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วันท่ี ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่วิมขัับร้องแลัะแสดงดนตรี RU Jazz Orchestra ในงาน 
“ดนตรี ีอว. เทิดิพรีะเกียีรีต ิ๕ ธันัวาคม ๒๕๖๔ ธั สถิติในดวงใจ ไทิยนริีนัดร์ี” เน่�องในโอกาส
วินัคล้ัายวินัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเิบศร มหาภูมพิลัอดลุัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร วินัชาต ิแลัะวัินพ่อแห่งชาติ  จัดโดยกระทรวิงการอุดมศกึษา วิทิยาศาสตร์ วิจัิย 
แลัะนวิตักรรม (อวิ.) ร่วิมกบั มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง โดยม ีผู้้�ชวยศาสตราจารย์ ดร. สบืพงษ์  
ปราบใหญ่่ อธิิการบดีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล แลัะ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ิ�  หล่อธีิ์รพงศ์ รองปลััดกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสตร ์
วิจิยัแลัะนวิตักรรม พร้อมด้วิย คณะผูู้บ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที� นักเรยีน นักศกึษา แลัะประชาชน
ทั�วิไป ร่วิมรับชม เม่�อวินัที� 8 ธินัวิาคม 2564 ณ ลัานรเิวิอร์พาร์ค ไอคอนสยาม

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะนิติิศาสติร์์คณะนิติิศาสติร์์  
ทำบุุญคณะคร์บุร์อบุ 50 ปีีทำบุุญคณะคร์บุร์อบุ 50 ปีี

ม.ร.กำำ�หนดเลืือกำตั้้�ง อ.ศ.ม.ร.- ส.ม.ร. 3 มีีนาคมี 2565

ม.รามคำำาแหง ร่วมขัับร้องและแสดงดนตรี ม.รามคำำาแหง ร่วมขัับร้องและแสดงดนตรี RU Jazz OrchestraRU Jazz Orchestra
ในงาน ในงาน “ดนตรีี อว. เทิิดพรีะเกีียรีติ“ดนตรีี อว. เทิิดพรีะเกีียรีติ  ๕๕  ธัันวาคม ธัันวาคม ๒๕๖๔๒๕๖๔””

      ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดี
มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง รบัมอบโล่ัเกยีรตคิณุ จากศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธิ์รรมทัศน์ รัฐมนตรีวิ่าการกระทรวิง
การอุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์ วิิจัยแลัะนวัิตกรรม (อวิ.) ในงาน 
“ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธัิ์นวาคม ๒๕๖๔ ธิ์ สถิตใน
ดวงใจ ไทยนิรนัดร์” โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิรฤิกษ์ 
ทรงศิวิไล ปลััดกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์ วิิจัยแลัะ
นวิตักรรม แลัะแขักผูู้มี้เกยีรติเข้ัาร่วิมงาน เพ่�อร่วิมกนัเทดิพระเกียรติ 
แลัะน้อมรำลัึกในพระมหากรุณาธิิคุณขัองพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเิบศร มหาภูมพิลัอดลุัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เม่�อวิันที� 11 ธิันวิาคม 2564 ณ ลัานริเวิอร์พาร์ค ไอคอนสยาม 
ภายในงาน ยังมีผูู้ ้แทนจาก มหาวิิทยาลััยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์ มหาวิิทยาลััยรังสิต  
มหาวิิทยาลััยศิลัปากร แลัะ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด 
รับโลั่เกียรติคุณในครั�งนี�ด้วิย

ในฉบั้บัในฉบั้บั    หน้้า หน้้า 44  --  55

อธกิาร์บุด ีม.ร์. ร์ับุมอบุโล่เกยีร์ติคิุณในงาน 
“ดนติร์ ีอว. เทดิพร์ะเกยีร์ติ ิ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

ม.ร�มคำำ�แหง เดนิหน้�นโยบั�ย No Gift Policy 
รณรงคำ์ไม่ร้บัของขว้ัญแลืะของกำำ�น้ลืในเทศกำ�ลืปีีใหม่ 2565

     ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สบืพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิกิารบดี
มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง เป็นประธิานในโครงการส่งเสรมิกจิกรรม
ด้านศิลัปวัิฒนธิรรม ทำบุญคณะนิติศาสตร์ 2564 โดยมี 
สมเดจ็พระมหารัชมงคลมนุ ีเจ้าคณะใหญ่หนกลัาง กรรมการ
มหาเถรสมาคม ผูู้ช่้วิยเจ้าอาวิาสวิดัไตรมติรวิทิยารามวิรวิหิาร 
เป็นประธิานฝ่่ายสงฆ์์ แลัะมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาก้ร  
ศริยิทุธิ์ิ�วฒันา คณบดคีณะนติศิาสตร์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 
อรรถพล ใหญ่่สว่าง อดตีอยัการสูงสดุ ศาสตราจารย์พรชัย 
สนุทรพันธิ์ุ ์ รองศาสตราจารย์ชศ้กัดิ� ศรินิลิ  รองศาสตราจารย์
จรลั เลง็วิทยา  รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตนัศริิ รองศาสตราจารย์
ทองสกุ กรณัยพฒันพงศ์ แลัะรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  
แสงสขุ อดตีคณบดคีณะนติศิาสตร์ ตลัอดจนคณะผูู้บ้รหิาร ม.ร. 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที� ร่วิมในพิธิี เม่�อวิันที� 9 ธิันวิาคม 2564 
ณ ห้องประชุมชั�น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์

      มหาวิทิยาลัยัรามคำแหงกำหนดการเล่ัอกตั�งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 
แลัะสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวิันพฤหัสบดีที� 3 มีนาคม 
2565 เชิญชวินพรรคนักศึกษาสมัครรับเลั่อกตั�ง ระหวิ่างวิันที� 19 - 20 มกราคมนี�   
     รองศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก รองอธิิการบดีฝ่่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผู้ยวิ่า 
ตามที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง กำหนดให้มีการเลั่อกตั�ง

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหงยึดมั�นใน
หลัักธิรรมาภิบาลั เดินหน้านโยบาย 
No Gift Policy รณรงค์ไม่รบัขัองขัวิญั
แลัะขัองกำนัลัในเทศกาลัปีใหม่ 2565 
เพ่�อสร้างค่านยิมควิามสจุรติโปร่งใส แลัะ
สนบัสนนุการต่อต้านคอร์รัปชันทกุประเภท
      ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ 
ปราบใหญ่่ อธิิการบดีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง กล่ัาวิว่ิา ตามที�มหาวิทิยาลัยั

ม.ร.ยืืนยืันตััวตันสอบ ภาค 1/2564 ส่วนกลาง (เพิ่่�มเตั่ม) 18 - 19 ธ.ค. 64 ทาง e-Service

รามคำแหงให้ควิามสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วิยการรณรงค์
ไม่รับขัองขัวิัญแลัะขัองกำนัลัในเทศกาลัปีใหม่มาอย่างต่อเน่�องนั�น สำหรับเทศกาลัปีใหม่ 
2565 ที�จะถงึนี� มหาวิทิยาลัยัรามคำแหงจะปฏิบตัติามนโยบาย No Gift Policy อกีครั�งหนึ�ง 
โดยขัอควิามร่วิมม่อจากคณะผูู้้บริหาร แลัะบุคลัากรงดรับ งดให้ ขัองขัวัิญทุกชนิดใน
เทศกาลัปีใหม่ เพ่�อช่วิยกันสร้างบรรทัดฐานขัองมหาวิิทยาลััย

ศิิษย์์เก่่าดีีเดี่นเผย์ความภููมิใจศิิษย์์เก่่าดีีเดี่นเผย์ความภููมิใจ
ในโอก่าส 5 ทศิวรรษ ม.ร.ในโอก่าส 5 ทศิวรรษ ม.ร.



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔๒

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขัาวิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรติ ส่วินภูมิภาค ร่วิมพิธิีน้อมรำลัึกในพระมหากรุณาธิิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร 
มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวิันคลั้ายวิันพระราชสมภพขัองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะวิันพ่อแห่งชาติ แลัะพิธิีทำบุญตักบาตรถวิายพระราชกุศลัฯ เม่�อวิันที� 5 ธิันวิาคม 2564 ณ จังหวิัดต่างๆ ทั�วิประเทศ

(อ่านต่อหน้า 3)

สาขาวิทิยบริิการิฯ ท่�วิปริะเทศ จ่ัดพิธิีวีิางพิานพิ่�มสาขาวิทิยบริิการิฯ ท่�วิปริะเทศ จ่ัดพิธิีวีิางพิานพิ่�ม
และพิิธีถีวิายบง่คมแด�ริช่กาลที� 9และพิิธีถีวิายบง่คมแด�ริช่กาลที� 9

     เจ้าหน้าที�สาขัาวิิทยบริการเฉลิัมพระเกียรติ
จงัหวิดัขัอนแก่น ร่วิมพธิิวีิางพานพุม่ถวิายราชสกัการะ
พระบรมฉายาลัักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิิ เบศร มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เน่�องในวิันคลั้ายวิันพระบรม
ราชสมภพขัองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร 
มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วิันชาติ แลัะวิันพ่อแห่งชาติ เม่�อวิันที� 5 ธัินวิาคม 
2564 ณ หอประชมุอำเภอบ้านไผู่้ จังหวิดัขัอนแก่น

       บุคลัากรมหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขัา
วิทิยบรกิารเฉลัมิพระเกียรต ิจงัหวิดัชยัภมู ิร่วิมพธิิี
ทำบุญตักบาตรถวิายเป็นพระราชกุศลั แลัะพิธิี
วิางพานพุ่มแลัะถวิายบังคมเน่�องในวิันคลั้ายวิัน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะวิันพ่อแห่งชาติ 
5 ธินัวิาคม 2564 ณ ที�ว่ิาการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวิัดชัยภูมิ

     นางจงรักษ์ เสือฉ�วน รักษาราชการแทน
หัวิหน้าสำนักงานสาขัาวิิทยการจังหวิัดตรัง 
นำคณะเจ้าหน้าที� จัดตั�งโต๊ะหมู ่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลัักษณ์ พร้อมเคร่�องราชสักการะ 
ณ อาคารศรีตรัง แลัะจัดกิจกรรมจิตอาสา “อวิ.
รวิมพลังั ทำควิามดถีวิายพ่อ” เน่�องในวินัคล้ัายวินั
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิิ เบศ มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วัินชาติ แลัะวัินพ่อแห่งชาติ 
5 ธิันวิาคม 2564 เพ่�อถวิายเป็นพระราชกุศลั 
ณ ตำบลับ้านควิน อำเภอเม่อง จังหวิัดตรัง 

      เจ้าหน้าที� สาขัาวิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรติ 
จังหวิัดแพร่ ร่วิมพิธิีทำบุญตักบาตรถวิายเป็น
พระราชกุศลัเน่�องในวิันคลั้ายพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลั
อดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะ
วิันพ่อแห่งชาติ 5 ธิันวิาคม 2564 ณ หอประชุม
ตรเีทพ สถาบนัประชารฐัพทิกัษ์ป่า แลัะร่วิมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ทำควิามสะอาด ขัุดลัอกร่�อวิัชพ่ช 
ปลัูกต้นไม้เน่�องด้วิยวัินดินโลัก แลัะปลั่อยปลัา 
ณ หนองหลัวิง บริ เวิณหลัังวิัดหนองม่วิงไขั่ 
หมู่ที� 1 ตำบลัหนองม่วิงไขั่ อำเภอหนองม่วิงไข่ั 
จังหวิัดแพร่

     น.ส.สิริกัญ่ญ่า โพธิ์ิวัฒน์ หัวิหน้าสำนักงาน
สาขัาวิทิยบรกิารเฉลัมิพระเกยีรตจิงัหวัิดศรสีะเกษ 
แลัะเจ้าหน้าที� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่วิมพิธีิ
ทำบุญตักบาตรถวิายพระราชกุศลั แลัะพิธีิวิาง
พานพุ่มแลัะพิธิีถวิายบังคม เน่�องในวัินคลั้ายวัิน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิิ เบศ มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะวิันพ่อแห่งชาติ 
5 ธัินวิาคม 2564 ณ อาคารเฉลิัมพระเกียรติ
ฉลัองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี อำเภอเม่องศรีสะเกษ
จังหวิัดศรีสะเกษ

     อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง ผูู้้ช่วิย
อธิิการบดีฝ่ ่ายวิิทยบริการ จังหวิัดเชียงราย  
พร้อมด้วิยบุคลัากร ร่วิมพิธิีทำบุญตักบาตรถวิาย
เป็นพระราชกุศลัแด่พระสงฆ์์ จำนวิน 89 รูป แลัะ
พธีิิวิางพานพุม่แลัะถวิายบังคมเน่�องในวินัคล้ัายวัิน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะวิันพ่อแห่งชาติ 
5 ธินัวิาคม 2564 ณ ศนูย์ประชุมแลัะแสดงสนิค้า
นานาชาติ GMS จังหวิัดเชียงราย อำเภอเม่อง 
จังหวิัดเชียงราย  

จัังหวัดขอนแก่นจัังหวัดขอนแก่น จัังหวัดชััยภููมิจัังหวัดชััยภููมิ

จัังหวัดเชัียงร์ายจัังหวัดเชัียงร์าย

จัังหวัดติรั์งจัังหวัดติรั์ง

   จัังหวัดแพร์่   จัังหวัดแพร์่

จัังหวัดศร์ีสะเกษจัังหวัดศร์ีสะเกษ



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ม.รามฯ ภ้มิภาค ร่วมพิธิ์ีน�อมรำลึกฯ       
                                         (ต่อจากีหน้า 2)

๓

(อ่านต่อหน้า 11)

     เจ้าหน้าที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขัา
วิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรติ จังหวิัดนครราชสีมา 
เขั้าร่วิมพิธิีวิางพานพุ่มถวิายราชสักการะฯแลัะ
น้อมรำลัึกในพระมหากรุณาธิิคุณ เน่�องใน
วิันคลั้ายวิันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเิบศร มหาภูมพิลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 5 ธิันวิาคม 2564 ณ อำเภอ
โชคชัย จังหวิัดนครราชสีมา

     นางลกัขณา ยงไสว หวัิหน้าสาขัาวิทิยบริการ
เฉลัิมพระเกียรติจังหวัิดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วิย
คณะเจ้าหน้าที� ร่วิมพิธิีวิางพานพุ่มดอกไม้แลัะพิธิี
ถวิายบังคม เน่�องในวิันคลั้ายพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลั
อดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัินชาติ แลัะ
วิันพ่อแห่งชาติ 5 ธัินวิาคม 2564 ณ หอประชุม
อำเภอหลั่มสัก จังหวิัดเพชรบูรณ์

     บุคลัากร เจ้าหน้าที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
สาขัาวิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรติ  จั งหวิัด
สงขัลัา ร่วิมพธิิทีำบญุตกับาตรแด่พระสงฆ์์ 59 รปู  
ณ บริเวิณลัานหน้าเสาธิง ศาลัากลัางจังหวิัด
สงขัลัา แลัะถวิายพานพุ่มดอกไม้แลัะถวิายบังคม 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลั
อดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่�องใน
วิันคลั้ายวัินเฉลัิมพระชนมพรรษา วิันชาติ แลัะ
วิันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน ์ 
ผูู้ว่้ิาราชการจังหวิัดสงขัลัา เป็นประธิานในพิธิี 
แลัะเจ้าหน้าที�เหล่ัาข้ัาราชการจากหน่วิยงานต่างๆ 
ในจงัหวิดัสงขัลัา เข้ัาร่วิมพธิิใีนครั�งนี� ณ หอประชุม
จังหวัิดสงขัลัา  เพ่�อแสดงออกถึงควิามจงรักภักดี 
แลัะน้อมรำลัึกในพระมหากรุณาธิิ คุณขัอง
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเิบศร มหาภมูพิลั
อดลุัยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระมหากษัตรย์ิ
ที�ทรงเป็นที�รักยิ�งขัองปวิงชนชาวิไทย

       เจ้าหน้าที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขัา
วิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรติ จังหวิัดสุโขัทัย 
ร่วิมพิธิีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ์  89 รูป  
เน่�องในวิันคลั้ายวิันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศ มหาภูมิพลัอดุลัยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะวิันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธิันวิาคม 2564 ณ ศาลัากลัางจังหวิัด
สุโขัทัย

     คณะเจ้าหน้าที�สาขัาวิิทยบริการเฉลิัมพระเกยีรติ
จังหวิัดบุรีรัมย ์  ร่วิมพิธิีวิางพานพุ่ม แลัะพิ ธีิ
ถวิายบังคมเน่�องในวัินคลั้ายวัินพระราชสมภพ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมพิลั
อดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะ
วิันพ่อแห่งชาติ  เม่�อ วัินที�  5 ธัินวิาคม 2564 
ณ หอประชุมจังหวิัดบุรีรัมย ์  ศูนย ์ราชการ
จังหวิัดบุรีรัมย์

     เจ้าหน้าที�สาขัาวิิทยบริการเฉลิัมพระเกียรติ
จงัหวิดัปราจนีบุร ีร่วิมกจิกรรมเน่�องในวัินคล้ัายวัิน
พระบรมราชสมภพขัองพระบาทสม เด็ จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลัอดุลัยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วัินชาติ แลัะวัินพ่อ
แห่งชาต ิ5 ธินัวิาคม 2564 ณ บรเิวิณลัานพระบรม
ราชานุสาวิรีย์ รัชกาลัที� 5 ตำบลัไม้เค็ด อำเภอ
เม่อง จังหวิัดปราจีนบุรี

     มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขัาวิิทยบริการ
เฉลัิมพระเกียรติ จังหวัิดนครพนมได้ เขั้าร่วิมพิธีิ
เน่�องในวัินคลั้ายวิันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลัอดุลัเดช
มหาราช บรมนาถบพติร วัินชาต ิแลัะวัินพ่อแห่งชาติ 
5 ธัินวิาคม 2564 พร้อมด้วิยส่วินราชการทุกภาคส่วิน
ในเขัตพ่�นที�อำเภอนาแก องค์กรปกครองส่วินท้องถิ�น
ทกุแห่ง กำนัน ทกุตำบลั ร่วิมพธิิเีจรญิพระพทุธิมนต์
ถวิายพระราชกุศลั แลัะพิธีิวิางพานพุ่มแลัะพิธีิ
ถวิายบังคม ณ หอประชุมที�วิ่าการอำเภอนาแก
จังหวิัดนครพนม เม่�อวิันที� 5 ธิันวิาคม 2564

     เจ้าหน้าที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขัา
วิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรติ จังหวิัดกาญจนบุรี 
ร่วิมกิจกรรมในโอกาสวิันคลั้ายวิันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลั
อดุลัยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัินชาติ แลัะ
วิันพ่อแห่งชาติประจำปี 2564 เพ่�อน้อมรำลัึกใน
พระมหากรณุาธิคิณุอนัหาที�สดุมไิด้ ณ ศาลัาประชาคม 
ที�วิ่าการอำเภอบ่อพลัอย จังหวิัดกาญจนบุรี

จัังหวัดกาญจันบุุร์ีจัังหวัดกาญจันบุุร์ี

จัังหวัดนคร์ร์าชัสีมาจัังหวัดนคร์ร์าชัสีมา

จัังหวัดเพชัร์บุูร์ณ์จัังหวัดเพชัร์บุูร์ณ์ จัังหวัดสงขลาจัังหวัดสงขลา

จัังหวัดสุโขทัยจัังหวัดสุโขทัย

จัังหวัดบุุร์ีร์ัมย์จัังหวัดบุุร์ีร์ัมย์

จัังหวัดปีร์าจัีนบุุร์ีจัังหวัดปีร์าจัีนบุุร์ี

จัังหวัดนคร์พนมจัังหวัดนคร์พนม



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔๔

 นายปิยะ ครฑุเดชะ Partner Baker & Mckenzie Limited Attorneys
at Law กลั่าวิวิ่า รู้สึกดีใจแลัะภาคภูมิใจที�ได้รับโอกาสรับรางวิัลัศิษย์เก่าดีเด่น
จากมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง รวิมถึงวิชิาควิามรูท้ี�ได้รบัจากมหาวิทิยาลัยัตลัาดวิชิา
แห่งนี� สามารถนำไปต่อยอดในบทบาทหน้าที�การงานขัองตัวิเอง ใช้หลัักกฎหมาย
อำนวิยควิามยุติธิรรม จนประสบควิามสำเร็จในวิันนี�
 “ฝากนัักศึึกษารามคำแหงให้มีความตั้ั�งใจในัการเรียนั โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาตั้รีที่ี�เป็นัองค์ความร้้พ้�นัฐานัที่ี�สำคัญสำหรับการตั้่อยอดในัอนัาคตั้ เพราะ
การมพี้�นัฐานัความร้ก็้เป็นัผลให้มโีอกาสมากกว่าคนัอ้�นั ที่ี�สำคญัต้ั้องค้นัหาความชอบ
ความสนัใจของตั้นัเอง เพ้�อต่ั้อยอดความร้ ้ทัี่กษะ และประสบการณ์์ได้อย่างถู้กที่าง”

 นายวาทนิ ศรีตระกล้ รองอัยการสงูสดุ กล่ัาวิว่ิา มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
เป็นตลัาดวิิชาที�มอบองค์ควิามรู้ให้กับประชาชนอย่างมากมาย สามารถนำไปใช้
ประโยชน์แลัะต่อยอดวิชิาควิามรูไ้ด้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการใช้กฎหมายเป็นเคร่�องมอ่
ในการวิินิจฉัยคดีต่างๆ เพ่�อให้ควิามเป็นธิรรมแก่คู่ควิามทั�งฝ่่ายโจทก์แลัะจำเลัย
 “ขอบคุณ์มหาวิที่ยาลัยรามคำแหงที่ี�มอบรางวัลศึิษย์เก่าดีเด่นัให้ในัครั�งนัี�
และขอแสดงความยนิัดใีนัโอกาสครบรอบ 50 ปีของมหาวทิี่ยาลัยตั้ลาดวชิาแห่งนีั�ด้วย
ขอฝากนักัศึกึษารามคำแหงให้ศึึกษาเล่าเรยีนัด้วยความตั้ั�งใจ นัำความร้้ความสามารถู
ที่ี�ได้รบัไปช่วยเหลอ้ประชาชนัให้ได้รบัความเป็นัธรรม และสร้างคณุ์ประโยชน์ัให้กบัสงัคม”

ศิิษย์์เก่่าดีีเดี่นภููมิิใจ 50 ปีีรามิคำำาแหงศิิษย์์เก่่าดีีเดี่นภููมิิใจ 50 ปีีรามิคำำาแหง
“ฝากรุ่่�นน้องไขว่�คว่้าหาคว่ามรุ้่้ ปรุ่ะสบการุ่ณ์์ให้เต็็มที่่�”“ฝากรุ่่�นน้องไขว่�คว่้าหาคว่ามรุ้่้ ปรุ่ะสบการุ่ณ์์ให้เต็็มที่่�”

 นายสชุาต ิศรีวรกร อธิบิดีศาลัปกครองกลัาง กล่ัาวิว่ิาขัอแสดงควิามยินดี
กับมหาวิิทยาลััยรามคำแหงในวิาระครบรอบ 5 ทศวิรรษขัองการรับใช้บ้านเม่อง
ด้านการศึกษา ผู้มมีควิามภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ�งที�ได้เรียนจบจากมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ซึึ่�งสมัยนั�นเป็นรูปแบบการศึกษาแนวิทางใหม่ เป็นตลัาดวิิชาสำหรับ
ผูู้้สนใจใฝ่่เรียนรู้ได้เขั้ามาศึกษาขัวินขัวิายหาควิามรู้อย่างแท้จริง
 “ขอขอบคณุ์มหาวทิี่ยาลยัรามคำแหงทีี่�ให้เกยีรตั้มิอบรางวลัศึษิย์เก่าดีเด่นั
ครั�งนัี� สิ�งที่ี�รามคำแหงสอนัและผมได้ยึดถู้อเป็นัหลักในัการที่ำงานัค้อการควบคุม
และบังคับตั้นั ซึ่ึ�งอาศัึยความรับผิดชอบส้งมาก ขอฝากนัักศึึกษารามคำแหง
หมั�นัตั้ักตั้วงความร้้ให้ได้มากที่ี�สุด เพ้�อตั้่อยอดการที่ำงานัและการดำเนัินัชีวิตั้”

 ศิษย์เก่าดีเด่น ภาคภูมิใจพร้อมบอกเลั่าควิามประทับใจมหาวิิทยาลััย
ตลัาดวิชิาที�เปิดโอกาสทางการศกึษาสำหรับผูู้ใ้ฝ่่เรยีนรู ้แลัะยังมอบทั�งองค์ควิามรู้
แลัะประสบการณ์อนัทรงคณุค่า ฝ่ากรุน่น้องตักตวิงควิามรูแ้ลัะเพิ�มพนูทกัษะจาก
รั�วิรามคำแหงให้มากที�สดุ หลังัเข้ัารบัรางวิลััศษิย์เก่าดเีด่นในโอกาสครบรอบ 50 ปี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เม่�อวิันที� 26 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอประชุม
พ่อขัุนรามคำแหงมหาราช

 นายประภาศ คงเอียด อธิิบดีกรมธินารักษ์ กลั่าวิวิ่า ภาคภูมิใจแลัะ
เป็นเกียรติอย่างยิ�งที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงมอบรางวัิลัศิษย์เก่าดีเด่นให้ในครั�งนี�
ผู้มเป็นลักูพ่อขันุตั�งแต่ปี 2525 มีโอกาสได้ก้าวิหน้าในหน้าที�การงานจนถงึทกุวินันี�
ด้วิยโอกาสแลัะองค์ควิามรู้จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ที�เป็นจุดบ่มเพาะในการ
สานต่อการเรียนเนติบัณฑิิตยสภาแลัะการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย
ภาษีอากรระหวิ่างประเทศที�มหาวิิทยาลััยฮาร์วิาร์ด ลัอวิ์สคูลั ประเทศอเมริกา
 “การศึกึษาระดับปริญญาตั้รเีป็นัพ้�นัฐานัที่ี�สำคัญที่ี�สดุ ฝากนักัศึึกษารามคำแหง
เรยีนัเพ้�อให้ได้รับความร้ ้และเม้�อได้รบัความร้ก้ต้็ั้องหาโอกาสประยกุต์ั้ใช้ให้เกดิที่กัษะ
เพ้�อจะเกิดเป็นัประสบการณ์์อันัส้งค่าตั้่อชีวิตั้ มหาวิที่ยาลัยแห่งนัี�เป็นัจุดเริ�มตั้้นั
ของการเพิ�มโอกาสที่างการศึกึษาให้กับประชาชนั ขอให้มหาวทิี่ยาลยัเจรญิก้าวหน้ัา
ยิ�งขึ�นั และขอให้ศึษิย์เก่าร่วมกนััเป็นัแรงขบัเคล้�อนัที่ี�สำคญัในัการสร้างการยอมรบั
ในัสังคม”

 นายภ้ชิต ภ้ชำนิ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิิทยาลััยราชภัฏกาญจนบุรี 
กลั่าวิวิ่าภาคภูมิใจที�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเดินทางมาจนครบรอบ 5 ทศวิรรษ 
บ่งบอกถึงระยะเวิลัาที�ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้สังคม แลัะยิ�งภาคภูมิใจที�ได้
เรียนจบเป็นศิษย์เก่าขัองมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ซึ่ึ�งได้สอนให้คำนึงถึงประโยชน์
ส่วินรวิมมากกวิ่าส่วินตน โดยได้นำแนวิคิดนี�ไปถ่ายทอดปลัูกฝ่ังให้กับนักศึกษา
วิิชาชีพครูที�จะกลัายเป็นแม่พิมพ์ขัองชาติต่อไป
 “อยากฝากรุน่ัน้ัองรามคำแหงว่า การเรยีนัในัห้องเรยีนัล้วนัมคีวามยากง่าย
แตั้กตั้่างกันั ขึ�นัอย้่กับความมุ่งมั�นัตั้ั�งใจของนัักศึึกษาแตั้่ละคนั ขอให้มองความยาก
เหล่านัั�นัเป็นัการเรียนัร้้ หากสอบตั้กก็สอบใหม่ ซึ่้�อสัตั้ย์สุจริตั้ในัการเรียนัดีกว่า
สอบผ่านัง่ายๆ แตั้่ไม่ได้รับความร้้”

(อ่านต่อหน้า 5)
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ศิษย์เก่าดีเด่นภ้มิใจ 50ปี รามคำแหงฯ                        (ต่อจากีหน้า 4)

๕

 นายรงัสรรค์ ศรวีรศาสตร์ กรรมการอสิระแลัะกรรมการบรหิารควิามเสี�ยง
บริษัท เบอร์ลัี� ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑิ์อาหาร จำกัด
(มหาชน) บรษิทั ยู ซิึ่ตี� จำกดั (มหาชน) บรษิทั แอสเสท เวิร์ิค คอร์ป จำกดั (มหาชน)
แลัะบริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั�น จำกัด กลั่าวิวิ่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็นมหาวิิทยาลััยตลัาดวิิชาที�เปิดให้โอกาสทุกคนศึกษาหาควิามรู้ แลัะสะสม
ประสบการณ์ชีวิิต ซึ่ึ�งสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต รวิมถึงการทำงาน
ที�ผู้มเน้นทำหน้าที�ขัองตัวิเองอย่างเต็มควิามสามารถ โดยไม่เคยเกี�ยงงาน
หากเป็นสิ�งที�ถูกต้อง แลัะมองวิ่าการทำงานเป็นอีกหนึ�งวิิธิีเพิ�มเติมศักยภาพขัอง
ตัวิเอง
 “ประสบการณ์์จากรั�วมหาวิที่ยาลัยรามคำแหงช่วยส่งเสริมให้ประสบ
ความสำเร็จในัชีวิตั้ ผมเป็นัศึิษย์เก่ารุ่นัแรกๆ ที่ี�ตั้้องอาศึัยความพยายามอย่างมาก
ในัการเดินัที่างไปเรียนั เพราะสมัยนัั�นัไม่ได้มีสิ�งอำนัวยความสะดวกสบายมาก
เที่่าสมัยนีั� ซึึ่�งได้สร้างความอดที่นัและสามารถูปรับใช้กับการที่ำงานัในัชีวิตั้จริง
ได้อย่างดี ศึษิย์เก่ามหาวิที่ยาลยัรามคำแหงล้วนัประสบความสำเรจ็ในัหน้ัาที่ี�การงานั
ฝากนักัศึกึษารามคำแหงมุง่มั�นัตั้ั�งใจศึึกษาเล่าเรยีนั เพ้�อความสำเรจ็ดงัที่ี�ได้ตั้ั�งเป้าหมาย
ไว้สำหรับตั้ัวเอง”

 ดร.วีระสิทธิ์ิ� พินจำรัส รองผูู้ ้อำนวิยการวิิทยาลััยชุมชนสมุทรสาคร 
กล่ัาวิว่ิา รูสึ้กดีใจแลัะเป็นเกียรตทีิ�มหาวิทิยาลััยรามคำแหงมอบรางวิลััศษิย์เก่าดีเด่น
ให้ในครั�งนี� ควิามรู้ที�ได้รับจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหงมีส่วินสำคัญอย่างมาก
ในการทำงาน ทั�งควิามรู้ด้านการวิิเคราะห์ทางสถิติแลัะการตัดสินใจนำองค์กร
การบริหารคนโดยใช้หลัักขัองควิามควิามยุติธิรรมแลัะหลัักธิรรมาภิบาลั
 “มหาวทิี่ยาลยัรามคำแหงเป็นัมหาวทิี่ยาลยัตั้ลาดวชิา นักัศึกึษาต้ั้องมคีวาม
มุ่งมั�นัตั้ั�งใจในัการศึึกษาเล่าเรียนั เพราะประตั้้รามคำแหงเปิดกว้างในัการตั้้อนัรับ
ในัการให้โอกาสที่างการศึึกษา แต่ั้ที่างออกอาจจะไม่กว้างเหมอ้นัที่างเข้า ขึ�นัอย้ก่บั
วินััยและความตัั้�งใจของผ้้เรียนั ดังนัั�นัขอให้ใฝ่เรียนัร้้และอดที่นั แล้วทุี่กคนัจะ
ประสบความสำเร็จได้อย่างแนั่นัอนั”

 นายกิตกมล ลำจวน ผูู้จ้ดัการฝ่่ายวิางแผู้นการผู้ลิัตแลัะการส่งมอบ บริษทั
ซึ่มัมิท โอโต บอดี� อนิดัสตร ีจำกดั สาขัาอยธุิยา กล่ัาวิว่ิา รูส้กึยนิดแีลัะเป็นเกยีรติ
ที�มหาวิทิยาลัยัรามคำแหงมอบรางวัิลัศษิย์เก่าดเีด่นให้ในครั�งนี� องค์ควิามรูท้ี�ได้รบั
จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้ปูทางให้สามารถเรียนต่อปริญญาโทแลัะยังเรียน
จบได้ด้วิยเกรดเฉลัี�ย 4.00 ทั�งยังสอนให้มีควิามอดทน จนมีควิามก้าวิหน้าใน
หน้าที�การงานมากขัึ�นเร่�อยๆ
 “ขอขอบคณุ์มหาวทิี่ยาลยัรามคำแหงที่ี�มอบรางวลัศึษิย์เก่าดเีด่นัให้ในัครั�งนัี�
ซึ่ึ�งถูอ้เป็นัสิ�งยน้ัยันัถูงึความตั้ั�งใจในัการที่ำงานั ขอเป็นักำลงัใจให้นักัศึกึษารามคำแหง
ให้ส้้เตั้็มที่ี�กับการเรียนั ตั้ั�งใจตั้ั�งแตั้่ในัห้องเรียนัด้วยความเพียรพยายาม เพ้�อจะจบ
การศึึกษาออกไปและย้นัอย้่ในัสังคมได้อย่างสง่างาม”

 นายวิชวุทย์ จินโต ผูู้้วิ่าราชการจังหวิัดสุราษฎร์ธิานี กลั่าวิวิ่า รู้สึกดีใจ
ที�ได้รับรางวิัลัอันทรงเกียรติขัองมหาวิิทยาลััยรามคำแหง แลัะขัอแสดงควิามยินดี
เน่�องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ซึึ่�งได้สะท้อนถงึการเดนิหน้ามอบโอกาสทางการศกึษา
ให้กับสังคมมาครึ�งศตวิรรษขัองมหาวิิทยาลััยตลัาดวิิชา
 “มหาวิที่ยาลัยรามคำแหง เป็นัมหาวิที่ยาลัยทีี่�มอบโอกาสที่างการศึึกษา
ให้แก่ทีุ่กคนั ได้ยังได้มอบประสบการณ์์และหลักที่ฤษฎีีที่ี�สามารถูประยุกตั้์ใช้กับ
การที่ำงานัส้ผ่ลสำเรจ็ของการที่ำงานัทุี่กด้านั ทัี่�งการครองตั้นั ครองคนั และครองงานั
เพ้�อมุ่งส้่เป้าหมาย ขอฝากรุ่นันั้องรามคำแหงปฏิิบัตั้ิตั้นัเป็นัคนัมีวินััย มุ่งมั�นั ขยันั
และเดินัตั้ามความฝันัให้สำเร็จ เปลวเที่ียนัให้แสง รามคำแหงให้ที่าง”

 นายสรุเชษฐ มโนมยักจิ ตลุัาการศาลัปกครองกลัาง กล่ัาวิว่ิา ภมูใิจที�ได้รบั
รางวิัลัศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ซึ่ึ�งเป็นสถาบันการศึกษาที�ให้
มากกวิ่าวิิชาการ ค่อประสบการณ์ชีวิิต ฝ่ึกให้ลัูกศิษย์มีควิามรับผิู้ดชอบต่อตัวิเอง
เพราะเป็นระบบการศึกษาที�ต้องพึ�งพาตวัิเองเป็นหลักั ทำให้บุคลัากรที�จบการศกึษา
จากรามคำแหงเป็นบุคลัากรที�มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผูู้้บังคับบัญชาแลัะ
เพ่�อนร่วิมงาน
 “มหาวิที่ยาลัยรามคำแหงเป็นัโลกของวิชาการ หร้อเรียกว่าตั้ลาดวิชา
ด้วยการศึึกษาทีี่�เปิดกว้าง สามารถูค้นัคว้าหาความร้้ได้อย่างเตั้็มทีี่� ผมได้ยึดถู้อ
ประสบการณ์์ที่ี�ได้รับจากรามคำแหงไปประยุกตั้์ใช้ ค้อความรับผิดชอบ ที่ำงานั
อย่างเต็ั้มที่ี�ตั้ามบที่บาที่หนั้าที่ี�ที่ี�ได้รับผิดชอบ และหมั�นัพัฒนัาตั้นัเองอย้่เสมอ
ขอฝากรุ่นันั้องรามคำแหงให้ไขว่คว้าหาประสบการณ์์เพ้�อจะนัำไปประยุกตั้์ในัโลก
อาชีพ และประสบความสำเร็จดังที่ี�ตั้ั�งใจ”
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เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

บริิษััทริับจ้้างโกง (1)ปญั่หานักศกึษาปญั่หานักศกึษา
ตอบตอบ

ตั้อนตั้อน... ... บริิษััทริับจ้้างโกง (1)

กีองบรีรีณาธัิกีารี

ถาม: เป็นนักศกึษาขัอง ม.รามฯ ระบบ Pre-degree
ขัณะนี�จบ ม.6 แลัะได้รับวิุฒิฯ ม.6 เรียบร้อยแลั้วิ
ต้องดำเนนิการอย่างไรบ้าง เพ่�อเป็นนกัศกึษาภาคปกติ
ตอบ: ข�อแนะนำสำหรบันกัศึกษาพรดีกีรี หลังจาก
จบชั�นมธัิ์ยมศกึษาตอนปลาย (หรอืเทยีบเท่า) หรอื
เปล่ียนจากระบบพรดีกีร ีให�เป็นนกัศกึษาภาคปกติ
 นกัศกึษาพรดีีกรีที�สำเรจ็การศึกษาชั�นมัธิยม
ศึกษาตอนปลัาย (หร่อเทียบเท่า) แลั้วิ สามารถ
สมคัรเป็นนักศกึษาใหม่แลัะเทียบโอนหน่วิยกิตให้เป็น
นักศึกษาภาคปกติได้ โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี�
   1. ลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรี ให้ทำ
การลัาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรี โดยเขัียน
ใบคำร้องได้ที� ฝ่่ายทะเบยีนประวิตันิกัศกึษา อาคาร
สวิป. ชั�น 2 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง (หัวิหมาก)
ในวินัแลัะเวิลัาราชการ โดยใช้บตัรประจำตัวินกัศึกษา
หรอ่บัตรประจำตัวิประชาชน กรณถ้ีามกีารลังทะเบียน
ไว้ิในรหัส Pre-degree นักศกึษาสามารถแจ้งขัอใช้
สิทธิิในการเขั้าสอบได้เม่�อย่�นเร่�องขัอลัาออก
   2. สมัครเป็นนักศกึษาใหม่โดยใช�สิทธิ์เิทยีบโอน
หน่วยกิต นกัศกึษาต้องทำการสมัครเป็นนกัศกึษาใหม่
ภาคปกติ แลัะเทียบโอนหน่วิยกิตที�เคยสอบได้
ขัณะเป็นนักศึกษาพรีดีกรีในช่วิงที�มหาวิิทยาลััย

เปีลื่�ยนจ�กำระบับัพรีด่กำรี
ให้เปี็นน้กำศึกำษ�ภ�คำปีกำตั้ิ

ขอใบัรบ้ัรองกำ�รศกึำษ�ผ่�่นท�ง
ไปีรษณย่์ ตั้อ้งทำ�อย�่งไร

ถาม: ต้องการใบรับรองผู้ลัการศึกษาแบบยังไม่
สำเรจ็การศกึษา เพ่�อนำมาตรวิจสอบรายวิิชาที�ตนเอง
สอบผู่้านแล้ัวิ แลัะคำนวิณคะแนนเฉลัี�ยรวิมทั�งหมด
โดยต้องการขัอเอกสารผู่้านทางไปรษณย์ี มขีัั�นตอน
ดำเนินการอย่างไรบ้าง
ตอบ: หลัักเกณฑิ์ขัั�นตอนการขัอใบรับรองผู้ลั
การศึกษากรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
ทางไปรษณีย์ มีดังนี�
   1. ดาวิน์โหลัดใบคำร้องได้ที� www.regis.ru.ac.th/
document/Form/20218_TR_Not_Covid.pdf.
กรอกขั้อมูลัในแบบฟอร์มให้ครบถ้วิน พร้อมระบุ
จำนวินเอกสารที�ต้องการ
   2. ชำระค่าธิรรมเนียมเป็นธิณาณัติไปรษณีย์
จำนวิน 100 บาท (ค่าใบรบัรองผู้ลัการศกึษา จำนวิน
50 บาท, ค่าจดัส่งทางไปรษณย์ี 50 บาท) โดยสั�งจ่าย
ในนาม หัวิหน้าฝ่่ายประมวิลัผู้ลัการศึกษาแลัะ
หนังส่อสำคัญ ปณ.รามคำแหง 10241
   3. จัดส่งใบคำร้องพร้อมธิณาณัติทางไปรษณีย์
ถึง หัวิหน้าฝ่่ายประมวิลัผู้ลัการศึกษาแลัะหนังส่อ
สำคัญ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง อาคารสวิป. ชั�น 1
แขัวิงหัวิหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 มีขั้อสงสัยเพิ�มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที�
ฝ่ ่ายประมวิลัผู้ลัการศึกษาแลัะหนังส่อสำคัญ
อาคาร สวิป. ชั�น 1 โทรศัพท์ 02-310-8603 หร่อ
02-310-8000 ต่อ 4814, 4816

 ผู้มต้องขัอยน่ยนัก่อนว่ิาเร่�อง “โกง” ที�เขัยีน
ในตอนนี�ไม่เกี�ยวิกับประเทศไทยขัองเราแต่อย่างใด
เร่�องนี�เกิดขัึ�นที�ต่างประเทศครับ ซึึ่�งตามข่ัาวิที�ยน่ยัน
ได้ค่อที�อังกฤษ แลัะเน่�องจากคำวิ่า “โกง” นั�นมัน
มีควิามหมายกวิ้างครอบคลัุมตั�งหลัายอย่าง ผู้มจึง
จำเป็นต้องระบุลังไปให้ชัดวิ่า “โกง” ในที�นี�เป็น
เฉพาะเร่�องการรบัจ้างทำรายงาน วิิทยานพินธ์ิ หรอ่
งานวิจัิยเป็นหลักัครบั ไม่ใช่โกงอย่างอ่�น แลัะเป็นการ
โกงเพ่�อให้จบการศึกษาเป็นหลััก
 เร่�องสำคัญที�จะทำให้คนเรยีนจบหรอ่ไม่จบได้
โดยเฉพาะผูู้้ที�เรียนระดับสูงกวิ่าปริญญาตรีก็ค่อ
การทำรายงานแลัะวิิทยานิพนธิ์ ซึึ่�งบางสถาบัน
เขัาก็นับวิ่าวิิทยานิพนธิ์เป็นงานวิิจัยด้วิย ในขัณะที�
บางสถาบนัทำแค่รายงานหรอ่ภาคนพินธ์ิกจ็บได้แล้ัวิ
เม่�อการทำรายงานแลัะหร่องานวิิจัยมีควิามสำคัญ
ขันาดนี� จึงทำให้คนที�ขัี�เกยีจเขัยีนเองหรอ่ที�จรงิไม่มี
ไอเดยีในเร่�องที�จะเขัยีนเลัย แม้จะเรยีนมาจนใกล้ัจบ
แลั้วิก็ตาม ต้องขัวินขัวิายหาทางให้เรียนจบให้ได้
จะเสยีเงนิสกัเท่าไหร่กจ็ำเป็นต้องยอม (แต่ถ้าแพงนกั
คงไม่ไหวิเหม่อนกัน)
 เร่�องการทำวิิทยานิพนธิ์ไม่สำเร็จจนเรียน
ไม่จบนั�น มีมาช้านานแลั้วิ ถ้าดูจากประสบการณ์
ขัองนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยก็ต้องบอกวิ่ามีมา
นานเท่า ๆ กับอายุขัองโครงการผู้ลัิตมหาบัณฑิิต
แต่ลัะโครงการขัองแต่ลัะมหาวิิทยาลัยัน่ะแหลัะครับ
ตรงส่วินนี�ผู้มต้องขัอยกเวิ้นเร่�องการทำภาคนิพนธิ์
เพ่�อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปก่อน เพราะ
บังคับให้ทำกับเฉพาะนักศึกษาบางภาควิิชาหร่อ
บางคณะเท่านั�น แต่ถ้าเป็นระดบัปรญิญาโทขัึ�นไปแล้ัวิ
จะกำหนดวิ่าต้องทำวิิทยานิพนธิ์กันทั�งนั�นในช่วิง
เม่�อไทยกำลัังเปิดสอนระดับสูงกวิ่าปริญญาตรี
ขัึ�นมาใหม่ ๆ เม่�ออย่างน้อย 60 กวิ่าปีมาแลั้วิ
 ที�ผู้มต้องอ้างอิงเร่�องการทำวิิทยานิพนธิ์
ขัองไทยสมัยก่อนก็เพราะต้องการให้คนรุ ่นใหม่
ทราบถงึปัญหาทางเทคนคิเสยีก่อนว่ิาคนยุค 40-50 ปี
ก่อนนั�น ทำไมถงึทำวิิทยานพินธ์ิไม่สำเรจ็ ข้ัอขัดัข้ัอง
ทางเทคนิคสำคัญประการแรกก็ค่อการหาอาจารย์
ที�ปรึกษาไม่ได้ ซึึ่�งในยุคนั�นหาคนที�จะจบระดับ
ปรญิญาเอกเพ่�อเป็นอาจารย์ที�ปรกึษานั�นแสนจะยากเยน็
แลัะมหาวิทิยาลัยัส่วินใหญ่กำหนดว่ิาอาจารย์ที�ปรกึษา

ต้องจบปรญิญาเอกเสยีด้วิยในขัณะที�คนจบปรญิญาเอก
ในแต่ลัะสาขัาหายากยิ�งกวิ่างมเขั็ม ผู้ลัก็ค่อบาง
มหาวิทิยาลัยัช่�อดงัมคีนเรยีน course work จบแล้ัวิ
แต่ติดค้างไม่ได้ทำวิิทยานิพนธิ์สะสมอยู่เกินร้อยคน
นี�นับเฉพาะคนเรียนเศรษฐศาสตร์เท่านั�นนะครับ
สาขัาอ่�นผู้มไม่ทราบ
 สาเหตุทางเทคนิคอีกเร่�องหนึ�งก็ค่อเร่�อง
ข้ัอมลูัครบั เร่�องนี�คนในยคุที�เราจะดาวิน์โหลัดข้ัอมลูั
ผู้่านอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ๆ เหม่อนพลัิกฝ่่าม่อนั�น
คงไม่ทราบหรอกว่ิาสมยันั�นการหาข้ัอมูลัมนัลัำบาก
ยากเยน็แค่ไหน โดยเฉพาะข้ัอมลูัขัองไทยซึ่ึ�งแทบจะ
ไม่มกีารจดัเกบ็ไว้ิอย่างเป็นระบบเลัย แลัะถ้ามกีต้็อง
ให้อาจารย์ที�ปรึกษา (ซึ่ึ�งจะหาได้หร่อเปลั่าก็ไม่รู้)
ทำหนังส่อไปขัอจากหน่วิยงานเจ้าขัองขั้อมูลั แลัะ
ถ้าโชคดีหน่วิยงานนั�นอนุมัติก็จะต้องไปคัดลัอก
(ใช่ครับคัดลัอกจริง ๆ) ขั้อมูลันั�นมาซึึ่�งอาจต้องใช้
เวิลัาหลัายวิันต่อขั้อมูลัแต่ลัะชุด
 เม่�อได้ขั้อมูลัมาแลั้วิ ปัญหาทางเทคนิค
ประการต่อไปก็ค่อการประมวิลัผู้ลัขั้อมูลั ซึึ่�งในยุค
ที�ผู้มเรียนจบใหม่ ๆ (ปี 2514) นั�น คอมพิวิเตอร์ที�
จะใช้ประมวิลัผู้ลัขั้อมูลัได้เขั้าใจวิ่ามีอยู่ไม่กี�แห่ง ค่อ
ที�สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์คอมพิวิเตอร์ขัอง
จุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย แลั้วิก็ศูนย์คอมพิวิเตอร์
ขัองรามคำแหงเรานี�แหลัะแต่ที�รามคำแหงจะใช้
เพ่�องานขัองมหาวิิทยาลััยเป็นหลััก คนที�ประสงค์
จะขัอควิามอนุเคราะห์เร่�องประมวิลัผู้ลัขั้อมูลันั�น
ไม่ใช่ทำได้ง่าย ๆ แลัะแม้แต่เม่�อได้รับอนุมัติแลั้วิ
(น่าจะเป็นในฝั่นเสียมากกว่ิา) กต้็องหาโปรแกรมเมอร์
เขัียนโปรแกรมให้เพราะยังไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูป
ช่วิยคำนวิณให้เหม่อนในปัจจุบัน
 คนที�ทำวิิทยานิพนธิ์ในประเทศไทยจน
เรียนจบได้ในยุคนั�นไม่ใช่จะไม่มีนะครับ ถ้าไปค้นดู
วิิทยานิพนธิ์ยุคแรก ๆ จะเห็นวิ่าส่วินใหญ่ใช้การ
คำนวิณสัดส่วินหร่อร้อยลัะเป็นหลัักทั�งนั�น แม้แต่
งานวิิจัยที�ได้รับอนุมัติจากสภาวิิจัยแห่งชาติได้เงิน
หลัายแสน (ถ้าเดี�ยวินี�ก็จะหลัายลั้าน) ยังนำเสนอ
แค่เป็นตารางสัดส่วินแลัะร้อยลัะเลัยครับ
 รำพึงรำพันเร่�องปัญหาการทำวิิจัยในไทย
สมัยก่อนมาเสียนานจนหน้ากระดาษหมดไม่รู้ตัวิ
เหน็ทจีะต้องขัอต่ออกีตอนหนึ�งตามระเบยีบลัะครบั

เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ โดยเตรยีมหลักัฐาน ดงันี�
   - สำเนาวิฒุกิารศกึษา (ม.6 หรอ่เทยีบเท่าขัึ�นไป)
ที�ระบุวิันสำเร็จการศึกษา จำนวิน 2 ฉบับ
   - สำเนาบัตรประจำตัวิประชาชน 1 ฉบับ
   - รูปถ่ายสี ขันาด 2 นิ�วิ จำนวิน 1 รูป
   - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวิน 1 ฉบับ
   - ใบเปลัี�ยนช่�อ-นามสกุลั (ถ้ามี)
   - ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษาขัองรหัส
นักศึกษาพรีดีกรี เพ่�อใช้ในการเทียบโอน (ขัอได้
ที�งาน One Stop Service อาคารกงไกรลัาศ (KLB)
ชั�น 1 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง 1 (หัวิหมาก) ในวินั-
เวิลัาราชการ) ค่าธิรรมเนียม จำนวิน 50 บาท
   3. การเทียบโอนหน่วยกติ นกัศกึษาจะต้องแจ้ง

ใช้สิทธิิ�เทียบโอนหน่วิยกิต โดยจะทำการเทียบโอน
ในวิันที�สมัครเขั้าเป็นนักศึกษา หากนักศึกษายังรอ
การประกาศผู้ลัสอบอยู่ แลัะเกรดยังไม่เขั้าระบบ
ทรานสคริปท์ทั�งหมด ให้นักศึกษาทำการชำระค่า
เทยีบโอนไว้ิก่อน 100 บาท แลัะหลังัจากผู้ลัสอบที�รอ
เข้ัาระบบทรานสครปิท์แล้ัวิ ให้ขัอทรานสครปิท์ใหม่
แลัะไปดำเนินการชำระค่าเทียบโอนหน่วิยกิต
ส่วินที�เหลั่อภายหลัังจากการรับสมัครฯ ติดต่อได้ที�
ฝ่่ายทะเบียนคณะที�สังกัด
 หากมีขั้อสงสัยเพิ�มเติมให้สอบถามได้ที�
ฝ่่ายรับสมัครแลัะแนะแนวิการศึกษา อาคาร สวิป.
ชั�น 3 โทรศัพท์ 02-310-8615, 02-310-8623,
02-310-8624

http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/20218_TR_Not_Covid.pdf. 
http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/20218_TR_Not_Covid.pdf. 


เมตาเวิิร์์สเมตาเวิิร์์ส    (Metaverse)(Metaverse)
คืืออะไร? ทำำ�ไมจึึงต้้องร้้ คืืออะไร? ทำำ�ไมจึึงต้้องร้้ เพื่ื�อเพื่ื�อจึะได้้ ไม่เอ�ทำ์ จึะได้้ ไม่เอ�ทำ์ 

อาจารย์ประหยัด เลวัน                                                                                                                            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์อาจารย์ประหยัด เลวัน                                                                                                                            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๗

      กรณีบริษัทเฟซึ่บุ๊กอิงค์ เจ้าขัองแพลัตฟอร์มสังคมออนไลัน์วิางแผู้น
รีแบรนด์บริษัทด้วิยการเปลีั�ยนช่�อใหม่เป็นบริษัทเมต้า โดยมุ่งเน้นไปใน
เร่�อง “เมตาเวิิร์ส” (Metaverse) หร่อโลักดิจิทัลัที�ผูู้้คนสามารถโต้ตอบแลัะ
ใช้พ่�นที�เสม่อนจริงร่วิมกันได้ ส่งผู้ลัให้แนวิคิดขัอง “เมตาเวิิร์ส” กลัายเป็น
คำศัพท์ทางเทคโนโลัยีแลัะธิุรกิจอย่างรวิดเร็วิ
เมตาเวิิร์์ส (Metaverse) คืืออะไร์ ?
      หมายถึง โลักเสม่อนจริงที�ผูู้้คนต่างหลับหนีจากโลักแห่งควิามเป็นจริง
ที�บิดเบี�ยวิ ตามที� “นีลั สตีเฟนสัน” (Neil Stephenson) นักเขัียนนิยาย
วิทิยาศาสตร์ช่�อดังชาวิอเมรกินัได้นยิามไว้ิ ส่วินสำนกัข่ัาวิรอยเตอร์ส (Reuters)
ยังระบุวิ่า เมตาเวิิร ์ส เป็นคำที�กวิ ้าง โดยทั�วิไปหมายถึง การแบ่งปัน
สภาพแวิดลั้อมขัองโลักเสม่อนจริงขัองผูู้้คนผู้่านทางอินเทอร์เน็ต อีกทั�งยัง
หมายถึง พ่�นที�ดิจทิลััซึึ่�งถกูสร้างให้เหมอ่นจริงมากยิ�งขัึ�น โดยการใช้ควิามเป็นจรงิ
เสม่อน (Virtual reality) หร่อเทคโนโลัยีโลักเสม่อนผู้สานโลักแห่งควิามจริง 
(Augmented reality) อีกมุมเมตาเวิิร์สในโลักขัองเกม ที�ซึ่ึ�งผูู้้เลั่นสามารถ
บงัคบัตัวิลัะครให้เดนิไปในโลักขัองเกมแล้ัวิโต้ตอบกบัผูู้เ้ล่ันคนอ่�นได้ นอกจากนี� 
ยังมีการใช้เมตาเวิิร์สเฉพาะกับเทคโนโลัยีบล็ัอกเชน ซึ่ึ�งผูู้ ้ใช้งานสามารถ
ครอบครองที�ดินเสม่อนจริง (Virtual Land) แลัะสินทรัพย์ดิจิทัลั (Digital 
Assets) ได้ โดยใช้สกุลัเงินดิจิทัลั (Digital Currency) แทน

ปััจจัยเร์่งให้้เมตาเวิิร์์สได้้ร์ับคืวิามสนใจอย่างร์วิเร์็วิ
      หลัายคนมองว่ิา เมตาเวิร์ิสเป็นก้าวิต่อไปขัองการพฒันาโลักอนิเทอร์เน็ต 
โดยแนวิคิดขัองเมตาเวิิร์ส คอ่ การสร้างพ่�นที�ออนไลัน์ใหม่ ซึ่ึ�งการมปีฏสิมัพนัธ์ิ
ขัองผูู้ ้คนจะมีหลัากหลัายมิติมากยิ�งขัึ�น โดยผูู้ ้ใช ้งานสามารถดำดิ�งไป
กับโลักดิจิทัลัได้มากกวิ่าเพียงแค่การนั�งดู ควิามสนใจที�เพิ�มขัึ�นอย่างรวิดเร็วิ
ในเมตาเวิิร์สนี� เห็นได้จากผู้ลัลััพธิ์ขัองการแพร่ระบาดเช่�อโควิิด-19 เม่�อผูู้้คน
ต้องทำงาน เรียน ชอปปิงสินค้า แลัะทำกิจวิัตรประจำวัินผู้่านช่องทาง
ออนไลัน์ เพ่�อเน้นควิามต้องการที�จะมีปฏิสัมพันธิ์ทางออนไลัน์ให้เสม่อน
ชีวิิตจริงก็มากขัึ�นตามไปด้วิย
      เมตาเวิิร์สได้รับควิามสนใจอย่างมากจากกลัุ่มนักลังทุนแลัะบริษัทที�
กระตอ่รอ่ร้นที�จะเป็นส่วินหนึ�งขัองก้าวิที�ยิ�งใหญ่ มาร์ก ซึ่กัเคอร์เบิร์ก กล่ัาวิใน
เด่อนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 วิ่าจะพยายามเปลัี�ยนบริษัทโซึ่เชียลัมีเดียให้
กลัายเป็นบริษัทเมตาเวิิร์สในอีกห้าปีขั้างหน้า นอกจากนั�นเมตาเวิิร์ส ยังเป็น
ที�นิยมในซิึ่ลัิคอนวัิลัเลัย์ โดยที�บริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่างไมโครซึ่อฟท์ 
ได้กลั่าวิถึงวิ่า เมตาเวิิร์สนั�นเป็นการบรรจบกันระหวิ่างโลักดิจิทัลัแลัะ
โลักควิามเป็นจริง สำหรับเกมสำหรับเด็กยอดนยิมอย่าง “Roblox” ซึึ่�งเปิดตวัิ
ในตลัาดหลัักทรัพย์นิวิยอร์กเม่�อเด่อนมีนาคม พ.ศ. 2564 ได้เรียกตัวิเองวิ่า 
เป็นบรษิทัเมตาเวิร์ิสด้านเกม ส่วินเกม “Fortnite” ขัองบรษัิท Epic Games 
ก็ถ่อวิ่าเป็นส่วินหนึ�งขัองเมตาเวิิร์สเช่นกัน
      นักดนตรีสามารถจัดคอนเสิร์ตเสม่อนจริงได้ภายในแพลัตฟอร์มเหลั่านี� 
ยกตัวิอย่างเช่น ในเด่อนกันยายน ผูู้้คนกวิ่าลั้านคนได้รับชมคอนเสิร์ตขัอง
นักร้องหญิง Ariana Grande ซึ่ึ�งถูกแสดงอย่างเสม่อนจริงในเกม Fortnite 
นอกจากนี� บริษัทแฟชั�นที�ใหญ่ที�สุดในโลักเองก็ได้ลัองทำเส่�อผู้้าเสม่อนจริง
ซึ่ึ�งร่างจำลัองขัองผูู้้คนสามารถสวิมใส่เส่�อผู้้าได้ในโลักเมตาเวิิร์ส

แนวิโน้มการ์วิิจัยและพััฒนาของแนวิคืิด้เมตาเวิิร์์ส
     รอยเตอร์สรายงานวิ่า บริษัทเฟซึ่บุ๊กจะทุ่มทุน 50 ลั้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่�อเป็นพันธิมิตรกับองค์กรทั�วิโลักเพ่�อพัฒนาแลัะการสร้างเมตาเวิิร์ส
อย่างมคีวิามรบัผู้ดิชอบ โดยได้ลังทนุอย่างหนกัไปกบัเทคโนโลัยโีลักเสมอ่นจรงิ 
แลัะโลักเสม่อนผู้่านโลักจริง ในการพัฒนาฮาร์ดแวิร์อย่าง เช่น แวิ่นวีิอาร์ 
(VR Glasses) Oculus ชุดหูฟังวีิอาร์ (VR headphones)  แลัะกำลััง
พัฒนาแวิ่นตาเออาร์ (AR Glasses) รวิมถึงสายรดัข้ัอมอ่เทคโนโลัย ีซึ่ึ�งทำให้
เฟซึ่บุก๊ถกูวิพิากษ์วิจิารณ์ถงึผู้ลักระทบต่อควิามปลัอดภัยบนโลักออนไลัน์

     ส่วินโครงการเอ็กอาร์ (XR) แลัะกองทนุวิจัิยใหม่จะลังทนุจากเงินทั�วิโลัก
ในระยะเวิลัาสองปี เพ่�อทำให้แน่ใจวิ่าเทคโนโลัยีเมตาเวิิร์สจะถูกสร้างขึั�น
ในลัักษณะที�มีควิามครอบคลัุมแลัะเพิ�มขัีดควิามสามารถ ทางบริษัทเมตา
(ช่�อใหม่ขัองบริษัทเฟซึ่บุ๊ก) เปิดเผู้ยวิ่า มีแผู้นที�จะทำงานร่วิมกับนักวิิจัย
หลัายด้านทั�งเร่�องขัองควิามเป็นส่วินตวัิแลัะควิามปลัอดภยัขัองข้ัอมลูัเพ่�อให้
ผูู้้ใช้ได้รับควิามช่วิยเหลั่อ หากสิ�งที�พบเห็นในเมตาเวิิร์สทำให้พวิกเขัารู้สึก
ไม่สบายใจ นอกจากนี�เฟซึ่บุ ๊กระบุไวิ้ในเวิ็บไซึ่ต์วิ่า จะวิิจัยวิิธิีออกแบบ
เทคโนโลัยีที�ครอบคลุัมแลัะเขั้าถึงได้สำหรับผูู้้ใช้ทุกคน แลัะยังส่งเสริมการ
แขั่งขัันในอุตสาหกรรมที�เพิ�งเริ�มต้นใหม่ ส่วินพันธิมิตรเบ่�องต้นสำหรับ
กองทุนเมตาเวิิร์สขัองเฟซึ่บุ๊ก ได้แก่ มหาวิิทยาลััยฮาร์วิาร์ด ซึ่ึ�งจะศึกษา
ประวัิติศาสตร์ขัองควิามหลัากหลัายในอุตสาหกรรมเทคโนโลัยีสารสนเทศ 
แลัะวิธีิิที�จะสามารถกำหนดรปูร่างหน้าตาขัองโลักในเมตาเวิร์ิส ส่วินมหาวิิทยาลัยั
แห่งชาติโซึ่ลัแลัะมหาวิิทยาลััยฮ่องกงจะวิิจัยด้านควิามปลัอดภัย จริยธิรรม 
แลัะการออกแบบอย่างมีควิามรับผู้ิดชอบ
     เม่�อฤดรู้อนที�ผู่้านมา เฟซึ่บุก๊ได้จัดตั�งทีมเมตาเวิร์ิส โดย แอนดรูว์ิ บอสเวิิร์ธิ 
หัวิหน้าฝ่่าย AR แลัะ VR ได้รับการเลั่�อนตำแหน่งเป็นหัวิหน้าเจ้าหน้าที�
ฝ่่ายเทคโนโลัยี นอกจากนี� เฟซึ่บุ๊กยังประกาศแผู้นการจ้างพนักงานเพิ�มอีก 
1 หม่�นคน เพ่�อทำงานเกี�ยวิกับเมตาเวิิร์สในยุโรปด้วิย

(อ่านต่อหน้า 8)

ร้ปที่ 1 ภาพเปรียบเทียบมัลัติเวิิร์ส (Multiverse)   (แหลั่งที�มา:ภาพโดย angel_vaec 
แลัะ Gerd Altmann จากเวิ็บไซึ่ต์ https://pixabay.com/ คำค้นที�ใช้: Multiverse)

ร้ปที่ 2 การแสดงคอนเสิร์ตบนโลักเสม่อนจริง (Metaverse) โดยแฟนเพลังเสม่อนได้สัมผู้ัส
แลัะใกลั้ชิดศิลัปินผู้่านอุปกรณ์เช่�อมกับโลักเสม่อนจริง
(แหลั่งที�มา:ภาพโดย Gerd Altmann จากเวิ็บไซึ่ต์ https://pixabay.com/ คำค้นที�ใช้: 
Multiverse)

ร้ปที่ 3 การพัฒนาอุปกรณ์เช่�อมต่อผูู้้ใช้กับโลักเสม่อนจริง (Metaverse) แวิ่นวิีอาร์ 
หูฟังวีิอาร์ แวิ่นตาเออาร์ 
(แหลั่งที�มา:ภาพโดย Gerd Altmann Thomas Meier แลัะ  Enrique Meseguer 
จากเวิ็บไซึ่ต์ https://pixabay.com/ คำค้นที�ใช้: VR 

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/


ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔๘
RU:Know30: เมตาเวิร์ส (Metaverse) คือ อะไร?                                             
                                                                       (ต่อจากีหน้า 7)

เทคืโนโลยีเบื�องห้ลังเมตาเวิิร์์ส
      เมตาเวิิร์สไม่เป็นเพียงแค่โลักเสม่อนจริง  (Virtual Reality) เท่านั�น 
แต่เป็นประสบการณ์ที�เช่�อมต่อผูู้้คนระหวิ่างโลักแห่งควิามเป็นจริงไปสู่
โลักดิจิทัลั โดยอาศัยการใช้เทคโนโลัยีหลัายประเภทได้แก่
     1. Assisted Reality เป็นเทคโนโลัยีผูู้้ช่วิยที�อำนวิยควิามสะดวิกให้
ผูู้้ใช้งานสามารถดูหน้าจอแลัะโต้ตอบกับหน้าจอได้โดยไม่ต้องใช้ม่อ (hands-
free) ตัวิอย่างอุปกรณ์ที�ใช้ค่อ แวิ่นตาอัจฉริยะที�เช่�อมต่อกับเคร่อขั่ายให้
ผูู้้ใช้ส่�อสารแลัะสั�งการผู้่านเสียงก็จะได้ขั้อมูลัขัึ�นสู่สายตาทันที
     2. Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลัยสีร้างวิตัถเุสมอ่นจรงิให้
ปรากฏอยูใ่นโลักแห่งควิามเป็นจริง ส่วินใหญ่ธิรุกจิค้าปลีักจะใช้เทคโนโลัยี AR 
เพ่�อให้ลัูกค้าสามารถทดสอบนำสินค้าในโลักออนไลัน์ไปจำลัองในโลักจริง 
ตัวิอย่างเช่น IKEA แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลักได้ผู้ลัติแอปพลิัเคชนั เพ่�อให้
ลัูกค้าได้ทดลัองนำรูปเฟอร์นิเจอร์ที�ทำจากเทคโนโลัยี AR ไปทดลัองวิางใน
ห้องภายในบ้าน หร่อสำนักงานขัองตนเองได้ ปรับเปลัี�ยนเลั่อกเฟอร์นิเจอร์
ได้ตามควิามต้องการขัองลูักค้า โดยไม่ต้องมีคนช่วิยยก ย้ายสับเปลัี�ยนให้เสยีเวิลัา
แลัะแรงงาน โดยลัูกค้ามองผู้่านกลั้องหร่อแวิ่น AR 
     3. Meatspace คำที�ใช้เรียกโลักทางกายภาพ หร่อโลักที�เราใช้ชีวิิตอยู่
เป็นส่วินใหญ่
     4. Multiverse (จักรวิาลัโลักคู่ขันาน) ใช้เรียกแพลัตฟอร์ม หร่อกลัุ่ม
สังคม (Community) ในโลักดิจิทัลัที�ทำงานอิสระจากกันแลัะกัน ตัวิอย่าง
เช่น Facebook Minecraft Instagram Roblox Fortnite Discord โดย
ตามทฤษฎีแลั้วิเมตาเวิิร์ส (Metaverse) สามารถดึงจักรวิาลัโลักคู่ขันาน เช่น 
Facebook Minecraft Instagram ฯ เหลั่านี�มาทำงานอยู่ในที�เดียวิได้
     5. NFT (Non-Fungible Tokens) เป็นเสมอ่นเคร่�องยน่ยนัว่ิาใครกต็าม
สามารถครอบครอง ซึ่่�อหร่อขัาย แลัะสร้างมูลัค่าให้กับผู้ลัิตภัณฑิ์ใดก็ตามที�
ปรากฏอยู่ในโลักดิจิทัลัเท่านั�น โดยมีเทคโนโลัยีบลั็อกเชน (Block Chain) 
คอยกำกับควิามเป็นเจ้าขัองแลัะป้องกันการขัโมย ตัวิอย่างขัอง NFT ได้แก่  
ผู้ลังานศลิัปะ บตัรกฬีา ขัองสะสม โดย NFT นั�นเพิ�มคณุลักัษณ์ขัองควิามเป็นจรงิ
ให้กบัสนิทรัพย์ดิจทิลััให้มคีวิามเป็นจำนวินจำกดั (Limited) ไม่สามารถทำซึ่�ำได้ 
พร้อมการซึ่่�อขัายได้โดยสกุลัเงินดิจิทัลั (Cryptocurrency) ได้เท่านั�น
     6. Virtual Reality:VR คอ่ ประสบการณ์เสมอ่นจรงิเป็นการใช้อุปกรณ์ 
หร่อเทคโนโลัยีเพ่�อเช่�อมโยงผูู้้ใช้งานกับโลักดิจิทัลั ตัวิอย่างเช่น การที�ผูู้้คนใน
นวินิยายเร่�อง Ready Player One® ใช้ชุดแวิ่นโลักเสม่อนจริง (Virtual 
Reality) เพ่�อเดินทางสู่โลักแห่งเกมบนแนวิคิดเมตาเวิิร์ส
     7. Blockchain ค่อ เทคโนโลัยีการเก็บขั้อมูลัที�ไม่มีใครคนใดคนนึง 
สามารถแก้ไขัเปลัี�ยนแปลังหร่อลับขั้อมูลัได้ด ้วิยตัวิเอง โดยผูู้ ้ใช ้งาน
มีการถ่อสำเนาขั้อมูลัขัองตนเองในเชนไวิ้ เป็นเทคโนโลัยีส่�อกลัางสำหรับ
แลักเปลัี�ยนในโลักเสม่อนแลัะยังเช่�อมถึงโลักแห่งควิามจริงด้วิย

การ์ปัร์ะยุกต์ใช้้งานแนวิคืิด้เมตาเวิิร์์ส
     โลักเสม่อนจริงขัองเมตาเวิิร์ส (Metaverse) จะสร้างอนาคตที�ทำให้ผูู้้คน
ได้มีส่วินร่วิมแลัะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลัยีมากยิ�งขัึ�น แลัะจะไม่ได้เป็นแค่
ผูู้บ้รโิภคอย่างเดียวิ แต่จะสามารถเป็นผูู้้สร้างสรรค์ผู้ลังาน (Creator) ได้ด้วิย
ตัวิเอง การพัฒนาแลัะใช้ประโยชน์จากเมตาเวิิร ์สในด้านหลัากหลัาย 
ยกตัวิอย่างเช่น
     1. ด้านการแพทย์ : เช่น งานด้านการผู้่าตัดทางไกลั การจำลัองการ
ผู้่าตัดเสม่อนจริง เป็นต้น
     2. ด้านวิิศวิกรรม : เช่น การออกแบบหุ่นยนต์ การออกคำสั�งทางไกลั
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
     3. ด้านอคีอมเมร์ิซึ่ : เช่น การเลัอ่กซึ่่�อสนิค้าออนไลัน์ การจำลัองใช้สนิค้า
โดยไม่ต้องไปลัองที�ร้านค้า เป็นต้น 
     4. ด้านการลังทนุ : เช่น การซึ่่�อสนิค้า การซึ่่�อขัายสินทรพัย์ดจิิทลัั (NFT) 
การเทรดเหรียญดิจิทัลั เป็นต้น
     5. ด้านท่องเที�ยวิ : เช่น การจำลัองท่องเที�ยวิพิพิธิภัณฑิ์ จำลัองสถานที�
สำคัญทางการท่องเที�ยวิ เป็นต้น

     6. ด้านบันเทิง : เช่น การจัดคอนเสิร์ตเสม่อนจริง การสร้างตัวิลัะคร
เสม่อนจริงที�ไม่ใช่มนุษย์ในภาพยนตร์ เป็นต้น

เทคืโนโลยีที�ใกล้เคืียงกับเมตาเวิิร์์ส
     ถงึควิามเป็นเมตาเวิร์ิสขัองเฟซึ่บุค๊ Facebook Metaverse ยังไม่ชัดเจน
แต่มีสิ�งที�ใกลั้เคียงควิามเป็นเมตาเวิิร์ส ได้แก่
     1. พ่�นที�โลักเสม่อนจริง (Virtual space) เช่น Secondlife® ที�เป็น
โลักเสม่อนบนอินเทอร์เน็ต เริ�มต้นให้บริการเม่�อราวิ พ.ศ. 2546 พัฒนาโดย
บริษัทลัินเดนรีเสิร ์ช ที�เปิดให้ผูู้ ้ใช้ไปสร้างอาวิาตาร์ (Avatar) ในโลัก
เสม่อนจริงได้ สามารถส่�อสาร มีปฏิสัมพันธิ์ ทำธิุรกิจ หร่อการส่�อสาร
ต่อกันได้ โดยสิ�งที�ยังขัาดควิามเป็นเมตาเวิิร์สไปค่อ ยังขัาดการเช่�อมต่อกับ
โลักควิามจริงเสม่อน (Virtual Reality) แลัะโลักเสม่อนบนโลักจริง 
(Augment Reality)

     2. ระบบเศรษฐกิจในโลักเสมอ่นจรงิ (Virtual economy) เป็นการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจในโลักเสม่อนจริง ไม่วิ่าจะเป็นการซึ่่�อขัายทรัพย์สินดิจิทัลั 
(Digital Asset) งานกราฟิก หร่องานศิลัปะ สามารถสร้างมูลัค่าแลัะเปลัี�ยน
เป็นเงนิได้ ในปี พ.ศ. 2561 รปูแมวิในระบบขัอง cryptokitties® ถกูซ่ึ่�อไปใน
มูลัค่า $170,000 หร่อ 5.7 ลั้านบาท ปัจจุบันถูกขัายที�ราคา 600 อีเธิอร ์
หร่อประมาณ 72 ลั้านบาท
     ถ้ามองถึงการที�ระบบธิรุกิจที�เตบิโตอย่างสูงในโลักเสมอ่นก็มคีวิามเป็นไปได้
สูงวิ่า เมตาเวิิร์สขัองเฟซึ่บุ๊ก ค่อ การเขั้ามาสร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจ
ในโลักเสม่อนจริง หลัังจากที�ปลั่อยให้เทคโนโลัยีบลั๊อกเชน (Blockchain) 
บน Ethereum เติบโตขัึ�นแลัะได้แย่งชิงผูู้้ใช้งานออกจากเฟซึ่บุ๊คไปจนหมด

สรุุป

     จากแนวิคิดขัองเมตาเวิิร์ส (Metaverse) พร้อมกับพัฒนาการขัอง
เทคโนโลัยีที�ช่วิยอำนวิยควิามสะดวิกผูู้้ใช้งานให้สามารถเขั้าถึงแลัะเช่�อมต่อ
กับโลักเสม่อนจริงในปัจจุบัน จึงเริ�มมีคำถามวิ่า เทคโนโลัยปัจจุบันสามารถ
นำผูู้้ใช้เขั้าสู่โลักเสม่อนจริงหร่อยัง คำตอบค่อ ยังไม่สามารถเกิดขึั�นได้อย่าง
สมบูรณ์ เพราะยังขัาดเทคโนโลัยีการไหลัเวิียนส่งต่อขั้อมูลัที�ทำงานได้
พร้อมกันแลัะมีเสถียรภาพ พร้อมทั�งการจัดการสตรีมขั้อมูลัหลัายร้อย
รายการพร้อมกัน เน่�องจากระบบคลัาวิด์ยังไม่รองรับการประมวิลัผู้ลัขั้อมูลั
ขันาดใหญ่มหมึาได้ หากสามารถเช่�อมต่อโลักอนิเทอร์เนต็ได้ด้วิยควิามเรว็ิสงู
กวิ่าระดับ 6G เราอาจเห็นโลักทั�งใบขัองเมตาเวิิร์ส (Metaverse Space) 
กับตาตนเองก็เป็นได้
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ร้ปที่ 4 การเทียบเคียงขัองโลักเสม่อนจริง (Virtual Space) 
(แหลั่งที�มา:ภาพโดย PIRO4D  Arvi Pandey แลัะ  Dr StClaire จากเวิ็บไซึ่ต์ https://
pixabay.com/ คำค้นที�ใช้: Virtual Space + Virtual Economy)
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิ์รรมศักดิ�  ยีมิน
อาจารย์ประจำภาควิิชาชีวิวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์
มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง แลัะนายกสมาคมวิทิยาศาสตร์
ทางทะเลัแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิิทยากร
บรรยายในหัวิข้ัอทิศทางงานวิจัิยวิทิยาศาสตร์ทางทะเลั
เพ่�อสนบัสนนุ the UN Decade of Ocean Science
for Sustainable Development (2021-2030)
เม่�อวินัที� 17 พฤศจกิายน 2564 ผู่้านส่�ออเิล็ักทรอนกิส์
โปรแกรม Zoom Meeting แลัะ Facebook Live
พร้อมทั�ง ดร.ปิ �นสักก์ สุรัสวดี รองปลััดกระทรวิง
ทรัพยากรธิรรมชาติแลัะสิ�งแวิดลั้อม ร่วิมเป็นวิิทยากร
ในการบรรยายครั�งนี�ด ้วิย แลัะได ้ รับเกียรติจาก
ผู้ศ.ดร.อมรศักดิ� สวัสด ีผูู้อ้ำนวิยการศูนย์บรกิารวิชิาการ
มหาวิทิยาลัยัวิลัยัลักัษณ์ เป็นผูู้ด้ำเนนิรายการ ซึ่ึ�งกจิกรรม
ดังกลั่าวิเป็นส่วินหนึ�งขัองโครงการ ค่ายนิเวิศวิิทยา
ทางทะเลั ครั�งที� 28 (Marine Ecology online Course)
โดยเชิญนักวิิทยาศาสตร์ระดับแนวิหน้าขัองประเทศ
ที�เกี�ยวิขั้องด้านวิิทยาศาสตร์ทางทะเลั มาบรรยายใน
ประเดน็ที�สำคญัในด้านวิทิยาศาสตร์ทางทะเลั องค์ควิามรู้
ทางวิิชาการที�ก้าวิหน้าแลัะน่าสนใจ ซึ่ึ�งเป็นช่องทาง
สำคัญสำหรับการแลักเปลัี�ยนประสบการณ์ระหวิ่าง
นักเรียน นักศึกษาที�เขั้าร่วิมโครงการ แลัะผูู้้ที�สนใจ
ในงานด้านนี� ตลัอดจนการนำควิามรู้ที�ได้ไปพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

 กลัุม่วิจัิยควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพในทะเลั
(Marine Biodiversity Research Group : MBRG)
ภาควิิชาชีวิวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธิ์รรมศกัดิ� ยมีนิ
แลัะ ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาฆมาส สุทธิ์าชีพ
อาจารย์ประจำภาควิิชาชีวิวิิทยา นำนักศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลัยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of
Technology: AIT) ขัองโครงการ Marine Plastics
Abatement ลังพ่�นที�เพ่�อทำการศึกษาระบบนิเวิศ
ชายฝั่�งทะเลั พร้อมทั�งสำรวิจแลัะเกบ็ตวัิอย่างสิ�งมชีวีิติ
กลัุ ่ม micro-fauna ตลัอดจนสารปนเป้ �อนต่างๆ
ที�ตกตะกอน ในพ่�นที�ป่าชายเลัน (mangrove forest)
บริเวิณปากแม่น�ำบางปะกง จังหวิัดฉะเชิงเทรา แลัะ
เทศบาลัเมอ่งอ่างศิลัา ตำบลัเสม็ด อำเภอเมอ่ง จงัหวิดั
ชลับรุ ีเม่�อวินัที� 9 พฤศจกิายน 2564 ซึึ่�งกจิกรรมดังกล่ัาวิ
นักศึกษาได้ควิามรู้แลัะมีโอกาสฝ่ึกปฏิบัติงานในพ่�นที�
ที�มีการศึกษาวิิจัยเร่�องสารมลัพิษที�มีผู้ลัต่อสิ�งมีชีวิิต
ในบริเวิณพ่�นที�ปากแม่น�ำแลัะป่าชายเลัน ซึ่ึ�งเป็น
แหลั่งที�เพาะเลัี�ยงแลัะอนุบาลัตัวิอ่อนขัองสัตวิ์น�ำ
นานาชนิดที�เป็นแหลั่งอาหารที�สำคัญให้กับมนุษย์
เช่น ปลัา กุ ้ง หอย ปู แลัะสิ�งมีชีวิิตต่างๆ ที�มีควิาม
สัมพันธิ์กันในระบบห่วิงโซึ่่อาหาร (food chain)
ขัองสิ�งมีชีวิิตในทะเลัต่อไป

 ภาควิชิาชวีิวิทิยา คณะวิทิยาศาสตร์ จัดกจิกรรม
โครงการเตรียมควิามพร้อมก่อนศกึษาขัองนกัศกึษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564 เม่�อวิันที� 30 ตุลัาคม 2564
ด้วิยส่�ออิเลั็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting
โดยมรีายลัะเอยีดกจิกรรมที�หลัากหลัาย เช่น การแนะนำ
ภาควิิชา คณาจารย์ แลัะบุคลัากรภาควิิชาชีวิวิิทยา
การแนะนำวิิธิีการเรียนแลัะแนวิทางในการปรับตัวิ
ตลัอดจนแนวิทางในการประกอบอาชีพ ซึ่ึ�งกิจกรรม
ดังกลั่าวิมีนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์
แลัะบุคลัากรขัองภาควิิชา เขั้าร่วิมกิจกรรมอย่าง
พร้อมเพรียง ซึ่ึ�งกิจกรรมนี�มีวิัตถุประสงค์เพ่�อส่�อสาร
ระหวิ่างนักศึกษาใหม่กับภาควิิชาชีวิวิิทยา ให้สามารถ
เข้ัาใจในระบบ ระเบยีบแลัะแบบแผู้นต่างๆ ในการเรยีน
ซึ่ึ�งจะส่งผู้ลัให้นักศกึษามคีวิามเข้ัาใจ สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ซึ่ึ�งจะเป็นการเตรียมควิามพร้อม
ในการเรยีนให้กบันกัศกึษาใหม่ พร้อมทั�งได้ทำควิามรูจ้กั
คณาจารย์ รุ่นพี�แลัะเพ่�อนๆ ตลัอดจนนกัศึกษาปัจจุบนั
ทุกระดับชั�น ตั�งแต่ปริญญาตรี โท แลัะเอก ได้พบ
อาจารย์ที�ปรึกษา ซึ่ึ�งจะทำให้สามารถศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาได้อย่างมีควิามสุขั

 ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์สาธิ์นิ สนุทรพนัธุ์ิ์ คณบดี
คณะรฐัศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
รกัษาราชการแทนคณบดีคณะวิทิยาศาสตร์ เป็นประธิาน
ในการจดักจิกรรมเตรียมควิามพร้อมก่อนเปิดภาคเรยีน
ปีการศึกษา 1/2564 เร่�อง การสอนออนไลัน์ด้วิย
Google classroom แลัะ Google meet ให้กับ
คณาจารย์แลัะบุคลัากรขัองคณะวิทิยาศาสตร์ เม่�อวัินที�
7 ตุลัาคม 2564 ผู้่านส่�ออิเลั็กทรอนิกส์ด้วิยโปรแกรม
Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธิ์สิทธิ์ิ�
กมลขันติไพศาล นักวิิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนัก
เทคโนโลัยีการศึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็นวิิทยากรหลัักในการบรรยายแลัะฝ่ึกปฏิบัติการ
เพ่�อเป็นการเสริมสร้างควิามรู้ ควิามเขั้าใจ แลัะควิาม
เชี�ยวิชาญ ในการเรียนการสอนแบบออนไลัน์ให้กับ
บุคลัากร เพ่�อที�จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนขัอง
คณะวิิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิิภาพสูงสุด ในสภาวิะ
การระบาดขัองโรคติดเช่�อไวิรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที�ต้องมกีารปรบัเปลัี�ยนวิธีิิการเรยีนการสอนให้เหมาะสม
กับสภาวิการณ์ที�เกิดขัึ�น

 ภาควิชิาเคม ีคณะวิทิยาศาสตร์ มหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชิาการจัดการ
อุตสาหกรรม (CMS4808) ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา
แลัะผูู้ท้ี�สนใจ เม่�อวินัที� 12 พฤศจิกายน 2564 ผู่้านส่�อ
อิเลั็กทรอนิกส์ด้วิยโปรแกรม Google Meeting
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์
ต้�ประกาย ประธิานสาขัาวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดลั้อม
คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็นวิิทยากรในการบรรยายในหัวิขั้อ การจัดการด้าน
สิ�งแวิดลั้อมในโรงงาน (ระบบการจัดการสิ�งแวิดลั้อม
ISO14001 Series) คาร์บอนฟตุพริ�นท์ขัององค์กร แลัะ
ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวิอนามัยแลัะควิาม
ปลัอดภัย (Occupation and health and safety
management system)) โดยมีคณาจารย์ นักวิิจัย
นักศึกษา แลัะผูู้ ้ที�สนใจเขั้าร่วิมรับฟังการบรรยาย
โดยพร้อมเพรียง มีการแลักเปลัี�ยนควิามรู้ สอบถาม
ปัญหาแลัะขั้อสงสัยด้านการจัดการสิ�งแวิดลั้อมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างกว้ิางขัวิาง ซึึ่�งควิามรู้เกี�ยวิกบัระบบ
การจดัการสิ�งแวิดล้ัอมจะมคีวิามสำคัญอย่างยิ�ง ในการ
นำไปพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา การวิิจัย แลัะ
การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิ์รรมศักดิ� ยีมิน แลัะ
ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาฆมาส สุทธิ์าชพี อาจารย์
ประจำภาควิิชาชีวิวิิทยา เขั้าร่วิมการประชุม 5th

International Congress on Fisheries and Aquatic
Research ระหวิ่างวิันที� 10-12 พฤศจิกายน 2564
ผู่้านส่�ออเิลัก็ทรอนกิส์ด้วิยโปรแกรม Zoom Meeting
พร้อมทั�งนำเสนองานวิิจัยแบบปากเปลั่า (Oral 
presentation) ในหัวิขั้อ Conservation of Marine
Biodiversity through Ecosystem-Based Fishery
Management in Thailand ซึ่ึ�งการประชุมดังกลั่าวิ
เป็นการนำเสนอผู้ลังานวิิจัยด้านการประมงแลัะการ
เพาะเลัี�ยงสัตว์ิน�ำจากนกัวิชิาการผูู้้มชี่�อเสยีงจากนานาชาติ
เช่น สหรัฐอเมริกา อินโดนิเซึ่ีย มาเลัเซึ่ีย อิหร่าน ตุรกี
เม็กซึ่ิโก อิตาลัี กรีก แลัะประเทศไทย
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การรับสมัครนิิสิตนิักศึึกษา ขอย้้าย้โอนิจากสถาบันิอุดมศึึกษาอ่�นิการรับสมัครนิิสิตนิักศึึกษา ขอย้้าย้โอนิจากสถาบันิอุดมศึึกษาอ่�นิ

(กรณีีที่ี�ย้ังไม่สําเร็จการศึึกษา)(กรณีีที่ี�ย้ังไม่สําเร็จการศึึกษา) ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564
 เพ่�อเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาให้กบันสิิตนกัศกึษาขัอย้ายโอนจาก

สถาบันอ่�น กรณีที�ยงัไม่สาํเรจ็การศกึษาจากสถาบันการศกึษาอ่�น แลัะมคีวิามประสงค์

จะสมัครเข้ัาเป็นนกัศกึษาขัองมหาวิทิยาลัยัรามคำแหงเพยีงแห่งเดียวิ แลัะขัอใช้สิทธิิ�

เทียบโอนหน่วิยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่�น หร่อหากเคยศึกษาที�มหาวิิทยาลััย

รามคาํแหง สามารถใช้ผู้ลัการเรยีนขัองมหาวิทิยาลัยัรามคาํแหงเทยีบโอนหน่วิยกติ

รวิมกันได้ โดยให้เทียบกระบวินวิิชาขัองสถาบันอุดมศึกษาอ่�นก่อน แลัะจึงนําวิิชา

ที�สอบผู่้านจากมหาวิทิยาลัยัรามคําแหงไปเทยีบโอนหน่วิยกติเพิ�มเติม เพ่�อไม่ให้วิชิา

ซึ่�ำซึ่้อนกัน แต่จะสมัครเขั้าเป็นนักศึกษาแลัะใช้สิทธิิ�เทียบโอนหน่วิยกิตในขัณะที�

ยงัมสีถานภาพเป็นนักศกึษาขัองสถาบนัอดุมศกึษาอ่�นอยูอ่กีไม่ได้ ทั�งนี� มหาวิทิยาลัยั

รามคาํแหงได้เปลัี�ยนแปลังการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ โดยไม่มกีารจาํหน่ายใบสมคัร

แลัะระเบียบการรับสมัคร ซึ่ึ�งมีรายลัะเอียดดังต่อไปนี�

1. ระเบีย้บการรับสมัคร

   1.1 สามารถดาวิน์โหลัดใบสมคัรฯ แลัะระเบยีบการรบัสมคัรเข้ัาเป็นนกัศกึษาใหม่

พร้อมรายลัะเอียดได้ที�เวิ็บไซึ่ต์ www.ru.ac.th www.iregis2.ru.ac.th แลัะ

www.regis.ru.ac.th

   1.2 สามารถรบัใบสมคัรฯ (สมคัรด้วิยตนอง) ได้ในวัินสมัคร ณ สถานที�รบัสมคัร

นักศึกษาใหม่ มหาวิิทยาลััยรามคําแหง

2. การรับสมัครและลงที่ะเบีย้นิเรีย้นิ

   2.1 รบัสมคัรผู่้านทางอนิเทอร์เน็ต (ผูู้ท้ี�ใช้สทิธิเิทียบโอนหน่วิยกติแลัะผูู้้ที�ไม่ใช้สทิธิิ

เทียบโอนหน่วิยกิต) ระหวิ่างวิันที� 1 ธิันวิาคม 2564 ถึงวิันที� 24 มกราคม 2565

สมัครได้ที�เวิ็บไซึ่ต์ www.iregis2.ru.ac.th

   2.2 รับสมัครที�มหาวิิทยาลััย (ราม 1) ระหวิ่างวิันที� 21 – 24 มกราคม 2565

(ไม่เวิ้นวัินหยุดราชการ) ตั�งแต่เวิลัา 08.30 – 15.30 น. ทั�งนี� การย่�นใบสมัคร

ให้ดําเนินการพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั�นปริญญาตรี โดยให้ผูู้้สมัคร

แจ้งแก่เจ้าหน้าที�ผูู้ต้รวิจหลักัฐานการสมคัรให้ทราบในการขัอย้ายโอนแลัะขัอใช้สทิธิิ�

เทียบโอนหน่วิยกิต กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอ่�น

3. คุณีวุุฒิิและคุณีสมบัติของผู้้้สมัคร

   3.1 เป็นผูู้้มีควิามประพฤติดี

   3.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอดุมศกึษาอ่�น (ระดบัปริญญาตรี) ที�สาํนกังาน ก.พ.

หรอ่กระทรวิงศึกษาธิกิาร หรอ่สภามหาวิทิยาลัยัรามคําแหงรับรอง แลัะมีหน่วิยกติ

สะสมคะแนนเฉลัี�ย ระดับ C ขัึ�นไป

   3.3 เป็นผูู้้มีควิามประสงค์ที�จะขัอเขั้าเป็นนักศึกษาขัองมหาวิิทยาลััยรามคําแหง

เพียงแห่งเดียวิ

4. อัตราค่าธรรมเนิีย้มการศึึกษา ค่าลงที่ะเบีย้นิเรีย้นิและค่าบํารุง

การศึึกษา มีดังนิี� 

   4.1 ค่าธิรรมเนียมแรกเขั้าเป็นนักศึกษา   1,200- บาท

   4.2 ค่าขัึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา    1,000.- บาท

   4.3 ค่าบัตรประจําตัวินักศึกษา    100.- บาท

   4.4 ค่าบริการขั้อมูลัสารสนเทศ (ภาคปกติ) ภาคลัะ 100.- บาท

   4.5 ค่าบํารุงมหาวิิทยาลััย    800.- บาท

   4.6 ค่าลังทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วิยกิต ๆ ลัะ  25.- บาท

   4.7 ค่าเทียบโอนหน่วิยกิต

     4.7.1 หน่วิยกิตสะสมเดิมจากมหาวิิทยาลััยรามคําแหง หน่วิยกติลัะ  50.- บาท

     4..7.2 หน่วิยกิตสะสมเริ�มจากสถาบันอุดมศึกษาอ่�น หน่วิยกติลัะ    100.- บาท

5. หลักฐานิที่ี�ใช้้ในิการสมัคร (ถ่าย้เอกสารขนิาด A4 เที่่านิั�นิ)

   5.1 ใบสมัครแลัะใบขัึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) จํานวิน 1 ฉบับ

   5.2 แบบแสดงควิามยินยอมในการเก็บ ใช้ แลัะเปิดเผู้ยขั้อมูลัส่วินบุคคลั  

จํานวิน 1 ฉบับ

   5.3 สําเนาคุณวิุฒิที�จบหลัักสูตรมัธิยมศึกษาตอนปลัายหร่อเทียบเท่าขัึ�นไป

จํานวิน 2 ฉบับ

   5.4 สําเนาบัตรประจําตัวิประชาชน พร้อมบัตรประจําตัวิประชาชนตัวิจริง

(ยงัไม่หมดอาย)ุ (กรณใีช้คาํนาํหน้านามเป็น ยศ ให้แนบสําเนาบัตรข้ัาราชการหรอ่

คําสั�งแต่งตั�งที�เป็น ยศ ปัจจุบัน แลัะสําหรับผูู้้สมัครที�เป็นผูู้้พิการ ให้ใช้สําเนาบัตร

ประจําตัวิคนพิการ จํานวิน 2 ฉบับ)   จํานวิน 1 ฉบับ

   5.5 ใบรับรองผู้ลัการศึกษา (TRANSCRIPT) จากสถาบันเดิมที�มีผู้ลัการเรียน

จนถึงวิันที�มาดําเนินการสมัคร พร้อมสําเนาแลัะคําอธิิบายรายวิิชา (Course -

Description) ขัองแผู้นการศึกษาเดิม   จํานวิน 1 ชุด

   5.6 ใบลัาออกจากสถาบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่)  

จํานวิน 1 ฉบับ

   5.7 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขันาด 1.5 นิ�วิ หร่อ 2 นิ�วิ  จํานวิน 1 รูป

   5.8 เอกสารอ่�นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลัี�ยนช่�อ-นามสกุลั ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า 

จํานวิน 2 ฉบับ

   5.9 ใบรับรองแพทย์ (ขัอได้ที�งานแพทย์แลัะอนามัย ฉบับลัะ 50 บาท)  

จํานวิน 1 ฉบับ

   5.10 ใบระเบียนประวิัตินักศึกษา (แผู้่นระบายสีม่วิง ม.ร.25)   

จํานวิน 1 แผู้่น

6. หลักเกณีฑ์์การเที่ีย้บโอนิหนิ่วุย้กิต

   6.1 ให้คณะเป็นผูู้้พิจารณาในการเทียบรายวิิชาแลัะโอนหน่วิยกิตแก่ผูู้้สมัคร

โดยให้เป็นไปตามหลักัเกณฑ์ิขัองคณะที�รบัเข้ัาศึกษากําหนด ตามข้ัอ 8 ขัองข้ัอบังคบั

มหาวิิทยาลััยรามคําแหง วิ่าด้วิยการศึกษาชั�นปริญญาตรี พ.ศ.2560

   6.2 หากผูู้ส้มคัรมหีน่วิยกิตสะสมขัองมหาวิทิยาลัยัรามคาํแหงแลัะมคีวิามประสงค์

จะขัอเทียบโอนหน่วิยกิตมาด้วิยนั�น ให้ทางคณะที�รับเขั้าศึกษาพิจารณาเทียบโอน

หน่วิยกิตให้ตามขั้อ 10 ขัองขั้อบังคับ มหาวิิทยาลััยรามคําแหงวิ่าด้วิยการศึกษา

ชั�นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ได้

   6.3 ให้ผูู้ส้มคัรลัาออกจากสถาบันเดมิ (ยกเว้ิน พ้นสภาพไม่ต้องใช้) แลัะลัาออกจาก

การเป็นนกัศกึษาขัองมหาวิทิยาลัยัรามคาํแหง (กรณ ีข้ัอ 2.2) ก่อนการย่�นใบสมัคร

   6.4 ให้ผูู้้สมัครขัอรับเอกสารการเทียบโอนหน่วิยกิต พร้อมขัอคําแนะนําในการ

ลังทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าที�เทียบโอนหน่วิยกิตขัองคณะ แลัะดําเนินการ

ลังทะเบียนเรียนในขัั�นตอนการลังทะเบียนเรียน ในวิันที�ย่�นสมัคร

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ�าผู้้�สมัครลงกระบวนวิชาที่เทียบโอน

หน่วยกิตไว�ในวันสมัคร สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได� ตามที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

   6.5 หากผูู้้สมัครนําเอกสารเทียบโอนหน่วิยกิตใด ๆ มาไม่ครบในวิันรับสมัคร

ให้ผูู้ส้มคัรนาํมาให้ครบสมบรูณ์ ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนการสอบ ภาค 2 ปีการศกึษา

2564 มฉิะนั�นจะถอ่ว่ิาการเทียบโอนหน่วิยกิตเป็นโมฆ์ะ แลัะจะไม่คน่เงินค่าเทยีบโอน

หน่วิยกิตที�ได้ชําระไวิ้แลั้วิทั�งสิ�น

 ขัอทราบรายลัะเอียดเพิ�มเติมที� ฝ่่ายรับสมัครแลัะแนะแนวิการศึกษา

สาํนกับรกิารทางวิชิาการแลัะทดสอบประเมินผู้ลั (อาคาร สวิป. ชั�น 3) มหาวิทิยาลัยั

รามคําแหง แขัวิงหัวิหมาก เขัตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-3108615,

02-3108623

http://www.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.regis.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th


ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๑

ม.รามฯ ภ้มิภาค ร่วมพิธิ์ีน�อมรำลึกฯ       
                                         (ต่อจากีหน้า 3)

     นางมุทิตา ศรีปิยะบุตร หัวิหน้าสำนักงาน
สาขัาวิิทยบริการเฉลัิมพระเกียรติจังหวิัดสุรินทร์ 
นำบุคลัากรร่วิมพิธิีวิางพานพุ่มดอกไม ้แลัะ
ถวิายบังคม โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบ้ลย์ 
ผูู้้วิ่าราชการจังหวิัดสุรินทร์ เป็นประธิานในพิธิี 
เน่�องในวินัคล้ัายวินัพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเิบศร มหาภมูพิลัอดลุัยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร วินัชาต ิแลัะวินัพ่อแห่งชาติ 
5 ธินัวิาคม 2564 ณ บรเิวิณสนามหน้าศาลัากลัาง
จังหวิัดสุรินทร์ ถนนเลัี�ยงเม่อง ตำบลันอกเม่อง 
อำเภอเม่อง จังหวิัดสุรินทร์

     นายวาสนา ทองแลง หวัิหน้าสาขัาวิิทยบรกิาร
เฉลัิมพระเกียติจังหวัิดอำนาจเจริญ นำบุคลัากร
เขั้าร่วิมพิธิีวิางพานพุ่มดอกไม้แลัะถวิายบังคม 
โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ิ� ผูู้้วิ่าราชการจังหวิัด
อำนาจเจรญิ เป็นประธิานในพธิิ ีเน่�องในวินัคล้ัายวินั
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิิเบศร มหาภูมิพลัอดุลัยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วิันชาติ แลัะวัินพ่อแห่งชาติ 
5 ธิันวิาคม 2564 ณ หอประชุมพญานาครินทร์
ศาลัากลัางจังหวิัดอำนาจเจริญ 

จัังหวัดสุร์ินทร์์จัังหวัดสุร์ินทร์ ์ 

จัังหวัดอำนาจัเจัร์ิญจัังหวัดอำนาจัเจัร์ิญ

 ด้วิยมหาวิิทยาลััยรามคําแหง เปิดรับสมัครผูู้้ประสงค์จะเขั้าศึกษาเป็น
รายกระบวินวิิชาเพ่�อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่�อเปิดโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาควิามรู้ ส่งเสริมแลัะยกระดับคุณภาพชีวิิตแก่ประชาชนทั�วิไป แลัะเพ่�อ
ตอบสนองควิามต้องการขัองหน่วิยงานต่าง ๆ ที�มีควิามประสงค์จะให้การศึกษา
เพิ�มพนูควิามรูแ้ก่บุคลัากร อันเป็นการส่งเสรมิแลัะพฒันาบคุลัากรให้ได้รบัควิามสาํเรจ็
ในอาชีพแลัะหน้าที�การงาน ทั�งนี� มหาวิทิยาลัยัรามคาํแหงได้เปลีั�ยนแปลังการรับสมคัร
นักศึกษาใหม่ โดยไม่มีการจําหน่ายใบสมัคร แลัะระเบียบการรับสมัคร ซึ่ึ�งมี
รายลัะเอียดดังนี�
1. ระเบีย้บการรับสมัคร
   1.1 สามารถดาวิน์โหลัดใบสมคัรฯ แลัะระเบยีบการรบัสมคัรเข้ัาเป็นนกัศกึษาใหม่
พร้อมรายลัะเอียดสําหรับสมัครทางไปรษณีย์ หร่อสมัครด้วิยตนเอง ได้ที�เวิ็บไซึ่ต์
www.ru.ac.th www.iregis2.ru.ac.th แลัะ www.regis.ru.ac.th
   1.2 สามารถรบัใบสมคัรฯ (สมคัรด้วิยตนอง) ได้ในวินัสมัคร ณ สถานที�รบัสมคัร
นักศึกษาใหม่ มหาวิิทยาลััยรามคําแหง
2. การรับสมัครและลงที่ะเบีย้นิเรีย้นิ
   2.1 รบัสมคัรผู่้านทางอนิเทอร์เน็ต (ผูู้ท้ี�ใช้สทิธิเิทียบโอนหน่วิยกติแลัะผูู้้ที�ไม่ใช้สทิธิิ
เทียบโอนหน่วิยกิต) ระหวิ่างวิันที� 1 ธิันวิาคม 2564 ถึงวิันที� 24 มกราคม 2565
สมัครได้ที�เวิ็บไซึ่ต์ www.iregis2.ru.ac.th
   2.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผูู้้ที�ไม่ใช้สิทธิิเทียบโอนหน่วิยกิต) ระหวิ่าง
วินัที� 1 ธินัวิาคม 2564 ถงึวินัที� 14 มกราคม 2565 ให้ผูู้้สมคัรส่งใบสมคัรแลัะเอกสาร
ประกอบการสมัครเขั้าเป็นนักศึกษาตามที�ได้กําหนดไวิ้ในระเบียบการรับสมัคร
เขั้าเป็นนักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วิน
   2.3 รับสมัครที�มหาวิิทยาลััย (ราม 1) ระหวิ่างวิันที� 21 - 24 มกราคม 2565
(ไม่เวิ้นวิันหยุดราชการ) ตั�งแต่เวิลัา 08.30 – 15.30 น.
3. คุณีวุุฒิิและคุณีสมบัติผู้้้เข้าศึึกษา
   3.1 จบหลักัสตูรภาคบังคบัการศกึษาขัั�นพ่�นฐาน มธัิยมศกึษาตอนต้น (ม.3) ขึั�นไป หร่อ 
   3.2 เป็นข้ัาราชการ ลูักจ้าง หรอ่พนกังานส่วินราชการ องค์การรัฐวิสิาหกจิ หร่อ
   3.3 เป็นพนักงานขัองหน่วิยงานเอกชนที�มหาวิทิยาลััยรามคาํแหงเหน็สมควิร หร่อ
   3.4 เป็นบุคคลัที�มหาวิิทยาลััยพิจารณาแลั้วิ เห็นสมควิรให้เขั้าศึกษาได้
 ทั�งนี� ผูู้ม้คีณุสมบตัติาม ข้ัอ 3.2 3.3 แลัะข้ัอ 3.4 ต้องจบหลักัสูตรภาคบงัคบั
การศึกษาขัั�นพ่�นฐานมัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่าขัึ�นไป
4. อัตราค่าธรรมเนิีย้มการศึึกษา ค่าลงที่ะเบีย้นิเรีย้นิ และค่าบํารุง
การศึึกษา มีดังนิี�
   4.1 ค่าสมัครเขั้าศึกษา     800.- บาท
   4.2 ค่าขัึ�นทะเบียนเขั้าศึกษา    500.- บาท

   4.3 ค่าบํารุงมหาวิิทยาลััย ภาคปกติ   500.- บาท
   4.4 ค่าบํารุงมหาวิิทยาลััย ภาคฤดูร้อน   300.- บาท
   4.5 ค่าลังทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วิยกิต หน่วิยกิตลัะ  50.- บาท 
   4.6 ค่าบัตรประจําตัวิผูู้้เขั้าศึกษา    100.- บาท 
   4.7 ค่าบริการขั้อมูลัสารสนเทศ (ภาคปกติ) ภาคลัะ 100.- บาท 
5. หลักฐานิที่ี�ใช้้ในิการสมัคร (ถ่าย้สําเนิาขนิาด A4 เที่่านิั�นิ)
   5.1 ใบสมัครแลัะใบขัึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)     จํานวิน 1 ฉบับ
   5.2 แบบแสดงควิามยินยอมในการเก็บ ใช้ แลัะเปิดเผู้ยขั้อมูลัส่วินบุคคลั  
จํานวิน 1 ฉบับ
   5.3 สําเนาคุณวิุฒิที�ระบุวิันจบการศึกษาตั�งแต่มัธิยมศึกษาตอนต้นขัึ�นไป 
จํานวิน 2 ฉบับ 
   5.4 สําเนาบัตรประจําตัวิประชาชน พร้อมตัวิจริง (ยังไม่หมดอายุ)   
จํานวิน 1 ฉบับ
        สําหรับผูู้้สมัครที�เป็นผูู้้พิการให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวิคนพิการ   
จํานวิน 2 ฉบับ
   5.5 รูปถ่ายสีหร่อขัาวิดําหน้าตรง ขันาด 1.5 นิ�วิ หร่อ 2 นิ�วิ     จํานวิน 1 รูป
   5.6 ใบระเบียนประวิัตินักศึกษา (แผู้่นระบายสีม่วิง ม.ร.25)     จํานวิน 1 แผู้่น
 กรณทีีผู่้้�สมคัรเป็นพระภกิษ ุสามเณร ให�ดำาเนินการสมคัรทางไปรษณีย์
เท่านั�น (เฉพาะผู้้�ทีไ่ม่ใช�สทิธิ์เิทยีบโอนหน่วยกติ) และสมัครผู่้านทางอนิเทอร์เน็ต
(ใช�สิทธิ์ิเทียบโอนหน่วยกิตและผู้้�ไม่ใช�สิทธิิ์เทียบโอนหน่วยกิต) ได�ที่เว็บไซต์
www.iregis2.ru.ac.th
6. การเรีย้นิการสอนิที่ี�มหาวุิที่ย้าลัย้
 ผูู้ไ้ด้รับอนมุติัให้เข้ัาศึกษาสามารถศกึษาได้ด้วิยตนเองจากส่�อการสอนต่าง ๆ
ที�มหาวิิทยาลััยจัดให้ อาทิ เช่น ตํารา การบรรยายทางสถานีวิิทยุ โทรทัศน์ แลัะ
การบริการบันทกึเทปคาํบรรยาย ฯลัฯ โดยไม่ต้องเข้ัาชั�นเรยีน หรอ่เข้ัาฟังการบรรยาย
ที�มหาวิทิยาลััยรามคําแหงจัดให้ แต่ให้มาสอบตามวินั เวิลัา แลัะสถานที�ที�มหาวิทิยาลัยั
กําหนด
 ทั�งนี� ผู้้�สมคัรจะสมคัรเข�าศกึษาในขณะทียั่งมสีถานภาพการเป็นนกัศกึษา
ได�โดยมีเงือ่นไขในการสมัครต�องสมคัรต่างคณะกัน และต�องเป็นการสมัครระหว่าง
หลกัสต้รพเิศษทีบั่งคบัเวลาเข�าเรยีนกบั หลกัสต้รปกตทิีไ่ม่บงัคบัเวลาเรยีนเท่านั�น
 นอกเหนอ่จากประกาศนี� ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิขัองมหาวิทิยาลัยัโดยอนุโลัม
ผูู้ท้ี�สนใจให้ตดิต่อขัอรายลัะเอยีดเพิ�มเตมิได้ที� ฝ่่ายรบัสมัครแลัะแนะแนวิการศึกษา
สาํนักบริการทางวิชิาการแลัะทดสอบประเมนิผู้ลั (อาคาร สวิป. ชั�น 3) มหาวิทิยาลัยั
รามคาํแหง แขัวิงหวัิหมาก เขัตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรอ่ โทร. 02-3108615,
02-3108623

ทุนกำ�รศึกำษ�ฝร้�งเศส-ไทย ทุนกำ�รศึกำษ�ฝร้�งเศส-ไทย 
ปีระจำ�ปีี 2022ปีระจำ�ปีี 2022

การรับสมัครผู้้้เข้าศึึกษาเปี็นิราย้กระบวุนิวุิช้าเพื่่�อเตรีย้มศึึกษา การรับสมัครผู้้้เข้าศึึกษาเปี็นิราย้กระบวุนิวุิช้าเพื่่�อเตรีย้มศึึกษา 
ระดับปีริญญาตรี (PRE-DEGREE) ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564ระดับปีริญญาตรี (PRE-DEGREE) ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564

      งานวิิเทศสมัพันธ์ิ มหาวิิทยาลัยัรามคำแหง 
ขัอเชิญชวินผูู้้สนใจรับทุนการศึกษาขัองรัฐบาลั
ฝ่รั�งเศส ภายใต ้โครงการ “ทุนการศึกษา
ฝ่รั�งเศส-ไทย ประจำปี 2022 (Franco-Thai 
Scholarship Program 2022) เพ่�อไปศกึษาต่อ
ในระดับปรญิญาโท หร่อปรญิญาเอก ณ สถาบนั
การศึกษาในประเทศฝ่รั�งเศส โดยไม่จำกัด
สาขัา ทั�งนี� ผูู้้สมัครต้องมีสัญชาติไทย แลัะอายุ
ไม่เกิน 35 ปี
      ผูู้ ้ สน ใจส มัคร รับทุน ได ้ ตั� ง แต่บัดนี� - 
19 กมุภาพนัธ์ิ์ 2565 ดรูายลัะเอยีดที� http://
www.francothai-science.com/scholarships/ 
หร่อสอบถามรายลัะเอี ยด เ พิ� ม เ ติมได ้ที� 
งานวิิเทศสัมพันธิ์ สำนักงานอธิิการบดี โทร. 
0-2310-8117

http://www.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.regis.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.francothai-science.com/scholarships/
http://www.francothai-science.com/scholarships/


ข่าวรามคำาแหง (ฉบับทิี่ ๓๗)  วันท่ี  ๒๐- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๒

ม.รามคำแหง เดนิหน�านโยบาย No Gift Policy                                           
                                         (ต่อจากีหน้า 1)

ม.ร.กำหนดเลอืกตั�ง อ.ศ.ม.ร.- ส.ม.ร. ฯ                                       
                                         (ต่อจากีหน้า 1)

ม.รามคำแหง ร่วมขับร�องและแสดงดนตรีฯ                                        
                                         (ต่อจากีหน้า 1)

      มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง มอบทนุการศกึษา ประจำปี 2564 ทุนการศกึษาบรษิทั บญุรอด บริวิเวิอรี� จำกดั
จำนวิน 6 ทุนๆ ลัะ 25,000 บาท ให้แก่นกัศกึษาที�เรยีนดแีต่ขัาดแคลันทนุทรพัย์ โดยย่�นขัอทนุได้ตั�งแต่บดันี� - 
10 มกราคม 2565
      คณุสมบัต ิผูู้ข้ัอรบัทุนการศกึษา บรษิทั บุญรอด บริวิเวิอรี� จำกัด ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทิยาลััยรามคำแหง
ในปีการศึกษา 2564 (ชั�นปีที�1) แลัะไม่เป็นนกัศกึษาระบบ Pre-degree มคีวิามประพฤตดิแีลัะไม่เคยถกูลังโทษ
ทางวิินัยหร่อคดีอาญา มีผู้ลัการเรียนในระดับมัธิยมศึกษาตอนปลัายหร่อเทียบเท่าไม่ต�ำกวิ่า 2.50 สำหรับ
นักศึกษาชั�นปีที� 2 ขัึ�นไป ต้องมีคะแนนเฉลัี�ยสะสมจนถึงปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกวิ่า 2.50 มีฐานะยากจน
ครอบครัวิไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหร่อไม่มีผูู้้อุปการะในการศึกษา รวิมทั�ง
เป็นผูู้้ที�มีควิามตั�งใจเรียนให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวิลัาหลัักสูตร แลัะสามารถปฏิบัติตามขั้อกำหนดขัอง
บรษิทั บญุรอด บรวิิเวิอรี� จำกดั ได้ ทั�งนี� ต้องไม่เป็นผูู้จ้บการศกึษาตั�งแต่ระดบัชั�นปรญิญาตรขีัึ�นไปหรอ่เทยีบเท่า
หร่อไม่เป็นนักศึกษาที�ลังทะเบียนเรียนปริญญาที� 2 หร่อนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ รวิมทั�งไม่เป็นผูู้้รับทุน
การศึกษาอ่�นๆ ในปีการศึกษาเดียวิกัน
      หลักฐานการสมคัร 1) ใบสมัครขัอรบัทุนการศกึษา 1 ฉบับ 2) ใบรับรองผู้ลัการศกึษาจากระดับมธัิยมศึกษา
หร่อเทียบเท่า 3) สำเนาบัตรประจำตัวิประชาชน บัตรประจำตัวินักศึกษา แลัะสำเนาใบเสร็จลังทะเบียนเรียน
ภาค 1/2564 อย่างลัะ 1 ฉบบั 4) สำเนาทะเบียนบ้านที�ปรากฏช่�อบดิา-มารดา 5) สำเนาใบมรณบัตรขัองบดิา/
มารดา ในกรณแีจ้งว่ิาถงึแก่กรรม 6) รูปถ่ายขันาด 1 นิ�วิ จำนวิน 1 รูป แลัะ 7) รูปถ่ายที�อยูอ่าศัยตามภูมลิัำเนา
จำนวิน 1 รูป 
      ผูู้้สนใจสามารถย่�นแสดงควิามจำนงขัอรับทุนได้ตั�งแต่บัดนี� - 10 มกราคม 2565 ที� งานแนะแนวิ
จัดหางานแลัะทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลัาบาตร ชั�นลัอย โทร. 0-2310-8080 หร่อที�
www.ru.ac.th/scholarship

      ตามมติที�ประชุม ก.บ.ม.ร.วิาระที� 4.12 ครั�งที�
23/2564 เม่�อวินัที� 3 พฤศจิกายน 2564 อนุมติัยกเลิัก
การจัดส่งตารางสอบรายบุคคลันักศึกษาส่วินภูมิภาค
ตั�งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป นั�น
      เพ่�อให้การสอบดำเนินไปด้วิยควิามเรียบร้อย
นกัศึกษาสามารถตรวิจสอบข้ัอมูลัตารางสอบรายบุคคลั
เพ่�อทราบรายลัะเอียดขัองวิัน-เวิลัาสอบ สถานที�สอบ
ห้องสอบ แถวิ-ที�นั�งสอบขัองตนเองได้อย่างรวิดเรว็ิแลัะ
ถูกต้องก่อนการสอบ โดยสามารถพิมพ์ตารางสอบ
รายบคุคลัออกมาได้ด้วิยตนเองผู่้านทางระบบ e-service

RU เวิบ็ไซึ่ต์ http://e-service.ru.ac.th หวัิข้ัอตารางสอบ
รายบุคคลั
      ทั�งนี� หากนักศึกษาตรวิจพบวิ่าไม่มีกระบวินวิิชา
หร่อมีกระบวินวิิชาในตารางสอบรายบุคคลัไม่ตรงกับ
ใบเสร็จรับเงินลังทะเบียนเรียน ให้ติดต่อสอบถามที�
หน่วิยจดัสอบ ฝ่่ายลังทะเบยีนเรยีนแลัะจดัสอบ สำนกั
บริการทางวิิชาการแลัะทดสอบประเมินผู้ลั โทร. 02-
310-8000 ต่อ 4863 ก่อนการสอบ โดยยกเลัิกการ
จดัส่งตารางสอบรายบคุคลันกัศกึษาส่วินภมิูภาค ตั�งแต่
การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

เจ�าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณาธิ์กิาร	 ผู้ศ.ดร.สรต	ี	ปรีชาปัญญากลุั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นางปุญญิสา อรพนิท์																	 

คณะผู้้�จดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณาธิ์กิารผู้้�ช่วย					รศ.วิารศิา		พลัายบวัิ    อาจารย์อภสิทิธิิ�		ศภุกจิเจรญิ				น.ส.พรรณวิรา		เพิ�มพลูั				น.ส.กลุัศิรา		เจรญิสขุั
กองบรรณาธิ์กิาร	 				น.ส.กนษิฐา		ทองจบั    น.ส.ศริภิรณ์  นามพงษ์    น.ส.โชตมิา  เดชะราช
ช่างภาพ	 	 				นายภาณพุงศ์		พงิไธิสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจดัหน�า					นายสณัฐติ	ิ	เทศสแีดง				นายสยมุพลั		ศรพรหม    นายสุภะชยั  อวินศรี    				

ม.ร. มอบัทุนกำ�รศึกำษ� “บัริษ้ท บัุญรอด บัริวัเวัอรี� จำ�กำ้ด”ม.ร. มอบัทุนกำ�รศึกำษ� “บัริษ้ท บัุญรอด บัริวัเวัอรี� จำ�กำ้ด”

ยกำเลืิกำกำ�รจ้ดส่งตั้�ร�งสอบัร�ยบัุคำคำลืน้กำศึกำษ�ส่วันภูมิภ�คำ

      โอกาสนี� ผู้้ �ชวยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์
ปราบใหญ่่ อธิกิารบดีมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง กล่ัาวิว่ิา
กจิกรรม “ดนัตั้ร ีอว. เทิี่ดพระเกียรตั้ ิ๕ ธนััวาคม ๒๕๖๔
ธ สถูติั้ในัดวงใจ ไที่ยนัรินััดร์” ที�กระทรวิงการอุดมศึกษา
วิิทยาศาสตร์ วิิจัย แลัะนวิัตกรรม จัดขัึ�นในครั�งนี�
แสดงให้เห็นถึงควิามตั�งใจจริงขัองนักเรียน นักศึกษา
แลัะอาจารย์ผูู้ ้เกี�ยวิขั้องทุกคนที�ฝ่ึกซึ่้อมการแสดง
กันอย่างเต็มที� ได้เรียบเรียงบทเพลังบรรเลัง ขัับร้อง
แลัะการแสดงประกอบได้อย่างสวิยงาม สร้างควิาม
ประทับใจให้กบัทกุคนที�มาร่วิมงานอย่างยิ�ง ทั�งนี�ขัอฝ่าก
ให้บุคลัากร นักศึกษา แลัะนักเรียนขัองมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ได้เห็นถึงควิามสำคัญขัองกิจกรรมต่างๆ
ที�มหาวิทิยาลััยหรอ่กระทรวิง อวิ. จดัขัึ�น แลัะสามารถ
ทำกจิกรรมเล่ัานี�ควิบคูไ่ปกบัการเรยีนการสอนได้ด้วิย
      สำหรบั การแสดงครั�งนี�เป็นการแสดงจากนกัเรยีน
ชมรมดนตรสีากลั โรงเรยีนสาธิติมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
ร่วิมกบันกัศึกษาแลัะอาจารย์ จากคณะศิลัปกรรมศาสตร์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยแบ่งเป็นการแสดง
Jazz Orchestra โดยบรรเลัง ขัับร้อง แลัะแสดง
ในบทเพลังพระราชนพินธ์ิ ได้แก่ ยามเยน็ ลัมหนาวิ รกั
แก้วิตาขัวิญัใจ เตอ่นใจ ใกล้ัรุง่ ยิ�มสู ้บุญขัองเรา แลัะ
แสงเดอ่น แลัะการแสดง Jazz Ensemble โดยบรรเลัง
ขัับร้อง แลัะแสดงในบทเพลังพระราชนิพนธิ์ ได้แก่
Love at sundown H.M. Blues ในดวิงใจนิรันดร์
สายลัม แวิ่วิ แลัะในหลัวิงขัองแผู้่นดิน ทั�งนี�ควิบคุม
การฝ่ึกซึ่้อมโดยอาจารย์โรงเรียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง แลัะอำนวิยการแสดงโดย ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์
กรสรวง ปาณินท์ รองอธิิการบดีฝ่่ายศิลัปวิัฒนธิรรม
แลัะอาจารย ์อรอนงค ์  อิ งชำนิ  คณบดีคณะ
ศิลัปกรรมศาสตร์

อย่างต่อเน่�อง แลัะให้การดำเนินงานขัองมหาวิทิยาลัยั
สอดคล้ัองกบันโยบายการกำกับดูแลักจิการที�ดี มีควิาม
โปร่งใส ลัดการทุจริต แลัะประพฤติมิชอบ 
     “ผมขอความร่วมมอ้จากบคุลากรของมหาวทิี่ยาลัย
ในัการปฏิบิตัั้ติั้ามนัโยบาย No Gift Policy ในัเที่ศึกาล
ปีใหม่ 2565 นัี� หากที่่านัประสงค์จะอวยพรหร้อส่ง
ความสุขต่ั้อกนัั ขอให้ส่งความปรารถูนัาดีผ่านับตัั้รอวยพร
หรอ้อวยพรผ่านัที่างโซึ่เชยีลมเีดียแที่นั ที่ั�งนัี� เพ้�อป้องกนัั
มใิห้เกดิช่องที่างแอบแฝงในัช่วงเที่ศึกาลตั้ามประเพณี์
สอดคล้องกบัเจตั้จำนังต่ั้อต้ั้านัการทุี่จริตั้และประพฤติั้
มิชอบของมหาวิที่ยาลัย และเป็นัการเสริมสร้าง
วัฒนัธรรมที่ี�ดีในัองค์กร ซึ่ึ�งเป็นัสถูาบันัการศึึกษา
ที่ี�ผลติั้บณั์ฑิติั้ที่ี�มคีวามร้ค้้ค่ณุ์ธรรม ออกไปรบัใช้สังคม
และประเที่ศึชาตั้มิาตั้ลอดระยะเวลา 50 ปี ผมขอขอบคุณ์
ในัความร่วมม้อของทีุ่กที่่านัมา ณ์ โอกาสนัี�”

คณะกรรมการองค์การนกัศกึษา (อ.ศ.ม.ร.) แลัะสมาชิก
สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 แลัะได้กำหนด
สถานที�เป็นหน่วิยลังคะแนนเลัอ่กตั�ง สำหรบันกัศกึษา
ชั�นปีท่ี 1 เลัอ่กตั�งที�วิทิยาเขัตบางนา เวิลัา 08.30 - 11.30 น.
หรอ่ที�มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง (หวัิหมาก) เวิลัา 13.00 -
16.00 น. แลัะนักศึกษาชั�นปีที่ 2 ขึ�นไป เลั่อกตั�งที�
มหาวิทิยาลััยรามคำแหง (หวัิหมาก) เวิลัา 08.30 - 16.00 น. 
      ทั�งนี� กำหนดให้มีการรับสมัครพรรคนักศึกษา
เข�ารับการเลือกตั�ง ระหวิ่างวิันที� 19 มกราคม 2565
เวิลัา 09.30 - 15.00 น. แลัะวัินที� 20 มกราคม 2565
เวิลัา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการ
นักศึกษา ชั�น 2 ห้อง 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
แลัะจบัฉลัากหมายเลัขัประจำพรรค แลัะหรอ่หมายเลัขั
ประจำตวัิผูู้ส้มัครสมาชกิสภานกัศกึษาแลัะคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา ในวิันที� 20 มกราคม 2565 เวิลัา
15.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา ชั�น 2
ห้อง 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
      สำหรับ ผูู้้สนใจสมัครรับเลั่อกตั�งสามารถขัอรับ
ใบสมัครได้ที� งานกจิกรรมนักศกึษา กองกจิการนกัศกึษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั�น 2 โทร. 0-2310-8074 
แลัะขัอเชิญชวินนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ
ทุกชั�นปี แลัะทุกโครงการ นำบัตรประจำตัวินักศึกษา
มาใช้สิทธิิ�ลังคะแนนเลั่อกตั�งตามกำหนดการดังกลั่าวิ

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

