากการแข่่งขััน
กีีฬาซีีเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 31 “ฮานอยเกมส์์” ประเทศเวีียดนาม เมื่่อ� วัันที่่� 12-23
พฤษภาคม ที่่�ผ่่านมา
ภายในงานมีีรองศาสตราจารย์์ พ.ต.ท.ดร.ศิิริิพงษ์์ เศาภายน
คณบดีีคณะศึึกษาศาสตร์์ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.คึึกฤทธิ์์� ศิิลาลาย
ผู้้�อำนวยการโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยรามคำแหง และคุุณนิิยะดา
หล่่ำพล้้อย นายกสมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และนัักเรีียนโรงเรีียน
สาธิิตมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่่วมยิินดีี เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2565
ณ โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยรามคำแหง (ฝ่่ายมััธยม)
โอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า ขอแสดง
ความยิินดีีกัับนายต้้นน้้ำ กัันตีีมููล นัักเรีียนโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง นัักกีีฬาว่่ายน้้ำทีีมชาติิไทย ที่่�สามารถคว้้าเหรีียญทองแดง
มาได้้ถึงึ 3 เหรีียญ 3 รายการ เป็็นการสะท้้อนถึึงความอดทน การมุุมานะ
พยายาม และการมีีหััวใจนัักสู้้�ของนัักกีีฬา จนสามารถคว้้าเหรีียญรางวััล
มาเป็็นความภาคภููมิิใจให้้กัับตนเอง และประเทศชาติิได้้สำเร็็จ
“ขอเป็็นกำลัังใจให้้กับั ต้้นน้้ำในการรัักษาความสำเร็็จ และการมุ่่ง� มั่่�น
ไปสู่่�เป้้าหมายต่่อไป เชื่่�อมั่่�นเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าลููกศิิษย์์ทุุกคนจะสามารถ
ประสบความสำเร็็ จ ในชีี วิิตต ามเป้้ า หมายที่่� ว างไว้้ ไ ด้้ อ ย่่างแน่่นอน
เพีียงไม่่ลดละความมุ่่�งมั่่�นพยายาม และขอให้้มองไปยัังอนาคตที่่�สดใส
โดยยึึดหลัักของการคิิดดีี ทำดีี พููดดีี เพื่่อ� สร้้างสรรค์์สิ่ง่� ดีีให้้กับั สัังคมต่่อไป”
	ด้้ าน นายต้้นน้้ำ ฉลามหนุ่่�มทีีมชาติิ ไ ทย กล่่ า วว่่ า ดีีใจและ
ภาคภููมิิใจที่่ส� ามารถคว้้าเหรีียญรางวััลพร้อ้ มสร้้างชื่่อ� เสีียงให้้กับั ประเทศ
ได้้สำเร็็จตามที่่�ตั้้�งใจ ช่่วง 3 เดืือนก่่อนเข้้าร่่วมแข่่งขัันตนเข้้าโปรแกรม
ฝึึกซ้้อมหนัักมาก มีีบางช่่วงที่่รู้้�สึ
� กึ เหนื่่อ� ย รู้้�สึกึ ท้้อ แต่่ก็ใ็ ห้้กำลัังใจตััวเองเสมอ
ด้้วยการทำอย่่างเต็็มที่่� หากวัันนี้้�ยัังดีีไม่่พอ พรุ่่�งนี้้�จะต้้องดีีกว่่าเดิิม
ยัังมีีพ่่อแม่่คอยให้้การสนัับสนุุนมาโดยตลอดตั้้�งแต่่ตอนอายุุ 6 ขวบ
ที่่� ต นเริ่่� ม เข้้ า สู่่ �ว งการกีีฬาว่่ า ยน้้ำและตัั ดสิิ น ใจเป็็ น นัั ก กีีฬาเต็็ ม ตัั ว
ในตอนอายุุ 7 ขวบ

“ขอขอบคุุณคุุณพ่่อคุุณแม่่ คุุณครููโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ที่่�คอยให้้การสนัับสนุุนมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และขอขอบคุุณทุุกคน
ที่่�คอยให้้กำลัังใจ ผมจะขยัันฝึึกซ้้อมและพััฒนาตนเองต่่อไป โดยตั้้�งเป้้าหมาย
ที่่�จะเข้้าร่่วมการแข่่งขัันโอลิิมปิิกส์์เกมส์์สัักครั้้�งในชีีวิิต”

นายนนทกานต์์ กัันตีีมููล คุุณพ่่อของนายต้้นน้้ำ กล่่าวว่่า ตนได้้
พููดคุุยกัับลููกชายเสมอว่่ากีีฬาซีเี กมส์์เป็็นเหมืือนจุุดเริ่่ม� ต้้น หากมีีความมุ่่�งมั่่น�
ตั้้ง� ใจดีี จะสามารถพััฒนาตนเองไปสู่่ร� ะดัับเอเชีียนเกมส์์ และเป้้าหมายสููงสุุด
คืือโอลิิมปิิกส์์เกมส์์ได้้ ต้้องขอขอบคุุณโค้้ชผู้้�ฝึกึ สอน และกำลัังใจจากทุุกคน
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำคััญอย่่างมากสำหรัับนัักกีีฬา
นางณัั ฐ สุุ ด า นาลอ คุุ ณ แม่่ ข องนายต้้ นน้้ ำ กล่่ า วว่่ า ลููกชาย
มีีความสนใจและรัักในการว่่ายน้้ำตั้้�งแต่่เด็็ก แม่่ก็็เปิิดโอกาสและให้้
การสนัับสนุุนลููกชายในการทำสิ่่�งที่่�รัักอย่่างเต็็มที่่�มาโดยตลอดกว่่า 10 ปีี
ของการเป็็นนัักกีีฬา ภาคภููมิิใจในตััวลููกชายที่่มีี� ความตั้้ง� ใจ มีีความรัับผิดช
ิ อบ
ซึ่่�งมีีบางครั้้�งที่่�เขาเหนื่่�อย แต่่เขาก็็มีีใจสู้้�และสามารถทำได้้ดีีขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ส่่วนตััวแม่่มองว่่าทุุกคนต้้องสู้้�อยู่่�แล้้วกัับทุุกสถานการณ์์ที่่�เผชิิญ ขอเพีียง
มีีสติิเมื่่�อมีีปััญหา แล้้วจะสามารถผ่่านมัันไปได้้ด้้วยดีี

๔

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา
สอบถามการเทีียบโอน กรณีี 8 ปีี
สมััครใหม่่ และการขอจบการศึึกษา
ถาม: อยากทราบเกี่่�ยวกัับการเทีียบโอนและวัันที่่�
สำเร็็จการศึึกษา
1. เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษารามฯ ส่่ วนภููมิิ ภ าค เรีียน 8 ปีี
การศึึกษาแล้้วทำการสมััครใหม่่ โดยใช้้สิิทธิิเทีียบโอน
จากรหัั ส เก่่ า มาเป็็ น รหัั ส 64 โดยยัั ง ไม่่ ไ ด้้ ช ำระ
ค่่าเทีียบโอน ถ้้าจะไปทำเรื่่�องเทีียบโอนเองที่่�คณะ
ที่่�ส่่วนกลาง หรืือฝากให้้ดำเนิินการแทนจะได้้หรืือไม่่
2. ถ้้าลงทะเบีียนเรีียนและสอบผ่่านครบตามหลัักสููตร
ในภาค 1/2564 ในส่่วนภููมิภิ าคแล้้ว วัันสำเร็็จการศึึกษา
และขอจบจะเป็็นของภาค 1/2564 ใช่่หรืือไม่่
3. เมื่่อ� ตรวจดููแล้้วเรีียนทุุกวิิชาครบหลัักสููตร สามารถ
ทำเรื่่�องขอจบได้้เลยหรืือไม่่ และไม่่ได้้กาขอจบไว้้ใน
ภาค 1/2564 เนื่่อ� งจากวัันสมัคั รผลสอบยัังออกไม่่ครบ
ในระบบ e-service จะมีีปััญหาหรืือไม่่
ตอบ: 1. นัักศึึกษาสามารถดำเนิินการทำเรื่่�องชำระ
ค่่าเทีียบโอนได้้ด้้วยตนเอง โดยนำทรานสคริิปแบบ
ไม่่สำเร็็จการศึึกษาจากรหััสเดิิม ขอได้้ที่่�หน่่วยบริิการ
จุุ ด เดีียวเบ็็ ด เสร็็ จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้้� น 1
ติิดต่่อทำเรื่่�องเทีียบโอนหน่่วยกิิต ที่่�ฝ่่ายทะเบีียนคณะ
ที่่�นัักศึึกษาสัังกััด ม.รามฯ หััวหมาก
2. นัักศึึกษาเรีียนครบหลัักสููตรในภาค 1/2564
ถืือว่่าจบการศึึกษาในภาค 1/2564 สำหรัับวันที่
ั ส่� ำเร็็จ
การศึึกษานั้้�น ให้้นักั ศึึกษาตรวจสอบจากปฏิิทินิ การศึึกษา
ของภาคการศึึกษา 1/2564
3. ถ้้านัักศึึกษาดำเนิินการชำระค่่าเทีียบโอน
เรีียบร้้อยแล้้ว และตรวจสอบแล้้วว่า่ เรีียนครบหลัักสููตร
ทำเรื่่�องขอจบการศึึกษาได้้เลย กรณีีถ้้าไม่่ได้้กาขอจบ
การศึึ ก ษาไว้้ ใ นการลงทะเบีียนเรีียนภาคสุุ ดท้ ้ า ย
ให้้นักั ศึึกษาติิดต่อ่ ที่่ฝ่� า่ ยทะเบีียนคณะเพื่่อ� ตรวจสอบว่่า
นัักศึึกษาจบการศึึกษาภาคใดและให้้ทางคณะออกใบ
ส่่งตััวมายื่่�น ติิดต่่อที่่�อาคาร สวป. ชั้้�น 1 ช่่อง 6 เพื่่�อ
ตรวจสอบว่่าจะต้้องชำระค่่าปรัับเป็็นจำนวนเท่่าใด
และออกเอกสารเพื่่อ� นำไปชำระเงิินค่า่ ปรัับที่่� กองคลััง
สำนัักงานอธิิการบดีี ชั้้�น 1 ม.รามฯ หััวหมาก

สอบถามขั้้�นตอนการแจ้้งย้้ายคณะ
และค่่าเทีียบโอน กรณีี 8 ปีี สมััครใหม่่
ถาม: ขอสอบถามว่่าถ้้าเทีียบโอนกรณีีหมดสถานภาพ
8 ปีีสมัคั รใหม่่ ตั้้ง� แต่่ปีี 2562 แต่่ตอนนี้้�ได้้ย้า้ ยมาเรีียน
คณะใหม่่ โดยที่่�ยัังไม่่ได้้แจ้้งทำการย้้ายคณะและยััง
ไม่่ได้้ชำระค่่าเทีียบโอน สอบถามว่่า
1. ต้้องดำเนิินการอย่่างไรบ้้าง
2. วิิชาที่่ล� งเรีียนไปแล้้วในคณะเดิิมถ้้ายัังไม่่ได้้
ทำการย้้ายคณะและยัังไม่่ได้้ชำระค่่าเทีียบโอนผลสอบ
ที่่�สะสมได้้จะได้้ตามปกติิหรืือไม่่
3. ค่่าธรรมเนีียมกรณีีชำระค่่าเทีียบโอนล่่าช้้า
ตอบ: 1. นัักศึึกษาต้้องติิดต่อ่ ทำการย้้ายคณะก่่อนที่่�
หน่่วยบริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จ (One stop service)

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน... ถ้้ามีีเหลืือเก็็บก็็ ไม่่ต้้องกู้้� (2)

ขอทบทวนนิิดหนึ่่�งว่่า ในตอนที่่�แล้้วผมได้้
เกริ่่�นนำถึึงวิิธีีการที่่�รััฐบาลจะกู้้�เงิินภายในประเทศว่่า
ตามตำรานั้้�น มีีอยู่่� 3 วิิธีีด้้วยกััน และได้้เขีียนไปแล้้ว
2 วิิธีี คืือกู้้�จากประชาชนและกู้้�จากสถาบัันการเงิิน
ในตอนนี้้�ก็็จะเขีียนถึึงหนทางสุุดท้้ายที่่�รััฐบาลจะกู้้�ได้้
คืือ กู้้�จากธนาคารกลาง ซึ่่ง� ในกรณีีของประเทศเรา ได้้แก่่
ธนาคารแห่่งประเทศไทย หรืือแบงค์์ชาติิ
คงจะเป็็นเรื่่อ� งที่่รั� บรู้้�กั
ั นั อยู่่ก� ว้้างขวางพอสมควร
(ถ้้าใครไม่่ทราบก็็ขออภััย) ว่่าเงิินหรืือธนบััตรที่่�ใช้้กััน
ในแต่่ละประเทศ จะถููกจััดพิิมพ์์ขึ้้�นโดยธนาคารกลาง
ของประเทศนั้้�น ๆ ทั้้�งนี้้�โดยที่่มีี� กฎเกณฑ์์กำหนดไว้้ด้ว้ ย
เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ พิิ ม พ์์ เ งิิ น ออกมามากจนไร้้ ค่ ่ า กลายเป็็ น
เศษกระดาษ กฏเกณฑ์์ที่ว่่� า่ ก็็คืือการกำหนดให้้ธนบัตั ร
ที่่จ� ะพิิมพ์์ออกมานั้้�น ต้้องมีีหลัักทรััพย์ห์ นุุนหลัังเป็็นไป
ตามสััดส่วนที่
่ ก่� ำหนด ถึึงตอนนี้้�ก็ต้็ อ้ งขอชี้้แ� จงคนที่่คิ� ดว่
ิ า่
สหรััฐอเมริิกาจะพิิมพ์์เงิินออกมาเท่่าไหร่่ก็ไ็ ด้้ตามใจชอบนั้้�น
ให้้คิดิ เสีียใหม่่ เพราะการพิิมพ์์ธนบัตั รของธนาคารกลาง
สหรััฐฯ นั้้�นก็ต้็ อ้ งอยู่่ภ� ายใต้้กฏเกณฑ์์ที่ก่� ำหนดไว้้เช่่นกันั
และที่่�สำคััญคืือ ธนาคารกลางไม่่ได้้อยู่่�ใต้้อำนาจของ
รััฐบาลนะครัับ รััฐบาลสั่่�งไม่่ได้้ แต่่สาเหตุุที่่�ว่่าทำไม
จึึงดููเหมืือนว่่ารััฐบาลเข้้าไปยุ่่�งกัับการพิิมพ์์ธนบััตรได้้
ก็็เพราะเรื่่�องการกู้้�เงิิน (โดยรััฐบาล) ประเภทที่่� 3
ที่่�กำลัังจะเขีียนถึึงนี่่�แหละครัับ
	ก่่อนอื่่นต้
� อ้ งขอเล่่าถึึงหลัักทรััพย์ที่์ ใ่� ช้้หนุุนหลััง
การพิิมพ์์ธนบัตั ร ซึ่่ง� แปลว่่าการจะพิิมพ์์ธนบัตั รสมมุุติว่ิ า่
สััก 1 แสนล้้านบาทจะต้้องมีีสิินทรััพย์์หนุุนหลัังคืือ
เก็็ บส ำรองไว้้ ที่่� ธน าคารกลางเป็็ นสัั ดส่ ่ วน เท่่ า ไหร่่
สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้หนุุนหลัังโดยทั่่�วไปก็็คืือทองคำ และ
เงิินตราต่่างประเทศสกุุลหลััก (แปลว่่าเป็็นที่่�ยอมรัับ
ในการซื้้�อขายระหว่่างประเทศทั่่�วไป) นอกจากนั้้�น
ก็็ยังั มีีสิินทรััพย์อีี์ กประเภทหนึ่่�งที่่ใ� ช้้หนุุนหลัังการพิิมพ์์
ธนบััตรได้้ ซึ่่�งก็็คืือพัันธบััตรรััฐบาล ทั้้�งนี้้�โดยที่่�สััดส่่วน
ของสิินทรััพย์แ์ ต่่ละอย่่างที่่จ� ะต้้องมีีสำรองไว้้หนุุนหลััง
การพิิมพ์์ธนบัตั รนั้้�น ก็็อาจแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ
การยอมให้้ ใช้้ พัั นธบัั ต รรัั ฐ บาลหนุุ น หลัั ง
การพิิมพ์์ธนบััตรได้้นี่่�เอง ที่่�ทำให้้รััฐบาลมีีบทบาท
ในการพิิมพ์์ธนบััตรได้้ แม้้จะบอกไว้้แล้้วว่่าหน้้าที่่�นี้้�
เป็็นของธนาคารกลางก็็ตาม เพราะเมื่่�อรััฐบาลนำ
พัันธบัตั รมาขายหรืือก็็คืือมากู้้�เงิินจากธนาคารกลางนั้้�น
ธนาคารกลางก็็ไม่่ต้้องหาเงิินที่่�ไหนมาให้้รััฐบาลกู้้�
เพราะพัันธบัตั รรััฐบาลนั้้�นใช้้หนุุนหลัังการพิิมพ์์ธนบัตั ร
ได้้อยู่่�แล้้ว ธนาคารกลางเมื่่�อให้้รััฐบาลกู้้�เงิินก็็จะมีี
พัันธบัตั รรััฐบาลเป็็นทุนส
ุ ำรองเพิ่่�มขึ้้นส
� ำหรัับใช้้พิมิ พ์์เงิิน
ออกมาให้้รััฐบาลกู้้�นั่่�นเอง

อย่่ า งไรก็็ ต ามธนาคารกลางมัั ก จะไม่่ ค่ ่ อ ย
อยากให้้รััฐบาลกู้้�เงิินสัักเท่่าไหร่่ ไม่่ใช่่เพราะกลััวถููก
ชัั ก ดาบ (สำนวนเก่่ า หน่่ อ ย แปลว่่ า ไม่่ ย อมใช้้ ห นี้้� )
หรอกครัับ แต่่กลััวเงิินเฟ้้อมากกว่่าเพราะการที่่�มีีเงิิน
(ธนบััตร) ออกมาหมุุนเวีียนมาก ๆ นั้้�น ถ้้ามากเกิินไป
เงิินก็็จะเฟ้้อ ซึ่่�งตามความหมายคืือราคาสิินค้้าสููงขึ้้�น
แต่่ในอีีกแง่่หนึ่่�งที่่�มีีความหมายเดีียวกัันคืือเงิินมีีค่่า
น้้อยลงหรืือเงิินเท่่าเดิิมซื้้�อสิินค้้าได้้ปริิมาณน้้อยกว่่า
แต่่ก่่อน ซึ่่�งก็็เป็็นเพราะเมื่่�อพิิมพ์์เงิินออกมามากๆ
เงิินมันก็
ั จ็ ะเสื่่อ� มค่่าลงนั่่�นเอง แต่่ที่ผ่� มบอกว่่าธนาคารกลาง
ไม่่อยากให้้กู้้�นี้้ก็� ไ็ ม่่ใช่่ว่า่ จะไม่่ให้้กู้้�เสีียเลยทีีเดีียวนะครัับ
เพราะถ้้าจำเป็็นจริิงๆ ก็็คงต้้องให้้กู้้�จนได้้ เช่่นยามสงคราม
ซึ่่ง� รััฐบาลจะไปขอกู้้�จากประชาชนหรืือสถาบัันการเงิิน
ในยามหน้้าสิ่่�วหน้้าขวานแบบนั้้�นก็็คงจะยาก และจะ
ว่่าไปแล้้วสาเหตุุที่่�ประเทศไทยเราตั้้�งแบงค์์ชาติิขึ้้�น
ก็็ เ พื่่� อ จะใช้้ เ ป็็ น แหล่่ ง กู้้�เงิิ น มาใช้้ ต อนสงครามโลก
ครั้้�งที่่� 2 นั่่�นเองครัับ
เรื่่�องการตั้้�งธนาคารกลางซึ่่�งตอนแรกเรีียกว่่า
“ธนาคารชาติิ” จนคนเรีียกกัันว่่าแบงค์์ชาติิติิดปาก
มาถึึงปััจจุุบัันนั้้�น ผมเคยเขีียนไว้้ในคอลััมน์์นี้้�เมื่่�อนาน
มาแล้้วจึึงขอทบทวนให้้ว่่าตอนสงครามนั้้�นเราต้้อง
พิิมพ์์เงิินมาใช้้เอง เพราะโรงพิิมพ์์ที่เ่� คยใช้้พิมิ พ์์ธนบัตั รให้้
อยู่่�ที่่�ประเทศศััตรููเสีียแล้้ว ใช่่แล้้วครัับเราประกาศ
สงครามกัับฝ่่ายสััมพัันธมิิตรเช่่นอัังกฤษและสหรััฐฯ
นั่่�นเอง แถมหลัักทรััพย์์หนุุนหลััง (ทองคำและเงิินตรา
ต่่างประเทศ) ที่่�เคยฝากไว้้กิินดอกเบี้้�ยกัับธนาคาร
ในอัังกฤษและสหรััฐฯ ก็็ถููกยึึดไปเสีียอีีก ซ้้ำร้้ายไปกว่่านั้้�น
รััฐบาลญี่่ปุ่่�นยั
� งั มาขอกู้้�เงิินเราเพื่่อ� เอาเงิินไปให้้กองทััพ
ญี่่�ปุ่่�นใช้้จ่่ายในเมืืองไทยอีีกด้้วย ตอนนั้้�นเรายัังไม่่มีี
ธนาคารกลางเลย ดัังนั้้�นเพื่่�อไม่่ให้้รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นเข้้ามา
แทรกแซงพิิมพ์์ธนบัตั รไทยออกมาใช้้เสีียเอง รััฐบาลไทย
ตอนนั้้�นจึึงต้้องตั้้�งธนาคารชาติิขึ้้�นและออกพัันธบััตร
ขายให้้กัับธนาคารชาติินี้้� เพื่่�อหนุุนหลัังพิิมพ์์ธนบััตร
ออกมาใช้้ ซึ่่ง� ผลก็็เป็็นอย่่างที่่ก� ลััวกันั เวลาที่่ธน
� าคารกลาง
พิิมพ์์เงิินออกมามาก ๆ ก็็คืือเงิินเฟ้้อสููงลิิบลิ่่�วสิิครัับ
	ที่่�เขีียนมาถึึงตอนนี้้�เพิ่่�งบอกเล่่าถึึงแค่่การที่่�
รััฐบาลจะกู้้�เงิินจากภายในประเทศมาใช้้เท่่านั้้�นเอง
ยัังไม่่ได้้เขีียนถึึงเรื่่�องที่่�จะกู้้�เงิินจากต่่างประเทศเลย
และที่่ส� ำคััญ คืือยัังไม่่มีีอะไรเกี่่ย� วข้้องไปถึึงชื่่อ� ตอนที่่ว่� า่
ถ้้ามีีเหลืือเก็็บก็็ไม่่ต้้องกู้้�เสีียด้้วย เห็็นทีีหััวข้้อนี้้�คงต้้อง
เขีียนเป็็นเรื่่�องยาวเสีียแล้้ว แต่่คงไม่่ถึึงกัับยาวเป็็น
มหากาพย์์หรอกครัับ ไม่่ต้้องตกใจ คงจะอย่่างมาก
อีีกไม่่เกิิน 2 ตอนเท่่านั้้�น

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้้น� 1 ค่่าธรรมเนีียมย้้ายคณะ
2. ผลสอบที่่�นัักศึึกษาสอบผ่่านยัังคงอยู่่�และ
จำนวน 200 บาท จากนั้้�นจึงึ ดำเนิินการติิดต่อ่ ที่่ค� ณะใหม่่ เป็็นไปตามที่่�นัักศึึกษาเก็็บสะสมหน่่วยกิิตได้้
โดยขอทรานสคริิ ป แบบไม่่ ส ำเร็็ จ การศึึ ก ษาจาก
3. หากชำระค่่าเทีียบโอนเกิิน 1 ปีีการศึึกษา
รหััสเดิิมที่่�หน่่วยบริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จ (One stop นัั บ จากวัั นสมัั ค ร จะต้้ อ งชำระค่่ า เทีียบโอนล่่ า ช้้ า
service) พร้้ อ มค่่ า ธรรมเนีียม จำนวน 50 บาท เป็็นรายภาค ภาคการศึึกษาละ 300 บาท หรืือ 600 บาท/ปีี
ไปดำเนิิ น การเทีียบโอนและชำระค่่ า เทีียบโอนที่่�
ฝ่่ายทะเบีียนคณะใหม่่
กองบรรณาธิการ

วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๕

นศ.พรีีดีีกรีีเดิินหน้้า เทีียบโอนหน่่วยกิิต

ในการรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ ที่่� ม.ร. ภาค1/2565 รอบที่่� 1

การรัับสมัคั รนัักศึึกษาใหม่่ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีบรรยากาศครึึกครื้้น� เสมอ เช่่นเดีียวกัับการรัับสมัคั ร ภาค 1/2565 บรรดานัักเรีียนที่่จ� บจาก
ชั้้�นมััธยมปลาย เตรีียมหลัักฐานการสมััครเพื่่�อเข้้ามาเป็็นลููกพ่่อขุุนในคณะต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังมีีรุ่่�นพี่่�ที่่�มีีวุุฒิิอนุุปริิญญา หรืือจบปริิญญาตรีีแล้้ว มาสมััครเรีียนต่่อ
แบบเทีียบโอนหน่่วยกิิต ย่่นระยะเวลาการเรีียนให้้จบได้้เร็็วขึ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 27-30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
	นอกจากวัันนั้้�นจะเปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาตรีีแล้้ว ยัังมีีนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมปลาย หรืือผู้้�มีีวุุฒิิ ม.3 สมััครเข้้าเรีียนในระบบ
Pre-degree จำนวนมาก ในขณะเดีียวกััน ผู้้�สมััครใหม่่ที่ส่� ะสมหน่่วยกิิตจาก Pre-degree ก็็พร้อ้ มเพรีียงเข้้าสมััครแบบเทีียบโอน หลายคนสามารถเทีียบโอน
ได้้จำนวนมาก สามารถเรีียนต่่ออีีก 1 ภาคการศึึกษา หรืือเพีียง 1 ปีี ก็็จบหลัักสููตรปริิญญาตรีีแล้้ว
				นายชิิษณุุพัทั ธ์์ หนููประเสิิร์ฐ์ หรืือ น้้องตัังเต
		
สะสมหน่่วยกิิตจากการเรีียน Pre-degree ได้้ 101 หน่่วยกิิต
		
ขณะเรีียนควบคู่่�กับั การเรีียนม.ปลาย โรงเรีียนภููเก็็ตวิิทยาลััย
		
โดยทำการเทีียบโอนเข้้าคณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
		
รามคำแหง ควบคู่่ �กัั บ การเรีียนคณะเศรษฐศาสตร์์
		
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ น้้องตัังเต กล่่าวว่่า ตััดสิินใจ
เลืือกคณะนิิติิศาสตร์์ตั้้�งแต่่แรก ด้้วยชื่่�อเสีียงของคณะนิิติิศาสตร์์ ม.ร. และ
อยากรู้้�จัักกัับคณะนี้้�ยิ่่�งขึ้้�น จึึงทำให้้ตััดสิินใจเริ่่�มเรีียนจากระบบ Pre-degree
ขณะนี้้� เ ทีียบโอนเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาปกติิ เรีียบร้้ อ ย พร้้ อ มเดิิ นบน เส้้ น ทางสาย
กฎหมายเต็็มตััว
“หลัังจากนี้้�จะเป็็นการเรีียบควบคู่่� 2 มหาวิิทยาลััย ซึ่่ง� คณะนิิติิศาสตร์์ ม.ร.
คืือความภาคภููมิิใจที่่�สะสมมาตั้้�งแต่่ม.ปลาย จึึงจะพยายามต่่อไป โดยแบ่่งเวลา
ให้้เหมาะสม และใช้้ความสามารถในการจดจำเนื้้�อหา มาช่่วยในการเรีียนและ
การสอบให้้ได้้มากที่่�สุุด หากในอนาคตเรีียนจบป.ตรีีได้้เร็็ว ก็็อยากจะเรีียนต่่อ
ป.โท เพื่่�อสอบเนติิบััณฑิิต และสอบอััยการต่่อไป”
นางสาวบุุณฑริิกา ยููมิิน หรืือ น้้องใบบััว
จบชั้้� นมัั ธ ยมปลายจากโรงเรีียนชลราษฎรอำรุุ ง
มาสมััครเรีียนคณะรััฐศาสตร์์ แผน C โดยเทีียบโอนจาก
ระบบพรีีดีีกรีี ลงทะเบีียนเพิ่่�มอีีกเพีียง 4 วิิชาจะสำเร็็จ
การศึึกษาในภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565
น้้องใบบััว เล่่าว่่า รู้้�จัักระบบพรีีดีีกรีีจากสื่่�อ
ของ ม.ร. เห็็นว่า่ เป็็นระบบที่่ส� ามารถเริ่่ม� เรีียนปริิญญาตรีี
ได้้ล่ว่ งหน้้า และตั้้ง� ใจอยากเรีียนจบเร็็วในขณะอายุุยังั น้้อย จึึงสมััครเรีียนคู่่�กับั
การเรีียนชั้้�น ม.4 ที่่� ร.ร. ชลราษฎรอำรุุง จ.ชลบุุรีี แต่่เมื่่�อเรีียนได้้ 1 เทอม
ก็็เกิิดสถานการณ์์โควิิด-19 ต้้องเรีียนและสอบออนไลน์์ ทั้้�งที่่�โรงเรีียนและ
ที่่รั� ฐั ศาสตร์์ รามคำแหง แต่่ด้ว้ ยคำแนะนำของคุุณแม่่ที่เ่� ป็็นศิษิ ย์์เก่่าที่่ร� ามคำแหง
ช่่วยให้้การเรีียนการสอบออนไลน์์ตลอด 2 ปีีกว่่านี้้�ของทั้้�ง 2 สถาบัันผ่่านไปด้้วยดีี
“การเรีี ย นควบคู่่� 2 แห่่ง ต้้องยึึดการเรีียนที่่�โรงเรีียนเป็็นหลััก
ส่่วนการเรีียนที่่�คณะรััฐศาสตร์์จะเป็็นการฟัังบรรยายย้้อนหลัังทั้้�งหมด
โดยเลืือกลงทะเบีียนวิิชาที่่�สอบไม่่ติิดกัันมากนััก ลงทะเบีียนเกืือบ 21 หน่่วยกิิต
ทุกุ เทอม ยอมรัับว่่าเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้แม้้จะผิิดพลาดไป ไม่่เป็็นไปตามแผนบ้้าง
มีีสอบตกบ้้าง แต่่ที่่�คณะฯ มีีช่่องทางที่่�ช่่วยเหลืือได้้มาก ทั้้�งไลน์์กลุ่่�มคณะ
ที่่�มีเี พื่่อ� นๆ และแอดมิินคณะคอยแจ้้งเตืือนข้้อมููล ทั้้�งเรื่่อ� งการเรีียนการสอน
การลงทะเบีี ย น อาจารย์์ บ างท่่านจะมีี เ พจส่่วนตัั ว ที่่� ช่่ วยโฟกัั ส เนื้้�อหา
ในแต่่ละเทอมให้้ด้้วย อย่่างไรก็็ตาม เรายัังต้้องปรัับตััวทั้้�งการเรีียนและ
โดยเฉพาะการสอบแบบออนไลน์์ที่่เ� ป็็นสิ่่ง� ใหม่่ที่่�ต้อ้ งเรีียนรู้้�เพิ่่ม� ในสถานการณ์์นี้้�
	วัันนี้้�มาเทีียบโอน 114 หน่่วยกิิต เหลืืออีีกเพีียง 4 วิิชาก็็จะสำเร็็จ
การศึึกษา ตั้้�งใจว่่าจะเรีียนปริิญญาตรีีเพิ่่ม� อีีก 1 ใบ ใน Plan B คณะรััฐศาสตร์์
ที่่�รามคำแหงอีีก เพื่่อ� เรีียนให้้รู้้�จริิง รู้้�ลึึก และสร้้างความพร้้อมในการก้้าวไป
สู่่�อาชีีพในฝััน คืือ ตำรวจกองพิิสููจน์์หลัักฐาน อย่่างไรก็็ตาม ส่่วนตััวเชื่่�อว่่า
ทุุกคนสามารถประสบความสำเร็็จได้้ที่่ร� ามคำแหง ขอให้้ขยััน มีีความมุ่่ง� มั่่น�
ตั้้�งใจ และชััดเจนกัับเป้้าหมาย เหล่่านี้้�ที่่�จะเป็็นพลัังก้้าวให้้เราสู่่�ความสำเร็็จ
ได้้อย่่างแน่่นอน”

นายกฤติิน กระตุุดเงิิน หรืือ น้้องโยโย่่ จบการศึึกษา
จากโรงเรีียนสายปััญญารัังสิิต เทีียบโอนจาก Pre-degree
สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาคณะรััฐศาสตร์์ Plan A เอกการเมืือง
การปกครอง ได้้ 108 หน่่วยกิิต โดยมีีผลการเรีียนรอเข้้า
ระบบอีีก 6 หน่่วยกิิต เหลืือวิิชาเรีียนอีีก 4 วิิชา และ
สามารถขอจบได้้ทัันทีี
น้้องโยโย่่ กล่่าวว่่า ในนยุุคสมััยปััจจุุบัันนี้้� แค่่เพีียงปริิญญาตรีีใบเดีียว
อาจไม่่เพีียงพอในการต่่อสู้้�ดิ้้�นรนหางานทำในอนาคต ดัังนั้้�นช่่วงมััธยมผมพอ
ที่่�จะสามารถแบ่่งเวลาระหว่่างเรีียนและเก็็บสะสมหน่่วยกิิตแบบ Pre-Degree
ไปด้้วยได้้ โดยมีีครอบครััวคอยให้้คำปรึึกษาและสนัับสนุุนตลอดมา
“แรงบัันดาลใจในการเรีียน คืือ อยากเรีียนจบป.ตรีีตั้้�งแต่่อายุุยัังน้้อย
เพื่่�อโอกาสในการยื่่�นสมััครสอบ หรืือสมััครเข้้าทำงานในที่่�ต่่าง ๆ ได้้เร็็วกว่่า
คนในรุ่่�นเดีียวกััน ซึ่่�งสามารถเรีียนควบคู่่�ได้้โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการเรีียน
การสอนของโรงเรีียนด้้วย
ผมขอฝากถึึงอีีกหลายๆ คน ที่่�สนใจในการเรีียน Pre-Degree ว่่ารสชาติิ
ของความสำเร็็จ มัักจะแลกมาด้้วยความพยายาม ขอเป็็นกำลัังใจให้้กัับทุุกคน
และมาเป็็นลููกพ่่อขุุนด้้วยกัันครัับ”
นอกจากน้้อง Pre-degree คนเก่่งแล้้ว ยัังมีีผู้้�มุ่่�งมั่่น� ในการเรีียนอีีกมากมาย
บางคนเรีียนปริิญญาตรีีควบควบคู่่�กับั การทำงาน บางคนเรีียนต่่อจากการเว้้นว่า่ ง
ไประยะหนึ่่�ง หรืือบางคนเพิ่่�งมีีโอกาสจะได้้ไขว่่คว้้าหาความรู้้�ทางการศึึกษา
				นางสาวมยุุรีย์ี ์ เชี่่�ยงฉิิน หรืือ ป้้ายุุ ในวััย 61 ปีี
			
จบมัั ธ ยมปลายจากการศึึ ก ษานอกระบบและ
			
การศึึกษาตามอััธยาศััย (กศน.) มาหมาด ๆ ตั้้�งใจ
			
สมััครเรีียนต่่อระดัับปริิญญาตรีี คณะเศรษฐศาสตร์์
			
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง หวัั ง เรีียนรู้้�เพิ่่� ม เติิ ม
			
เสริิมทัักษะให้้กัับตััวเองในวััยเกษีียณ
				ป้้ายุุ กล่่าวว่่า ม.รามคำแหง ตอบโจทย์์
ด้้ า นการศึึ ก ษาสำหรัั บ ตน หลัั ง จากได้้ วุุ ฒิิ เ ทีียบเท่่ า ก็็ อ ยากจะเรีียนต่่ อ
ในด้้านที่่�ตนเองสนใจ นั่่�นคืือด้้านเศรษฐศาสตร์์ อยากมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
และอยากต่่อยอดการศึึกษาของตนเอง เพราะหากว่่าไม่่เรีียนรู้้�ต่่อสิ่่�งที่่�
เรีียนมาก็็อาจจะหายไปสัักวััน พอมีีโอกาสก็็อยากจะเรีียนต่่อให้้ถึึงที่่�สุุด

มหาวิิทยาลััยรามคำแหงยิินดีีต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่ทุุกคนที่่�สมััคร
เข้้าเรีียนในภาคการศึึกษานี้้� ไม่่ว่า่ จะสมััครด้้วยตนเองที่่ม� หาวิิทยาลััย รอบ 2
วัันที่่� 30 มิิ.ย. – 3 ก.ค. 2565 สมััครทางไปรษณีีย์์ หรืือผู้้�ที่สมั
่� คั รทั้้�งส่่วนกลาง
และส่่วนภููมิิภาค และสมััครทางอิินเทอร์์เน็็ตที่่� https://iregis2.ru.ac.th
ถึึงวัันที่่� 3 ก.ค. 2565

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๖ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

มาทำำ�ความรู้้�จัักและใช้้งาน
อาจารย์์ประหยััด เลวััน

เมื่่�อฟัังจากชื่่�อแล้้ว หลายคนมีีคำถามตามมาว่่า “Google Scholar
คืืออะไร ?” “มีีประโยชน์์อย่่างไรบ้้าง ?” และ “ต่่างจาก Google Search
ตรงไหน ?” มาเรีียนรู้้�และหาคำตอบกััน
	กููเกิ้้ล� สกอร์์ลาร์์ (Google Scholar®) คืือ เครื่่อ� งมืือค้้นหาของกููเกิ้้ล�
(Google®) สำหรัับค้น้ หางานวิิชาการจากคลัังข้้อมููลงานวิิชาการที่่เ� ปรีียบเสมืือน
ห้้องสมุุดขนาดใหญ่่ ที่่�เปิิดให้้บริิการเมื่่�อปีี 2004 โดยจะเน้้นไปที่่�การค้้นหา
บทความด้้านวิิชาการ ไม่่ว่า่ จะเป็็นงานวิิจัยั ธีีสิิส (Thesis) วารสาร (Journal)
ที่่�จััดทำและเผยแพร่่จากสถาบัันการศึึกษา ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง และ
แหล่่งข้้อมููลจากเว็็บไซต์์ทั่่�วโลก ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์สำหรัับผู้้�ที่่�ต้้องการค้้นหา
ข้้อมููลเพื่่อ� นำมาใช้้อ้า้ งอิิงในการทำบทความหรืืองานวิิจัยั ฯ ต่่างจาก กููเกิ้้ล� เซิิร์ส์
(Google Search®) ปกติิที่ใ่� ช้้ค้น้ หาเรื่่อ� งทั่่�วไป โดยกููเกิ้้ล� สกอร์์ลาร์์ (Google
Scholar®) สามารถใช้้งานได้้ฟรีี แต่่บทความบางส่่วนที่่�เจอจากการค้้นหา
อาจจะมีีทั้้�งแบบฟรีีและแบบที่่�ต้้องจ่่ายค่่าสมััครสมาชิิก (จ่่ายเงิินค่่าสมาชิิก)
ซึ่่�ง สามารถเข้้ า ถึึ งกููเกิ้้�ล สกอร์์ลาร์์ได้้โดยลิิง ค์์ยููอาร์์แอล (URL) ต่่อไปนี้้�
https://scholar.google.com/

รููปที่่� 1 หน้้าแรก (Landing Page) ของกููเกิ้้�ล สกอร์์ลาร์์ (Google Scholar®)
(ภาพที่่�มาจาก https://scholar.google.com/ คำค้้น: google Scholar ค้้นวัันที่่� 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

กููเกิ้้�ลสกอร์์ลาร์์

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

ผลการค้้นหาของกููเกิ้้ล� สกอร์์ลาร์์ (Google Scholar®) ประกอบด้้วย
อะไรบ้้าง ?
	สัังเกตเห็็นว่า่ ผลการค้้นหาใน กููเกิ้้ล� สกอร์์ลาร์์ (Google Scholar®)
ดููแตกต่่างจากที่่�คุ้้�นเคย คำอธิิบายอย่่างรวดเร็็วเกี่่�ยวกัับผลการค้้นหา กููเกิ้้�ล
สกอร์์ลาร์์ ประกอบด้้วย
1. “ชื่่�อเรื่่�อง”ที่่�เชื่่�อมโยงกัันของบทความจะเป็็นบทความเต็็มรููปแบบ (ถ้้ามีี)
หรืือบทคััดย่่อ (ฉบัับย่่อ)
2. “บัันทึึก”ไว้้ในบัันทึึกส่่วนบุุคคลค่่อยกลัับมาอ่่านรายละเอีียดทีีหลััง
3. “อ้้างอิิง”; นี่่คืื� อ มีีรููปแบบที่่ใ� ช้้ในการอ้้างอิิงหลากหลายรููปแบบ เราสามารถ
เลืือก Copy แล้้วนำไป Paste ที่่�เอกสารของเราได้้ทัันทีี
เคล็็ดไม่่ลับั สำำ�หรัับการใช้้กูเู กิ้้ล� สกอร์์ลาร์์ (Google Scholar®) ให้้ได้้
ประสิิทธิิภาพที่่�สุดุ :
	กููเกิ้้�ล สกอร์์ลาร์์ (Google Scholar®) ดึึงข้้อมููลมากมายมาจาก
การวิิจััย ดัังนั้้�นจึึงเป็็นการดีีที่่�สุุดที่่�จะจำกััดการค้้นหาให้้แคบลงเพื่่�อรัับข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมากที่่�สุุด นี่่�คืือวิิธีีที่่�อยากแนะนำ
1. เรีียงลำดัับการค้้นหาตามวัันที่่� (หรืือระบุุวันที่
ั เ่� ริ่่ม� ต้้น) เพื่่อ� ค้้นหาข้้อมููลใหม่่
ล่่าสุุดที่่�เกี่่�ยวข้้องมากที่่�สุุด
2. ระวัังคีีเวิิร์ด์ เช่่น “all versions,” “related articles,” หรืือ “cited by”
ซึ่่ง� อาจทำให้้ปรากฎเอกสารที่่ม� ากเกิินความจำเป็็น และไม่่เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� ที่่ต้� อ้ งการ
3. เพื่่�อค้้นหาบทความฟรีี คุุณควรมองหา PDF และการโพสต์์ตามห้้องสมุุด
4. ดููในส่่วนการอ้้างอิิงของบทความเพื่่�อทำความเข้้าใจหััวข้้อให้้ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น

กููเกิ้้ล� สกอร์์ลาร์์ (Google Scholar®) มีีคุณ
ุ สมบััติิโดดเด่่นอะไรบ้้าง? :

สรุุป

คุุณสมบััติิของกููเกิ้้�ล สกอร์์ลาร์์ มีีดัังต่่อไปนี้้�
1. ค้้นหาบทความวิิชาการได้้สะดวกทุุกที่่�ทุุกเวลาบนทุุกอุุปกรณ์์
2. ค้้นหาจากชื่่�อบทความ เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง การอ้้างอิิง ชื่่�อผู้้�จััดทำ และชื่่�อ
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
3. คลิิกอ่่านบนเว็็บไซต์์ต้น้ ทางได้้ทันทีี
ั หรืือจะกดติิดดาวเก็็บไว้้อ่า่ นทีีหลัังก็็ได้้
4. เลืือกดููบทความของช่่วงปีีที่่�ต้้องการได้้ พร้้อมทั้้�งติิดตามความคืืบหน้้า
ของงานวิิจััยนั้้�น ๆ
5. สร้้างโปรไฟล์์ผลงานของตััวเอง และเช็็กดููได้้ว่่ามีีใครนำบทความของเรา
ไปใช้้อ้้างอิิงบ้้าง

	บทความที่่�ถููกแสดงในผลการค้้นหาของกููเกิ้้�ล สกอร์์ลาร์์ (Google
Scholar®) จะจััดเรีียงตามองค์์ประกอบ ซึ่่�งประกอบไปด้้วยปริิมาณเนื้้�อหา
ในบทความ แหล่่งที่่ม� าที่่เ� ผยแพร่่ ชื่่อ� ผู้้�จััดทำ รวมทั้้�งจำนวนครั้้ง� และครั้้ง� ล่่าสุุด
ที่่บ� ทความนั้้�นถููกนำไปใช้้อ้า้ งอิิง ซึ่่ง� ก็็หมายความว่่า บทความที่่ดีี� เป็็นประโยชน์์
และได้้รัับความสนใจมาก จะถููกแสดงผลเป็็นอัันดัับต้้น ๆ นั่่�นเอง ทว่่ากููเกิ้้�ล
สกอร์์ลาร์์ก็็มีีข้้อเสีียคืือ เนื่่�องจากเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สามารถใช้้เพื่่�อช่่วยในการ
สำรวจและแจ้้ ง ผู้้�ใช้้ เ กี่่� ย วกัั บหัั วข้ ้ อ ที่่� ห ลากหลาย อาจทำให้้ ต้ ้ อ งใช้้ เวลา
พอสมควรกว่่าจะเจอสิ่่ง� ที่่สน
� ใจจริิงๆ และบางครั้้ง� ด้้วยความที่่ดึ� งึ ข้้อมููลมาจาก
หลายที่่� ทำให้้บางอย่่างก็็ไม่่ฟรีี กุุญแจสำคััญคืือ การรู้้�ว่่าต้้องการอะไรและ
ใช้้เวลาสัักครู่่�เพื่่�อทำความคุ้้�นชิินกัับการใช้้ กููเกิ้้�ล สกอร์์ลาร์์แล้้วจะต้้องยก
เจ้้าเครื่่�องมืือนี้้�ให้้เป็็นผู้้�ช่่วยคนสำคััญไปเลย

รููปที่่� 2 หน้้ า เพจแสดงการค้้ น หาผลงานวิิ ช าการด้้ ว ยคำค้้ น “Artificial Intelligent” หรืือ
“ปััญญาประดิิษฐ์์” ค้้นได้้ทั้้ง� ภาษาอัังกฤษและภาษาไทย (ภาพที่่ม� าจาก https://scholar.google.com/
คำค้้ น : Artificial Intelligent” และ “ปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ ” ค้้นวัันที่่� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

แหล่่งอ้้างอิิง (ออนไลน์์)
1. เว็็บไซต์์กะปุ๊๊ก� . (2565). “Google Scholar คืืออะไร ใช้้ทำอะไรได้้บ้า้ ง” (แหล่่งข้้อมููล:
https://men.kapook.com/view255482.html ค้้นวันที่
ั ่� 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565).
2. littleswan. (2562). “ทำความรู้้�จััก ‘Google Scholar คืืออะไร’ : สิ่่�งที่่�คุุณต้้องรู้้�
เกี่่�ยวกัับฐานข้้อมููลของ Google.” (แหล่่งข้้อมููล: https://www.scholarship.in.th/
what-is-google-scholar/ ค้้นวัันที่่� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565).
3. พััชรีี เวชการ. (2563). “เรีียนรู้้�การใช้้งาน Google Scholar.” (แหล่่งข้้อมููล:
http://www.snc.lib.su.ac.th/ kmblog/?p=2777 ค้้นวันที่
ั ่� 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565).
4. Jerri Collins. (ม.ป.ป). “วิิธีีใช้้ Google Scholar เพื่่�อค้้นหางานวิิจััย.” (แหล่่ง
ข้้อมููล: https://bit.ly/3wvlFqx ค้้นวัันที่่� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565).
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ม.ร. อบรมมารยาทไทย
ประจำำ�ปีี 2565

ม.รามคำแหง เชิิญร่่วม เดิิน-วิ่่�งสะสมระยะทางฯ ม.ร.จััดประชุุมวิิชาการนานาชาติิ ฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)

งานแนะแนว จััดหางาน
และทุุนการศึึกษากองกิิจการ
นัั ก ศึึ ก ษ า ม ห า วิิ ท ย า ลัั ย
รามคำแหง จััดโครงการอบรม
มารยาทไทย ประจำปีี 2565
โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เดมีีย์์ ระเบีียบโลก
รองอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา เป็็นประธาน
พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่� และนัักศึึกษาเข้้าร่่วมกิิจกรรม
เมื่่อ� วัันที่่� 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้้องประชุุม 207
ชั้้�น 2 อาคารกิิจกรรมนัักศึึกษา
ผศ.เดมีี ย์ ์ ระเบีี ย บโลก กล่่ า วว่่ า กริิ ย า
มารยาทไทย ถืือเป็็นเอกลัักษณ์์ส่่วนหนึ่่�งของคน
ในชาติิไทย ซึ่่ง� ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั การถ่่ายทอด อบรม ตลอดจน
แสดงออกให้้เห็็นถึึงกิิริิยามารยาทที่่�มีีความงดงาม
นุ่่�มนวล อ่่อนหวานและถููกกาลเทศะ ซึ่่�งการที่่�จะ
ดํํารงเอกลัักษณ์์ที่ดีี่� งามอยู่่ไ� ด้้ ต้้องอาศััยการถ่่ายทอด
ที่่�สั่่�งสมกัันมาหลายยุุคหลายสมััย จนมาเป็็นมรดก
ทางวััฒนธรรมของชาติิ เป็็นวััฒนธรรมที่่�แสดงออก
ถึึ ง ลัั ก ษณะนิิ สัั ย ใจคอ และค่่ า นิิ ย มในทางสุุ ภ าพ
ได้้รับั การสั่่ง� สอนจากบุุพการีี คณาจารย์์และญาติิผู้้�ใหญ่่
ให้้มีีกิิริิยามารยาทที่่�งดงาม เป็็นที่่�น่่าภาคภููมิิใจของ
วงศ์์ตระกููล

๗
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“มหาวิิทยาลััยรามคำแหงหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า
การจััดประชุุมในครั้้�งนี้้�จะเป็็นเวทีีที่่�เป็็นเส้้นทาง
ก้้าวไปสู่่ก� ารวิิจััยที่่�ให้้ความสำคััญในด้้านการอนุุรัักษ์์
และการจััดการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การเน้้นย้้ำ
ถึึงสิ่่�งสำคััญที่่�จะนำไปสู่่�เป้้าหมายของการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน อัันจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์กัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้ เ สีี ย ในการสร้้ า งความตระหนัั ก และเข้้ า ใจ
ในการแสดงออกถึึงประเด็็นสำคััญในด้้านต่่างๆ
อาทิิ การสร้้างความรัับรู้้�ร่่วมกัันในการป้้องกััน
ความแตกต่่างทางชีีวภาพของท้้องทะเล การจััดการ
พื้้�นที่่� คุ้้� มครอง และความแตกต่่างทางชีี ว ภาพ
ของพืืช การท่่องเที่่�ยวโดยลดการใช้้พลัังงาน และ
การจััดการประมงแบบยั่่�งยืืน
โอกาสนี้้� ขอขอบคุุณนัักวิิจััย ผู้้�นำเสนอผลงาน
และวิิทยากรทุุกท่่าน รวมถึึงคณะกรรมการจาก
องค์์กรและสถาบัันต่่างๆ ที่่�เข้้าร่่วมในการประชุุม
ในครั้้�งนี้้� ที่่�ได้้สละเวลาอัันมีีค่่าร่่วมแชร์์ประสบการณ์์
ซึ่่�งมีีส่่วนอย่่างมากที่่�จะผลัักดัันให้้การประชุุมนี้้�
สำเร็็จและเกิิดผลสััมฤทธิ์์�ในอนาคตต่่อไป”
วิิทยากรที่่เ� ข้้าร่่วมในการประชุุม ประกอบด้้วย
Professor Dato’Dr.Aileen Tan Shau Hwai
จาก Universiti Sains Malaysia Dr.Giyanto
จาก National Research and Innovation
Agency (BRIN), Indonesia Dr.Michael
P.Atrgenio จาก University of the Philippines
ดร.นายพงษ์์ศักั ดิ์์� พลเสนา สำนัักวิิจัยั การอนุุรักั ษ์์
ป่่าไม้้และพัันธุ์์�พืืช : กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
และพัันธุ์์�พืืช รศ.ดร.มณฑล แก่่นมณีี จากสถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
และ รศ.ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมินิ คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์
ม.ร. อีีกทั้้� ง ภายในงานมีีการจัั ดนิิ ท รรศการ
กลุ่่�มวิิจััยความหลากหลายทางชีีวภาพในทะเล
และหน่่ ว ยวิิ จัั ย ไลเคน ณ ห้้ อ งประชุุ ม ชั้้� น 1
คณะวิิทยาศาสตร์์

สำหรัับกิิจกรรมครั้้�งนี้้� มีี 2 ประเภท คืือ สะสม
ระยะทาง 50 กิิโลเมตร และสะสมระยะทาง 100
กิิโลเมตร
ผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรม 4 กลุ่่�ม คืือ บุุคลากร นัักศึึกษา
ศิิษย์์เก่่า และประชาชนทั่่�วไป
กติิกา
1. บุุคลากร นัักศึึกษา ศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััย
รามคำแหง และประชาชนทั่่�วไป สมััครเข้้าร่่วม
กิิจกรรมทางเว็็ปไซต์์ www.thai.fit/c/ramrt2022/
บััดนี้้� – 30 มิิถุุนายน 2565
2. บุุคลากร นัักศึึกษา ศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััย
รามคำแหง และประชาชนทั่่�วไป เดิิน-วิ่่�ง สะสม
ระยะทางผ่่ า นแอปพลิิ เ คชั่่� น ที่่� ส ามารถสะสม
ระยะทางได้้ และส่่งผลการสะสมระยะทางได้้วัันละ
1 ครั้้� ง ภายในระยะเวลา 31 วัั น วัั น ที่่� 1- 31
กรกฎาคม 2565
3. สถานที่่�เดิิน-วิ่่�ง ตามความสะดวกและ
ความเหมาะสม
4. มอบเสื้้� อ ที่่� ร ะลึึ ก สำหรัั บผู้้�ที่่� เ ดิิ น -วิ่่� ง
สะสมระยะทางได้้ ค รบถ้้ วนถูู กต้้ อ งตามกติิ ก า
ประเภทละ 500 รางวััล กรณีีมีีผู้้�ที่่� เดิิน-วิ่่�ง สะสม
ระยะทางได้้ครบถ้้วนถููกต้้องตามกติิกาเกิินจำนวน
รางวััลใช้้วิิธีีสุ่่�มเพื่่�อแจกรางวััล ประกาศรายชื่่�อทาง
เว็็บไซต์์ www.thai.fit/c/ramrt2022/ และ Facebook :
PR Ramkhamhaeng University โดยจััดส่่งของ
รางวััลทางไปรษณีีย์์ ภายในเดืือนสิิงหาคม 2565
สอบถามรายละเอีียดได้้ที่่� งานประชาสััมพัันธ์์
อาคารสุุ โขทัั ย ชั้้� น 2 มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
หััวหมาก โทร.02-310-8045-47
Line Official Account @rutoday
“ผู้้�มีี ม ารยาทที่่� ดีี นั้้� นต้้ อ งประกอบด้้ ว ย f Facebook : PR Ramkhamhaeng University
การพููด การเดิิน การยืืน การนั่่� ง ตลอดจน
การแสดงออกในทุุกด้้านอย่่างถููกต้้อง เหมาะสม
สถาบัันนานาชาติิ ม.ร.
ตามกาลเทศะและสถานที่่� ซึ่่ง� งานแนะแนวจััดหางาน รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ ภาค 1/65
และทุุนการศึึกษา กองกิิจการนัักศึึกษา ได้้เล็็งเห็็น
ถึึงความสำคััญในการปลููกฝัังและถ่่ายทอดความรู้้� 	สถาบัันการศึึกษานานาชาติิ มหาวิิทยาลััย
ั คั รนัักศึึกษาใหม่่ ภาคเรีียนที่่� 1
ด้้านมารยาทไทย เพื่่อ� ให้้ผู้้�เข้้าอบรมได้้เข้้าใจในคุุณค่่า รามคำแหง เปิิดรับสมั
ของมารยาทไทยได้้อย่่างถููกต้้อง สามารถนํําไป ปีีการศึึกษา 2565 (ภาคภาษาอัังกฤษ) รัับสมััคร
บััดนี้้� – 15 มิิถุุนายน 2565
ปฏิิบััติิใช้้ได้้จริิงในชีีวิิตประจํําวััน”
เปิิดรับสมั
ั คั ร ใน 2 สาขาวิิชา ได้้แก่่ หลัักสููตร
	สำหรัั บ การอบรมมารยาทไทยในครั้้� ง นี้้�
มีีการบรรยายเรื่่�อง “การสร้้างค่่านิิยม แบบไทย ศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ และ
และการนำวัั ฒ นธรรมไทย มารยาทไทยมาใช้้ หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาธุุรกิิจระดัับโลก
ในชีีวิิ ต ประจำวัั น ” พร้้ อ มฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก ารแสดง และการสื่่�อสารดิิจิิทััล หลัักสููตรระยะเวลา 4 ปีี
ความเคารพ การยืืน เดิิ น นั่่� ง การต้้ อ นรัั บ แขก จััดการเรีียนการสอนแบบ Block Course คััดเลืือก สถาบัันการศึึกษานานาชาติิ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
อาคารสำนัักพิิมพ์์ ชั้้น� 7 หมายเลขโทรศััพท์์ 02-310การรัับ-ส่่งของ และมารยาทบนโต๊๊ะอาหาร โดยมีี โดยการสอบข้้อเขีียนวััดระดัับภาษาอัังกฤษ
นายมณฑล ยิ่่�งยวด และนางสาวปััณณภัคั บััลลัังก์์ 	ผู้้�สนใจดาวน์์โหลดใบสมััครได้้ที่่�เว็็บไซต์์ 8895-9, 092-295-2255 หรืือ 02-310-8000 ต่่อ
www.iis.ru.ac.th สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� 5402-4 e-mail : admission@iis.ru.ac.th
เป็็นผู้้�บรรยาย
LINE

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๙)
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ม.ร.จััดพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล “สมเด็็จพระนางเจ้้าฯพระบรมราชิินีี”เนื่่�องในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 3 มิิถุุนายน 2565

(ต่่อจากหน้้า 1)

ด้้าน ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวถวายพระพรชััยมงคลว่่า
ขอพระราชทานกราบบัังคมทููลพระกรุุณาทรงทราบฝ่่าละอองธุุลีีพระบาท
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา แห่่งใต้้ฝ่่าละอองธุุลีีพระบาท
วัันที่่� 3 มิิถุุนายน พุุทธศัักราช 2565 ข้้าพระพุุทธเจ้้า ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สืืบพงษ์์
ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง พร้้อมด้้วย ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์
บุุคลากร นัักศึึกษาและนัักเรีียน ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ที่่�ได้้มาพร้้อมกััน
ณ มณฑลพิิธีีแห่่งนี้้�
ขอน้้อมถวายอาศิิรวาท ด้้วยปีีติโิ สมนััส ที่่ใ� ต้้ฝ่า่ ละอองธุุลีีพระบาท ทรงปฏิิบัติั พิ ระราชกรณีียกิิจเป็็นอเนกประการ ปฏิิบัติั งิ านถวายแด่่พระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว ด้้วยพระราชวิิริิยอุุตสาหะ และความจงรัักภัักดีี ทั้้�งมีีพระปรีีชาสามารถหลายด้้านเป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่ผองพสกนิิกร
ในโอกาสอัันเป็็นมงคลยิ่่�งนี้้� ปวงข้้าพระพุุทธเจ้้า ขอพระราชทาน ถวายพระพรชััยมงคล ขออานุุภาพแห่่งพระรััตนตรััย และสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในสากล
ปกอภิิบาลประทานพรให้้ใต้้ฝ่่าละอองธุุลีีพระบาท เจริิญด้้วย จตุุรพิิธพรพิิพััฒน์์สวััสดิิมงคล พระชนมายุุยิ่่�งยืืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิิตเป็็นมิ่่�งขวััญ
แห่่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน และบทอาศิิรวาทถวายพระพรชััยมงคล ดัังนี้้�
					เฉลิิมชััยวิิไลชนม์์พิิมลลัักษณ์์		
ฉลองศัักดิ์์�มลัักเลิิศประเสริิฐศรีี
				
ขวััญพระนามสุุทิิดาราชิินีี			คู่่�จัักรีีนฤบดิินทร์์ปิ่่�นรามา
					ศรีีสรรเพชญ์์เทวพรหมบรมนาถ		
จงประสาทพริ้้�งประเสริิฐเพริิศมหา
				พระพรชััยมิ่่�งมงคลดลวััฒนา			
ปวงประชาขอพระองค์์ทรงพระเจริิญ
จากนั้้�น ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. พร้้อมด้้วยผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีี ร่่วมกัันร้้องเพลงสรรเสริิญพระบารมีี และลงนามถวายพระพรชััยมงคล แด่่สมเด็็จ
พระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี เป็็นอัันเสร็็จสิ้้�นพิิธีี

ม.ร.จััดกิิจกรรมเดิิน-วิ่่�ง ประจำำ�ปีี 2565
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง วิิทยาเขตบางนา จััดกิิจกรรม
เดิิน-วิ่่ง� เพื่่อ� สุุขภาพ ประจำปีี 2565 โดยมีีผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด พร้้อมด้้วย ว่่าที่่�ร้้อยตรีีชุมุ พล มากทอง
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิทยาเขต คณะผู้้�บริิหาร เจ้้าหน้้าที่่� นัักศึึกษา
และประชาชน เข้้าร่่วมกิิจกรรม เมื่่อ� วัันที่่� 29 พฤษภาคม 2565
เวลา 05.00 น. ณ กองงานวิิทยาเขตบางนา
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า การจััดกิิจกรรมเดิิน-วิ่่�ง เพื่่�อสุุขภาพในครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ให้้ผู้้�เข้้าร่่วม
กิิ จ กรรมเห็็ น ความสํํ า คัั ญ ของการออกกํํ า ลัั ง กาย มีีสุุ ข ภาพที่่� แข็็ ง แรงและสมบููรณ์์ ซึ่่� ง กองงาน
วิิทยาเขตบางนา เป็็นหน่่วยงานที่่�ให้้การสนัับสนุุน ด้้านการเรีียน การสอน อีีกทั้้�งพััฒนาศัักยภาพ
นัักศึึกษาในทุุกด้้าน รวมถึึงส่่งเสริิมกิิจกรรมกีีฬาและนัันทนาการเป็็นอย่่างดีีเสมอมา
“กิิจกรรมเดิิน-วิ่่�งเพื่่�อสุุขภาพ เป็็นการออกกำลัังกายอย่่างหนึ่่�งที่่�จะส่่งผลให้้ทุุกท่่านมีีกํําลัังกาย
กํําลัังใจที่่�ดีีในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และดํําเนิินชีีวิิตประจํําวัันได้้อย่่างมีีคุุณภาพ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการรวมพลััง
ความรััก ความสามััคคีี ได้้สานสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อกััน”
ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมเดิิน-วิ่่�ง เพื่่�อสุุขภาพ มีีระยะทาง ประมาณ 5 กิิโลเมตร โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ประมาณ 500 คน และการจััดกิิจกรรมนี้้�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมตามมาตรการเฝ้้าระวัังโรคติิดต่่อ
Covid-19 อย่่างเคร่่งครััด

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

ม.ร.มอบทุุนให้้นักั ศึึกษาใหม่่
ปีีการศึึกษา 2565
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มอบทุุนการศึึกษา
เฉลิิ ม พระเกีียรติิ ส มเด็็ จ พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเจริิญพระชนมายุุ 36 พรรษา
พุุทธศัักราช 2534 ให้้กับั นัักศึึกษาชั้้นปี
� ที่ี ่� 1 ที่่สมั
� คั รใหม่่
ในปีีการศึึกษา 2565 บััดนี้้� - 30 กัันยายน 2565
นัักศึึกษาที่่มีี� ความประสงค์์จะขอรัับทุนดั
ุ งั กล่่าว
จะต้้องเป็็นนัักศึึกษาที่่สมั
� คั รใหม่่ ในปีีการศึึกษา 2565
และไม่่เป็็นนัักศึึกษาระบบ Pre-degree มีีความ
ประพฤติิดีี ขยัันหมั่่�นเพีียร โดยสามารถตรวจสอบ
คุุ ณ สมบัั ติิ แ ละขอรัั บ ใบสมัั ค รได้้ ที่่� งานแนะแนว
จััดหางานและทุุนการศึึกษา อาคารศิิลาบาตร ชั้้นล
� อย
หรืือดููรายละเอีียดที่่� เว็็ บ ไซต์์ www.ru.ac.th/
scholarship สอบถามรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม
โทร. 02-310-8080

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

