ม.รามฯ จััดพิิธีีสืืบชะตามหามงคล
5 ทศวรรษรามคำำ�แหง

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็็นประธานในพิิธีีสืืบชะตามหามงคล 5 ทศวรรษ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดโดย
สถาบัันศิิลปวััฒธรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยมีี คณะผู้้�บริิหาร
คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมในพิิธีี เมื่่�อวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564 ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิิรัันต์์
อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

ม.ร.ร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�
จััดประชุุมวิิชาการด้้านภาษาและวััฒนธรรมฯ

บััณฑิิตวิิทยาลััย
จััดงานครบรอบ 28 ปีี

บัั ณ ฑิิ ต วิิ ท ยาลัั ย มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง จัั ด พิิ ธีี บ วงสรวง
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนาบััณฑิิตวิิทยาลััย
ครบรอบ 28 ปีี โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิ ก ารบดีี ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เป็็ น ประธานในพิิ ธีี และมีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภชััย ศุุภผล คณบดีีบัณ
ั ฑิิตวิิทยาลััย คณะผู้้บ� ริิหาร
คณาจารย์์ และเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมในพิิธีี เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564 ณ
ลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์์พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
ในโอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี ม.ร. พร้้อมด้้วย
คณะผู้้ � บ ริิ ห าร คณาจารย์์ และเจ้้าหน้้าที่่� ร่่ ว มพิิ ธีี ส งฆ์์ ถวายเครื่่� อ ง
ไทยธรรม ภััตตาหาร รัับพร และเจริิญพระพุุทธมนต์์ ณ บริิเวณห้้องโถง
ชั้้�น 1 อาคารท่่าชััย

ม.รามฯ รัับสมััคร ป.โท
ส่่วนกลาง ปีี 2565
บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยรามคำแหง รัับสมััครนัักศึึกษาระดัับ
บััณฑิิตศึึกษา (ส่่วนกลาง) ประจำปีีการศึึกษา 2565 ทั้้�งหลัักสููตรภาคปกติิ
3 สาขาวิิ ช า และหลัั ก สููตรภาคพิิ เ ศษ 19 สาขาวิิ ช า เปิิ ดรัั บ สมัั ค รทาง
อิินเทอร์์เน็็ตตั้้�งแต่่บััดนี้้� - 1 เมษายน 2565
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น จััดการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ เครืือข่่าย
ความร่่วมมืือทางวิิชาการและวััฒนธรรม 4 สถาบัันการศึึกษา ประจำปีี 2564 หััวข้้อ
“ภาษาและวััฒนธรรมไทยในวิิถีีโลกใหม่่” โดยมีีคณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นเจ้้าภาพ เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2564 ณ ห้้องประมวลกุุลมาตย์์
อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช และผ่่านระบบออนไลน์์โปรแกรม
Zoom meeting
(อ่่านต่่อหน้้า 7)

ลดค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตมหาวิิทยาลััยรามคํําแหง 50%
สํําหรัับการสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ประจํําภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 (ส่่วนกลาง)
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยรามคํําแหงได้้มีีการอนุุมัติั จัิ ดั โครงการกิิจกรรม 5 ทศวรรษ
มหาวิิทยาลััยรามคํําแหง ในกิิจกรรมของสํํานัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบ
ประเมิินผลลดค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต 50% กรณีีเทีียบโอนหน่่วยกิิตจากมหาวิิทยาลััย
รามคํําแหง ทั้้�งที่่�สํําเร็็จการศึึกษาและไม่่สํําเร็็จการศึึกษา สํําหรัับการสมััครเข้้าเป็็น
นัักศึึกษาใหม่่ทางอิินเทอร์์เน็็ตและด้้วยตนเองที่่�มหาวิิทยาลััย (อ่่านต่่อหน้้า 2)

ม.ร.สอบภาค 1/64 ส่่วนกลาง (ออนไลน์์) 5 - 18 มกราคม 2565
ปีที่ ๕๑

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๓๘

ข่าวรามคำ�แหง

สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

ความภููมิิใจ

ศ.ดร.สว่่างวััน

รัับรางวััลอาจารย์์ดีีเด่่น
ในฉบัับ

หน้้า 3

๒
ม.รามฯ จััดพิิธีีสืืบชะตามหามงคล ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

โอกาสนี้้� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์กรสรวง ปาณิินท์์
รองอธิิการบดีีฝ่่ายศิิลปวััฒนธรรม กล่่าวว่่า พิิธีี
สืืบชะตา เป็็นพิิธีีกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิิน
ชีีวิิตของชาวล้้านนา ที่่�เชื่่�อกัันว่่าเป็็นการต่่ออายุุ
หรืื อ ต่่ อ ชีี วิิ ต ของบ้้านเมืื อ ง หรืื อ ของมนุุ ษ ย์์ ใ ห้้
ยืืนยาว มีีความสุุข ความเจริิญ ตลอดจนเป็็นการ
ขจััดภัยั อัันตรายต่่าง ๆ ที่่�จะบัังเกิิดขึ้้น� ให้้แคล้้วคลาด
ปลอดภัั ย ก่่อให้้เกิิ ด ความเป็็ น สิิ ริิ ม งคลแก่่
ผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นสถาบัันการศึึกษา
ในระดัับอุุดมศึึกษา ประกอบด้้วยบุุคลากรทาง
สายวิิชาการและสายสนัับสนุุน ซึ่่�งทุุกหน่่วยงาน
มีี ค วามสำคัั ญ ต่่ อ การขัั บ เคลื่่� อ นและพัั ฒ นา
มหาวิิทยาลััยให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้
การสร้้างให้้บุุ ค ลากรเกิิ ด ความรัั ก ความผููกพัั น
อัันดีีให้้เกิิดขึ้้น� ระหว่่างบุุคลากรภายในมหาวิิทยาลััย
และรัักองค์์กร ถืือเป็็นสิ่่�งสำคััญอย่่างยิ่่�ง เพราะ
องค์์กรมีีความเข้้มแข็็ง บุุคลากรมีีความสามััคคีี
และมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร จะเอื้้�อให้้เกิิดการ
พััฒนางานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� ในวาระครบรอบ ๕ ทศวรรษ
สถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำแหง อัันเป็็นวาระ
ที่่�ส ำคัั ญ ยิ่่� ง ของเราชาวรามคำแหง จึึ ง ได้้จัั ด พิิ ธีี
สืืบชะตาขึ้้น� เพื่่�อให้้ผู้้บ� ริิหาร คณาจารย์์ ข้้าราชการ
บุุคลากร นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง และ
ประชาชนทั่่�วไปได้้เล็็งเห็็นความงดงาม ความสำคััญ
ในประเพณีีอันั ดีีงามที่่�ปฏิิบัติั สืิ บื ทอดกัันมา เพื่่�อเป็็น
มงคลแก่่ชีีวิิต ทำให้้มีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองสืืบไป
อีีกทั้้�งได้้ทำนุุบำรุุงศิิลปะ และวััฒนธรรม ส่่งเสริิม
อนุุรัักษ์์ และสืืบทอดประเพณีีไทยด้้วย
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิ ก ารบดีี ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง กล่่าวว่่า
การจัั ด พิิ ธีี สืื บ ชะตามหามงคล ๕ ทศวรรษ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ในวัันนี้้�โดยพร้้อมเพรีียงกััน
แสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นผู้้มี� จิี ติ สำนึึกในการทำนุุบำรุุง
ศิิลปวัฒ
ั นธรรมประเพณีี ช่่วยเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง
ทางจิิตใจ อัันเป็็นการสั่่ง� สมความดีีงาม และเป็็นการ
รัักษาประเพณีีที่่ดี� ไี ว้้ ขอให้้ทุุกท่่านจงรัักษาความดีี
เช่่นนี้้�ไว้้ตลอดไป

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕

ม.รามฯ รัับสมััคร ป.โท ส่่วนกลาง ปีี 2565ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

สำหรัั บ หลัั ก สููตรภาคปกติิ (เรีี ย นในเวลา
ราชการ) 3 สาขาวิิชา ได้้แก่่ หลัักสููตรวิิทยาศาสตร
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาเคมีีประยุุกต์์ ชีีววิิทยา และ
ฟิิสิิกส์์ หลัักสููตรภาคพิิเศษ (นอกเวลาราชการ)
19 สาขาวิิชา ได้้แก่่ หลัักสููตรนิิติศิ าสตรมหาบััณฑิิต
วิิชาเอกกฎหมายภาษีีอากร กฎหมายทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาและการค้้าระหว่่างประเทศ กฎหมาย
ธุุรกิิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่่างประเทศ
บริิ ห ารงานยุุ ติิ ธ รรม และกฎหมายทรัั พ ยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต วิิชาเอกการจััดการ หลัักสููตรรััฐศาสตร
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ หลัักสููตรศิิลปศาสตร
มหาบััณฑิิต (คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์) สาขา
วิิชาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ หลัักสููตรเศรษฐศาสตร
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ หลัักสููตร
ศึึกษาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั และนวััตกรรมการเรีียนรู้้� การบริิหารการศึึกษา
นวััตกรรมหลัักสููตรและการจััดการเรีียนรู้้� การสอน
ภาษาไทย การสอนภาษาอัังกฤษ คณิิตศาสตรศึึกษา
การประเมิินและการวิิจัยั การศึึกษา (วิิชาเอกการวััด
และประเมิินผลการศึึกษาและวิิชาเอกการวิิจััย
การศึึกษา) วิิทยาการจััดการการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี จิิตวิิทยา (วิิชาเอกจิิตวิิทยาการ
ปรึึกษาและวิิช าเอกจิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและ
องค์์กร) และสาขาวิิชาพลศึึกษาและกีีฬา หลัักสููตร
ศิิ ล ปศาสตรมหาบัั ณ ฑิิ ต (หลัั ก สููตรนานาชาติิ )
(คณะมนุุษยศาสตร์์) สาขาวิิชาภาษาเยอรมัันใน
ฐานะภาษาต่่างประเทศ หลัักสููตรศิิลปศาสตร
มหาบััณฑิิต (คณะสื่่�อสารมวลชน) สาขาวิิช า
นิิเทศศาสตร์์ วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
คณิิตศาสตร์์ และสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์ศึึกษา
ผู้้�สนใจสามารถสมััครออนไลน์์ได้้ตั้้�งแต่่บััดนี้้�
ถึึงวัันที่่� 1 เมษายน 2565 สอบถามรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิ ม ได้้ที่่� หน่่ ว ยรัั บ สมัั ค รและลงทะเบีี ย น
ฝ่่ า ยบริิ ก ารการศึึ ก ษา บัั ณ ฑิิ ต วิิ ท ยาลัั ย อาคาร
ท่่าชััย ชั้้�น 1 โทร.0-2310-8563 หรืือที่่� www.
grad.ru.ac.th Facebook : รัั บ สมัั ค รและ
ลงทะเบีียน ป.โท ส่่วนกลาง ม.รามคำแหง

คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ จััดสััมมนา

รองศาสตราจารย์์เริิงรณ ล้้อมลาย รองอธิิการบดีี
ฝ่่ายธุุรการ เป็็นประธานเปิิดการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
เรื่่อ� ง “การเขีียนหนัังสืือราชการเพื่่อ� การประสานงาน”
และบรรยายพิิเศษ หััวข้้อ “เทคนิิคการเขีียนหนัังสืือ
ราชการ” จััดโดยคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง โดยมีี ค ณาจารย์์ และเจ้้าหน้้าที่่� ค ณะ
ร่่ ว มสัั ม มนา เมื่่� อ วัั น ที่่� 16 ธัั น วาคม 2564 ณ
ห้้องประชุุม 2 ชั้้�น 2 อาคารวิิทยบริิการและบริิหาร

บััณฑิิตวิิทยาลััย เชิิญชวน
นำำ�เสนอผลงานวิิจััย
ในการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ
“5 ทศวรรษรามคำำ�แหงฯ”

	บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
จััดโครงการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ เพื่่�อนำเสนอ
ผลงานวิิ จัั ย ระดัั บ บัั ณ ฑิิ ต ศึึ ก ษา ครั้้� ง ที่่� 12
บัั ณ ฑิิ ต วิิ ท ยาลัั ย มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
“5 ทษวรรษ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง กัั บ
สหวิิ ท ยาการภายใต้้สถานการณ์์ COVID-19”
ในรููปแบบออนไลน์์ (Zoom) ในวัันที่่� 13 มิิถุนุ ายน
2565 ณ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง หััวหมาก
ขอเชิิญชวนนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา
คณาจารย์์ นัักวิิจััย นัักวิิชาการ และบุุคคลทั่่�วไป
สมััครเข้้าร่่วมนำเสนอผลงานวิิจััยในการประชุุม
วิิชาการระดัับชาติิ ฯ โดยเปิิดรัับสมััครตั้้�งแต่่บััดนี้้�
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง และสถาบัั น ถึึงวัันที่่� 26 เมษายน 2565 ณ อาคารท่่าชััยชั้้น� 3
ศิิลปวััฒนธรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ ได้้ตระหนัักถึึง บััณฑิิตวิิทยาลััย สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
คุุณค่่าของวััฒนธรรมประเพณีีอันั เป็็นมงคล ทำให้้ โทร. 0-2310-8557 หรืือที่่� www.grad.ru.ac.th
มีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองสืืบไปตามความเชื่่�อของการ
สืื บ ชะตา ขอชื่่� น ชม และขอขอบคุุ ณ บุุ ค ลากร ลดค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตมหาวิิทยาลััยฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)
หน่่วยงานต่่าง ๆ นัักศึึกษา ตลอดจนประชาชน
ทั่่�วไปที่่�ได้้ร่่วมกัันสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมประเพณีี ประจํําภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 (ส่่วนกลาง) นั้้�น
ให้้สืืบทอดเป็็นมรดกทางวััฒนธรรมสืืบไป
เพื่่�อให้้ผู้้สมั
� คั รที่่�ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวอวยพรในโอกาสวาระ จากมหาวิิทยาลััยรามคํําแหง ได้้รัับสิิทธิิส่่วนลด
ขึ้้�นปีีใหม่่ว่่า “ขออวยพรให้้ทุุกท่่านมีีแต่่ความสุุข ค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต 50% ดัังกล่่าวข้้างต้้น ผู้้สมั
� คั ร
สวััสดิิพิิพััฒนมงคล เนื่่�องในศุุภวาระมงคลการดิิถีี จะต้้องสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ประจํําภาค 2
ปีีใหม่่ ขออำนาจแห่่งคุุณพระศรีีรัตั นตรััย บุุญบารมีี ปีีการศึึกษา 2564 (ส่่วนกลาง) โดยจะต้้องดํําเนิินการ
องค์์ พ่ ่ อ ขุุ น รามคำแหงมหาราช สิ่่� ง ศัั ก ดิ์์� สิิ ท ธิ์์� ชํําระค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตทั้้�งหมดให้้แล้้วเสร็็จ
ทั้้�งหลาย เทวดาอารัักษ์์ทั้้�งปวง โปรดดลบัันดาล ภายใน 1 ปีีการศึึกษา ตามประกาศมหาวิิทยาลััย
ให้้ท่่านมีีแต่่ความสุุข ความเจริิญความยิินดีี ความ รามคํํ า แหงเรื่่� อ ง การรัั บ สมัั ค รนัั ก ศึึ ก ษาใหม่่
แจ่่มใส ผ่่องแผ้้วเบิิกบาน และปลอดจากอัันตราย ประเภทเทีียบโอนหน่่วยกิิต ภาค 2 ปีีการศึึกษา
ทุุกประการ”
2564
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‘ศ.ดร.สว่่างวััน ไตรเจริิญวััฒน์์’
ปลื้้�มรัับรางวััลอาจารย์์ดีีเด่่น
มุ่่�งพััฒนาการสอน นำำ�ไปสู่่�การใช้้ ในชีีวิิตจริิง

ศาสตราจารย์์ ดร.สว่่างวััน ไตรเจริิญวัฒ
ั น์์ ศาสตราจารย์์ประจำ
สาขาวิิชาภาษาสเปน ภาควิิชาภาษาตะวัันตก คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ปลื้้�มรัับรางวััลอาจารย์์ดีีเด่่นในโอกาส
วัันสถาปนามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปีี เผยเป็็นรางวััลใหญ่่
ในชีีวิติ การทำงาน พร้้อมมุ่่�งมั่่น� นำความรู้้ป� ระสบการณ์์พัฒ
ั นาการสอน
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้นำไปสู่่�การใช้้ในชีีวิิตจริิง
โอกาสนี้้� ศาสตราจารย์์ ดร.สว่่างวััน ไตรเจริิญวัฒ
ั น์์ กล่่าวถึึง
ผลงานทางวิิชาการที่่�ภาคภููมิิใจว่่า มีีทั้้ง� ตำราด้้านวรรณคดีี ด้้านการสอน
ภาษาสเปน พจนานุุกรม และการแปลวรรณกรรม หากแต่่ผลงาน
ที่่�กล่่าวได้้ว่่าเป็็นความภููมิิใจที่่�สุดุ ในชีีวิติ คืือ การแปลงานประพัันธ์์อมตะ
เรื่่�อง ดอนกิิโฆเต้้ แห่่งลามัันช่่า ขุุนนางต่่ำศัักดิ์์�นักั ฝััน ซึ่ง่� เป็็นผลงาน
ภาษาสเปน เป็็นวรรณกรรมที่่�ผู้้�ประพัันธ์์ Miguel de Cervantes
Saavedra เขีียนขึ้้�นเมื่่�อกว่่า 400 ปีีที่่�แล้้ว มีีความลึึกซึ้้�งของนััยทาง
ภาษา แง่่มุุมเชิิงปรััชญา ที่่�สำคััญคืือ เปี่่�ยมด้้วยความตลกขบขััน
อัันเป็็นเรื่่อ� งยากยิ่่ง� ที่่�ผู้ป�้ ระพัันธ์์จะประสานความลุ่่�มลึึกและอารมณ์์ขันั
เข้้าไว้้ด้้วยกัันอย่่างแยบคาย งานวรรณกรรมสเปนดัังกล่่าวยัังได้้รัับ
การศึึกษาและถ่่ายทอดสู่่�คนสเปนในรุ่่�นปััจจุบัุ นั ในฐานะที่่�เป็็นผลงาน
วรรณกรรมทรงคุุณค่่าและแสดงจิิตวิิญญาณของสเปน
	ผลงานแปลหนัังสืือเรื่่�องดอนกิิโฆเต้้ฯ ได้้รัับการคััดเลืือก
เมื่่อ� พ.ศ.2549 ให้้นำไปทููลเกล้้าฯ ถวายพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชและสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ต์ิ พ์ ระบรมราชิินีนี าถ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย (พระฐานัันดรศัักดิ์์ใ� นขณะนั้้�น) และทููลเกล้้าถวาย
แด่่สมเด็็จพระราชาธิิบดีี ฆวน การ์์โลสที่่� 1 แห่่งสเปน และสมเด็็จ
พระราชิิ นีี โซเฟีี ย แห่่ ง สเปน (พระฐานัั น ดรศัั ก ดิ์์� ใ นขณะนั้้� น )
เนื่่�องในวโรกาสที่่�สมเด็็จพระราชาธิิบดีีฯ และสมเด็็จพระราชิินีฯี เสด็็จฯ
เยืือนราชอาณาจัักรไทย ในฐานะพระราชอาคัันตุุกะ ส่่งผลให้้ผลงาน
การแปลดัังกล่่าวมีีความหมายในเชิิงสััญลัักษณ์์ความสััมพัันธ์์อัันดีี
ระหว่่างราชอาณาจัักรไทยและราชอาณาจัักรสเปนให้้แน่่นแฟ้้นยิ่่ง� ขึ้้น�

ศ.ดร.สว่่างวััน ไตรเจริิญวัฒ
ั น์์ กล่่าวต่่อไปว่่า การทำงานให้้
ประสบความสำเร็็จ ต้้องมีีความรัักในการทำงาน การเป็็นครูู เป็็นด้้วย
ใจรััก การเขีียนตำรา การแปลวรรณกรรมก็็เช่่นกััน ดัังนั้้�น เมื่่�อเรา
รัักในงานแล้้ว งานที่่�ยากก็็จะกลายเป็็นงานที่่�สนุุกและท้้าทาย ทั้้�งนี้้�
งานด้้านอื่่น� ๆ ในสาขาที่่�รับั ผิิดชอบ ก็็จะจััดระบบระเบีียบการทำงาน
ก่่อนลงมืือ เพื่่�อให้้เกิิดการประสานงานที่่�ดีแี ละไม่่ผิดพล
ิ าดในเรื่่อ� งของ
เอกสารด้้วย นอกจากนี้้� การทำงานในหน่่วยงานยัังต้้องมีีการอยู่่�ร่ว่ มกััน
กัับเพื่่�อนร่่วมงาน ต้้องดููแลซึ่่�งกัันและกััน และอยู่่�กัันอย่่างพี่่�น้้อง
เพราะเมื่่�อบรรยากาศการทำงานดีี เราก็็จะเติิบโตอย่่างเข้้มแข็็ง
และมีีความสุุขไปด้้วยกััน
	สำหรัับ มุุมมองด้้านการศึึกษาในอนาคต “มนุุษยศาสตร์์ คืือ
การสอนให้้เราเป็็นมนุุษย์์ที่่�มีีความรอบรู้้�หลายๆ ด้้าน เพื่่�อนำไป
ปรัับใช้้ในชีีวิิตการทำงานและชีีวิิตจริิง” ดัังนั้้�นการสอนทฤษฎีี
และองค์์ความรู้้�เป็็นสิ่่�งสำคััญ ซึ่่�งปััจจุุบัันก็็ต้้องปรัับตััวให้้ทัันกัับ
เทคโนโลยีีด้้วย เพื่่�อปููรากฐานให้้นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีสามารถ
นำไปต่่ อ ยอดได้้ นอกจากนี้้� การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพเฉพาะด้้าน
ให้้กัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ที่่�ต้้องการพััฒนาศัักยภาพ ฟื้้�นฟููความรู้้�
ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งแนวทางที่่�ทุกุ ศาสตร์์จะต้้องดำเนิินการต่่อไป
“ด้้านการเรีียน คงต้้องขอยืืมถ้้อยคำของศ.ศิิลป์์ พีีระศรีี
ที่่�กล่่าวว่่า “นายไม่่อ่่าน นายจะรู้้�อะไร” ในการอ่่าน ก็็ต้้องเลืือก
ที่่�จะอ่่านสิ่่ง� ที่่�มีปี ระโยชน์์แก่่ชีวิี ติ เวลาของทุุกคนมีี 24 ชั่่ว� โมงเท่่ากััน
บางคนอ่่านสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ บางคนอ่่านสิ่่�งไม่่เป็็นสาระ เมื่่�อไปสู่่�
โลกแห่่งการทำงานแล้้ว ความรู้้�รอบตััวต่่างๆ จะช่่วยในการทำงาน
ความรู้้�จึึงไม่่ควรจบอยู่่�แค่่ในตำราเรีียน ทุุกวัันนี้้� ครููยัังเรีียนสิ่่�งใหม่่
เพิ่่� มต ลอดเวลา และสนุุ ก กัั บ การเรีี ย นรู้้�เสมอ ทั้้� ง นี้้� การเรีี ย น
การทำงานของนัักศึึกษารามคำแหง ได้้รับั การยอมรัับด้า้ นความอดทน
การนอบน้้อมถ่่อมตน ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตอยู่่�แล้้ว อยากให้้นัักศึึกษา
และบััณฑิิตรัักษาคุุณภาพด้้านนี้้�ให้้สมกัับเป็็นนัักศึึกษาที่่�มีีความรู้้�
คู่่�คุณ
ุ ธรรมเช่่นนี้้�ต่อ่ ไป” ศ.ดร.สว่่างวััน ไตรเจริิญวัฒ
ั น์์ กล่่าวในตอนท้้าย
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คณะสื่่�อสารมวลชน
รัับนัักศึึกษาใหม่่ TCAS ปีีแรก

สาขาวิิชาภาพยนตร์์ดิิจิิทััลและสื่่�อสร้้างสรรค์์

	อีี ก ขั้้� น ของพัั ฒ นาการด้้านการเรีี ย นสื่่� อ ! ม.รามคำแหง
เปิิดหลัักสููตรใหม่่ สาขาวิิชาภาพยนตร์์ดิิจิิทััลและสื่่�อสร้้างสรรค์์
คณะสื่่อ� สารมวลชน พร้้อมเปิิดรับั นัักศึึกษาผ่่านระบบ TCAS ปีี 2565
เป็็นครั้้ง� แรก เนื้้�อหาหลัักสููตรมุ่่�งเน้้นการผลิิตภาพยนตร์์ระบบดิิจิทัิ ลั
เป็็นหลััก เสริิมสร้้างศัักยภาพนัักสร้้างหนัังด้้วยทัักษะการเล่่าเรื่่�อง
(Storytelling) โดยคณาจารย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญและนัักวิิชาชีีพวงการ
ภาพยนตร์์และ Content Creator

อาจารย์์ จ เลิิ ศ เจษฎาวัั ล ย์์ คณบดีี ค ณะสื่่� อ สารมวลชน
เผยว่่า บทบาทของนัักสื่่�อสารมวลชนมีีความสำคััญอย่่างมากต่่อ
ความเจริิ ญ ก้้าวหน้้าของสัั ง คม ตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ ชุุ ม ชนจนถึึ ง ระดัั บ
นานาชาติิ โดยแต่่ละปีีได้้รัับความสนใจจากนัักเรีียน นัักศึึกษาในการ
สมััครเข้้าเรีียนด้้านสื่่�อสารมวลชนจำนวนมาก คณะสื่่�อสารมวลชน
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จึึงได้้เปิิดหลัักสููตรสาขาวิิชาภาพยนตร์์
ดิิจิิทััลและสื่่�อสร้้างสรรค์์ โดยเปิิดรัับสมััครผ่่านระบบ TCAS เป็็น
ครั้้�งแรกในปีีการศึึกษา 2565 เพื่่�อรองรัับความต้้องการของผู้้�สนใจ
เข้้าเรีียนสื่่�อสารมวลชน พร้้อมผลิิตบััณฑิิตสายวิิชาชีีพสื่่�อมวลชน
ทั้้�งด้้านโทรทััศน์์ วิิทยุุ วงการภาพยนตร์์ รวมถึึงแวดวงอื่่�นๆ ที่่�อาศััย
ความรู้้ด้้� านสื่่อ� สารมวลชน ให้้สามารถนำองค์์ความรู้้แ� ละประสบการณ์์
การเรีียนไปประยุุกต์์ใช้้ในการผลิิตสื่่อ� อย่่างสร้้างสรรค์์ ให้้แก่่สังั คมต่่อไป
	ด้้าน อาจารย์์บััณฑิิต สััตย์์เพริิศพราย ประธานกรรมการ
บริิหารหลัักสููตรสาขาวิิชาภาพยนตร์์ดิจิิ ทัิ ลั และสื่่อ� สร้้างสรรค์์ กล่่าวว่่า
ในยุุคปััจจุุบััน ทุุกอย่่างล้้วนเป็็นดิิจิิทััล ทั้้�งสื่่�อการถ่่ายภาพ และ
สื่่�อการเผยแพร่่ การสตรีีมมิิงผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น Netflix
Disney+ YouTube และ TikTok เป็็นต้้น ซึ่่�งแพลตฟอร์์มระบบ
ดิิจิิทััลเหล่่านี้้�ยัังคงมีีโอกาสเติิบโตขึ้้�นอีีกในอนาคต
“หากย้้อนไปยุุคสื่่�อดั้้�งเดิิม การเรีียนหลัักสููตรภาพยนตร์์
ก็็จะถ่่ายทอดและได้้รับทั
ั กั ษะความรู้้�ด้้านภาพยนตร์์เพีียงอย่่างเดีียว
แต่่ปััจจุุบัันได้้มีีการนำศาสตร์์ภาพยนตร์์ไปประยุุกต์์เข้้ากัับศาสตร์์
ด้้านอื่่น� ๆ ด้้วย จึึงเกิิดเป็็นการบููรณาการผสมผสานองค์์ความรู้้�ต่่างๆ

เข้้าด้้วยกัันอย่่างลงตััว กระตุ้้�นให้้เกิิดพัฒ
ั นาการความสามารถในการ
คิิดสร้้างสรรค์์และเรีียนรู้้�ได้้อย่่างไม่่จำกััด จะเห็็นได้้ว่่าปััจจุุบัันมีีการ
สตรีีมมิ่่ง� บนแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ บนโครงข่่ายดิิจิทัิ ลั และยัังมีีสื่่อ� อื่่น� ๆ
ที่่�น ำศาสตร์์ แ ห่่ ง การเล่่ า เรื่่� อ งมาใช้้ เช่่ น Video Presentation
ที่่�ต้้องมีีในทุุกองค์์กร”
อาจารย์์บััณฑิิต กล่่าวอีีกว่่า
โครงสร้้างการเรีียนสาขาวิิชาภาพยนตร์์
ดิิจิทัิ ลั และสื่่อ� สร้้างสรรค์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง สอนตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนก่่อน
การถ่่ายทำ กระบวนการการถ่่ายทำ
และหลัังการถ่่ายทำ โดยมุ่่�งเน้้นการผลิิต
ภาพยนตร์์ ที่่�ผู้้�เรีียนจะได้้เรีียนรู้้�ผ่่าน
การลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ (Project-Based
Learning) ด้้วยอุุ ป กรณ์์ แ ละเครื่่� อ งมืื อ ที่่� มีี ค วามทัั น สมัั ย จาก
นัั ก วิิ ช าชีี พ ผู้้ � เชี่่� ย วชาญ เพื่่� อ จะสามารถเรีี ย นจบและเข้้าสู่่�วงการ
ภาพยนตร์์ โฆษณา Content Creator และอื่่�น ๆ ที่่�หลากหลาย
ซึ่่�งในแต่่ละเทอมนัักศึึกษาจะได้้ผลิิตภาพยนตร์์หรืือสื่่�อสร้้างสรรค์์
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�อย่่างลงลึึก

	สาขาวิิชาภาพยนตร์์ดิจิิ ทัิ ลั และสื่่อ� สร้้างสรรค์์ คณะสื่่อ� สารมวลชน
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ภาคการศึึกษา
2565 ในระบบ TCAS65 ทุุ ก รอบ สำหรัั บ รอบที่่� 1 Portfolio
รัับจำนวน 30 คน สามารถส่่งแฟ้้มผลงานได้้ที่่� https://forms.gle/
w4FxJxx9NSvBAnUQ8 ตั้้�งแต่่บัดั นี้้� ถึึง 7 มกราคม 2565 ติิดตาม
ข่่าวสารเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://mac.ru.ac.th/tcas/ หรืือ https://
www.facebook.com/DigitalFilm.and.CreativeMedia.
Ramkhamhaeng
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ข่าวรามคำ�แหง
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กระบวนวิิชาที่่�เปิิดสอนสำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1 (นัักศึึกษาใหม่่)
ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564

กระบวนวิิชา
(หน่่วยกิิต)

วััน-เวลาบรรยาย

TH 0830 - 1100
ACC1101(3) VDO TAPE. F1530 -1630
ACC1130(3)
TH 0830 - 1100
AGR1003(3)
M 0830 - 1100
LEC. M 0830 - 1100
ARA1001(3) LAB. W 1330 - 1520
ART1003(2)
TU 0830 - 1100
BIO1001(3)
M 1110 - 1340
BIO1105(3)
TU 0830 - 1100
BIO2202(3)
TU 0930 - 1120
CHI1001(3)
TU 0830 - 1100
CMS1003(3)
W 0830 - 1100
CMS1004(3)
W 1110 - 1340
CMS1101(3)
M 0830 - 1100
CMS1103(3)
TU 1350 - 1620
LEC. W 1330 -1520
COS1101(3) LAB. W 1530- 1720
COS1102(3)
TH 0930- 1320
ECO1003(3)
TU 0830 - 1100
ECO1121(3)
TU 1110 - 1340
ECT1301(3)
M 0930 -1120
EDU1401(3)
TH 0930 - 1120
ELT2101(3)
TU 0930 - 1200
ENG1001(3)
W 0830 1100
ENG1002(3)
W 1350 - 1620
FRE1011(3)
M 0830 - 1100
GAS1001(2)
F 0830 - 1100
GEO2501(3)
TU 1130 - 1320
GER1011(3)
W 0830 - 1100
GRK1011(3)
M 1110 - 1340
HED1101(2)
TH 1350 - 1620
HIN1001(3)
TH 0830 - 1100
HIS1001(3)
TH 1110 - 1340
HIS1002(3)
TH 1110 - 1340
HIS1003(3)
TU 1350 - 1620
HIS1201(3)
W 1110 - 1340
SEC.01 TU 0730 - 0920
HPR1001(1) SEC.02 TH 0730 - 0920
LEC. F 1330 - 1520
INT1001(3)
LAB. F 1530 - 1720
INT1004(3)
TH 1110 - 1340
INT1005(3)
TH 0830 - 1100
JPN1011(3)
TU 1110 - 1340
JPN1211(3)
TH 1110 - 1340
KHM1001(3)
M 1110 - 1340
KOR1001(3)

W 0830 - 1100

วัันเวลา สอบไล่่
SAT 30 APR 2022 A

กระบวนวิิชา
(หน่่วยกิิต)
LAO1001(3)

TU 19 APR 2022 B
SAT 23 APR 2022 B

LAW1101(2)

TH 28 APR 2022 A

LAW1104(3)
LIS1001(2)

M 25 APR 2022 A
TU 19 APR 2022 A
M 18 APR 2022 A
SUN 1 MAY 2022 B
W 27 APR 2022 B
F 22 APR 2022 B
W 27 APR 2022 B
TU 19 APR 2022 A
F 22 APR 2022 B
M 18 APR 2022B
SUN 1 MAY 2022 A
M 25 APR 2022 A
SUN 1 MAY 2022 B
TH 21 APR 2022 B
SUN 1 MAY 2022 A
คณะจััดสอบเอง
W 20 APR 2022 B
TU 26 APR 2022 B
SAT 23 APR 2022 A
TU 19 APR 2022 B
SUN 1 MAY 2022 A
TH 28 APR 2022 A
TH 28 APR 2022 A
TH 28 APR 2022 B
TH 28 APR 2022 A
F 29 APR 2022 A
W 27 APR 2022 A
SUN 24 APR 2022 A
M 25 APR 2022 A
TU 19 APR 2022 A
F 22 APR 2022 A
F 29 APR 2022 B
M 25 APR 2022 B
TU 26 APR 2022 B
W 20 APR 2022 A
TH 28 APR 2022 A
TH 28 APR 2022 A

LAW1102(2)

LIS1003(1)
MAL1001(3)
MCS1150(3)
MGT1001(3)
MKT2101(3)
MMR1011(3)
MSA1003(2)
MTH1003(3)
MTH1101(3)
MTH1103(3)
PHI1000(3)
PHI1001(3)
PHI1002(3)
PHI1003(3)
PHI1007(3)
PHI2103(3)
PHY1001(3)
POL1100(3)
POL1101(3)
PSY1001(3)
RAM1000(3)
RUS1011(3)
SCI1002(3)
SCI1003(3)
SOC1003(3)
SOC4077(3)
SPN1011(3)
STA1003(3)
STA2003(3)
THA1001(3)
THA1003(3)

วััน-เวลาบรรยาย

วัันเวลา สอบไล่่

TU 0830 - 1100
SEC.01 W 0830 - 1100
SEC.02 M 1110 - 1340
SEC.01 M 1110 - 1340
SEC.02 W 1350 - 1620
M 1350 - 1620
M 1110 - 1340
M 1350 - 1620
วิิชานี้้�มีีการบรรยาย 8 ครั้้�ง
ครั้้�งละ 2 ชั่่�วโมง
ห้้ามนัักศึึกษา
คณะมนุุษยศาสตร์์
ลงทะเบีียนเรีียน
M 1110 - 1340
TU 1350 - 1620
TU 1130 - 1320
TU 1330 - 1520
M 0830 - 1100
F 1110 - 1340
M 0830 - 1100
TH 1110 - 1340
M 1110 - 1340
TU 1110 - 1340
M 1350 - 1620
M 1350 - 1620
TH 1350 - 1620
F 0830 - 1100
M 0930 - 1120
F 1110 - 1340
TU 1110 - 1340
F 1110 - 1340
TH 1350 - 1620
F 1730 - 1920
TU 0830 - 1100
F 1130 - 1320
TU 1110 - 1340
W 1350 - 1620
TH 1330 - 1520
M 0830 1100
W 0830 - 1100
TU 0730 - 0920
TU 1350 - 1620
W 1110 - 1340

TH 28 APR 2022 A
M 18 APR 2022 A
TU 26 APR 2022 A
TH 21 APR 2022 A
M 18 APR 2022 B
TU 26 APR 2022 A
SAT 23 APR 2022 A
SAT 23 APR 2022 B
TU 19 APR 2022 B
F 29 APR 2022 A
TH 28 APR 2022 A
F 29 APR 2022 B
TH 21 APR 2022 B
F 29 APR 2022 B
M 25 APR 2022 A
TU 19 APR 2022 A
SUN 1 MAY 2022 B
M 25 APR 2022 B
SUN 24 APR 2022 A
SAT 30 APR 2022 A
F 22 APR 2022 A
SUN 24 APR 2022 B
M 18 APR 2022 B
SUN 24 APR 2022 B
F 22 APR 2022 A
SAT 23 APR 2022 A
TU 26 APR 2022 B
TH 28 APR 2022 B
TU 26 APR 2022 A
TH 21 APR 2022 A
TU 19 APR 2022 B
SAT 23 APR 2022 A
SAT 23 APR 2022 B
F 29 APR 2022 A
SAT 30 APR 2022 A
W 27 APR 2022 A

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕

ควอนตััมคอมพิิวติ้้�ง

อาจารย์์ประหยััด เลวััน

เทคโนโลยีี ดิิ ส รัั ป ชั่่� น ที่่� น่ ่ า ติิ ดต าม

ปีี พ.ศ. 2562 กููเกิิล เปิิดตััวระบบปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมที่่�ไปถึึง
ระดัับ Quantum Supremacy (แปลว่่า เหนืือกว่่าซููเปอร์์คอมพิิวเตอร์์ทั้้ง� มวลแล้้ว)
ถืือเป็็นประกาศความสำเร็็จด้้านเทคโนโลยีีครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ ปีี พ.ศ. 2563 จีีนได้้บรรลุุ
ความสำเร็็จอัันแรกบนเส้้นทางสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์เชิิงควอนตััมเต็็มรููปแบบ
การนำสมบััติขิ องฟิิสิกิ ส์์ควอนตััมมาใช้้คำนวณ ที่่�เรีียกกัันว่่า ควอนตััมแอดแวนเทจ
(quantum advantage แสดงถึึง การได้้เปรีียบในการคำนวณควอนตััมเต็็มรููปแบบ)
เดิิมเรีียก quantum supremacy ควอนตััม ซููพรีีมาซีี ที่่�แสดงถึึงการบรรลุุ
พลัังการประมวลผลด้้วยควอนตััมที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก โดยจีีนนั้้�นได้้พััฒนาควอนตััม
คอมพิิวเตอร์์โดยใช้้แสงหรืือโฟโตนิิกส์์ที่่�สามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับสิ่่�งแวดล้้อม
ปกติิได้้ เนื่่�องจากชิ้้�นส่่วนเกืือบทั้้�งหมดยกเว้้นส่่วนการตรวจจัับสามารถทำงาน
ที่่�อุณ
ุ หภููมิิห้้อง จีีนอ้้างว่่าระบบที่่�พัฒ
ั นาสามารถประมวลผลได้้เร็็วกว่่า Sycamore
ของกููเกิ้้�ลถึึง 1 หมื่่�นล้้านเท่่า
แม้้ว่่าควอนตััมคอมพิิวเตอร์์จะสามารถประมวลผลได้้เร็็วกว่่าคอมพิิวเตอร์์
ทั่่�วไป แต่่ในปััจจุบัุ นั ก็็ยังั ถููกใช้้อยู่่�เพีียงแค่่ในวงการวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์ เนื่่�องจาก
ยัังมีีความสามารถอีีกหลายด้้านที่่�ยัังไม่่ถููกค้้นพบ รวมถึึงต้้องใช้้ข้้อมููลปริิมาณ
มหาศาลเพื่่�อให้้ควอนตััมคอมพิิวเตอร์์แสดงประสิิทธิิภาพได้้อย่่างเต็็มที่่� ปััจจุุบััน
การทดสอบที่่�แสดงถึึงศัักยภาพของการประมวลผลควอนตััมเป็็นการสุ่่�มตััวอย่่าง
แบบเกาส์์เซีียน โบซอน หรืือ จีีบีีเอส (GBS) ซึ่่�งเป็็นอััลกอริิทึึมสร้้างแบบจำลอง
ดั้้ง� เดิิมถููกนำมาใช้้ในการศึึกษา เนื่่�องจากเป็็นวิิธีที่่ี มี� ปี ระสิิทธิิภาพสููงที่่�แสดงให้้เห็็น
ความเร็็วของการคำนวณแบบควอนตััมในการแก้้ไขปััญหา

รููปที่่� 1 ภาพเปรีียบเทีียบควอนตััวคอมพิิวเตอร์์ ตััวประมวลผลควอนตััมและฟิิสิิกส์์ควอนตััม
(ภาพโดย Pete Linforth และ Gerd Altmann ที่่�มาจาก Pixabay.com คำค้้น: ควัันตััม
(Quantum) ค้้นวัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2564)

ควอนตััมคอมพิิวเตอร์์ คืืออะไร? (What is a quantum computer?)
Quantum Computer คืือ ระบบคอมพิิว เตอร์์ ที่่�ท ำงานด้้วยศาสตร์์ ที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับทฤษฎีีควอนตััมฟิิสิกิ ส์์ (Quantum physics) ต่่างจากของคอมพิิวเตอร์์
ธรรมดา (Classical Computer) ซึ่ง่� ทำงานบนระบบเลขฐานสอง (Binary Digits
หรืือ Bits) โดยควอนตััมคอมพิิวเตอร์์นั้้น� จะใช้้ Qubit (Quantum Bit) ซึ่ง่� สามารถ
มีีข้้อมููลได้้หลายสถานะในตำแหน่่งเดีียว ในขณะที่่�บิิต (Bits) ธรรมดาเป็็นได้้
เพีียงแค่่สถานะ 0 หรืือ 1 เท่่านั้้�น
คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมแตกต่่างจากคอมพิิวเตอร์์ทั่่�วไปอย่่างไร?
คอมพิิวเตอร์์ในปััจจุบัุ นั ใช้้ระบบบิิต (Bit) คืือ ระบบ 0 หรืือ 1 เช่่น มีีรููปภาพ
ขนาด 1 เมกกะไบต์์ แปลว่่ามีีรููปภาพขนาด 8 ล้้านบิิต โดยการประมวลผลแบบ
0 หรืือ 1 ของคอมพิิวเตอร์์ในปััจจุุบััน ก็็เหมืือนกัับการไปได้้สถานะ 0 หรืือ
สถานะ 1 เท่่านั้้�น แต่่คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมสามารถคุุมกระแสให้้มีีทั้้�งสถานะ 1
กัับสถานะ 0 ได้้พร้้อมกััน จึึงสามารถจััดเก็็บข้้อมููลเป็็นทั้้�ง 0 และ 1 ได้้ในเวลา
เดีียวกััน ซึ่่�งเรีียกกัันว่่า คิิวบิิต (Qubit) สรุุปว่่าระบบมัันไม่่เหมืือนกััน วิิธีีการใช้้
โปรแกรม ภาษา ก็็ต้้องแตกต่่างกัันออกไป สิ่่�งที่่�แตกต่่างมากที่่�สุุดคืือ พาวเวอร์์
ของคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นทวีีคููณถ้้าเราเพิ่่�ม 1 คิิวบิิตเข้้าไป
คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมนำำ�มาใช้้ทำำ�อะไรได้้บ้้าง?
คอมพิิวเตอร์์ในปััจจุุบััน (Classical Computer) ที่่�ส่่วนใหญ่่ใช้้กััน ใช้้คิิด
คำนวณ บวกเลข พิิมพ์์งานก็็เหมาะสมอยู่่�แล้้ว การเอาคอมพิิวเตอร์์ควอนตััม
ไปคิิดเลข พิิมพ์์งาน อาจจะไม่่เหมาะสม เพราะมีีงานเฉพาะเจาะจงที่่�เหมาะสม
กัับคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมที่่�สามารถรีีดศัักยภาพได้้ดีีกว่่า เปรีียบเทีียบอย่่างง่่าย
ว่่าคอมพิิวเตอร์์เวลาเล่่นเกม หน่่วยประมวลผลหลัักที่่�ใช้้คืือ จีีพีียูู (Graphical
Processing Unit: GPU) ไม่่ใช่่ ซีีพีียูู (Central Processing Unit: CPU) ถ้้ามีี
คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมในอนาคต งานบางงานอาจจะใช้้ CPU ในการประมวลผล

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

งานบางงานต้้องโยนให้้ Quantum Processing Unit:QPU ในการประมวลผล
กลัับมาเพื่่�อให้้เราใช้้งาน ไม่่ใช่่ว่่าคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมดีีที่่�สุุด เหมาะสมกัับงาน
ทุุกรููปแบบบนโลก
คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมจะเปลี่่�ยนแปลงโลกไปอย่่างไรบ้้าง?
คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมทำให้้เราแก้้โจทย์์ที่่�เราไม่่เคยแก้้ได้้ เช่่น
1. การพยากรณ์์ แ ผ่่ น ดิิ น ไหว ปัั จจุุ บัั น จะทำนายได้้ ก็็ ต่ ่ อ เมื่่� อ แผ่่ น ดิิ น ไหว
เกิิดขึ้้�นแล้้ว เพราะคอมพิิวเตอร์์ปััจจุุบัันเล็็กเกิินไป
2. งานออกแบบปุ๋๋�ย การทำปุ๋๋�ยปััจจุุบัันมีีขั้้�นนึึงที่่�เรีียกว่่า การตรึึงไนโตรเจน
(Nitrogen Fixation) (คิิดค้้นมาได้้ประมาณ 100 ปีีแล้้ว) ใช้้พลัังงานถึึง ถึึง 3%
ของพลัังงานที่่�ใช้้ทั้้�งโลก เราคิิดวิิธีีที่่�ดีีกว่่านั้้�นไม่่ได้้ เนื่่�องจากต้้องมีีวิิธีีจำลอง
โมเลกุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพซึ่่�งคอมพิิวเตอร์์ในปััจจุุบัันทำไม่่ได้้ เพราะโมเลกุุลมีี
คุุณสมบััติิทางควอนตััม
3. การศึึกษาและพััฒนาปััญญาประดิิษฐ์์ ความแม่่นยำ/ความแข็็งแกร่่งของ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ขึ้้น� อยู่่�กัับการวิิเคราะห์์จุดข้้
ุ อมููลนัับล้้าน หรืือหลายพัันล้้านจุุด
จึึงเป็็นตััวเลืือกในอุุดมคติิสำหรัับการคำนวณควอนตััม ประมาณกัันว่่า การเรีียนรู้้�
ของเครื่่อ� งควอนตััมจะมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าการเรีียนรู้้ข� องเครื่่อ� งแบบคลาสสิิกมาก
โดยกููเกิ้้ล� (Google®) ร่่วมกัับบริิษัทั โวคสวาเกน (Volkswagen ®) และมหาวิิทยาลััย
วาเตอร์์ลูู (University of Waterloo) ได้้เปิิดตัวั TensorFlow Quantum® ซึ่่ง� เป็็น
ไลบรารีีโอเพนซอร์์สสำหรัับการสร้้างต้้นแบบโมเดลการเรีียนรู้้�ของเครื่่�องควอนตััม
4. การค้้นพบยาและวััคซีีนตััวใหม่่ ได้้รวดเร็็วขึ้้น� พร้้อมทั้้�งลดค่่าใช้้จ่่ายทำให้้ผลิิต
ได้้เร็็วและราคาถููกลง ทำให้้การต่่อสู่่�กัับโรคอุุบััติิใหม่่ได้้รวดเร็็วขึ้้�น บริิษััทยา
ต้้องใช้้เงิินหลายพัันล้้านเหรีียญ และกว่่า 10 ปีี เพื่่�อค้้นหายาใหม่่ และนำออก
สู่่�ตลาด พวกเขาใช้้การเปรีียบเทีียบหลายร้้อยล้้านครั้้�งบนคอมพิิวเตอร์์แบบ
คลาสสิิก การออกแบบยาเพนนิิซิิลลิินซึ่่�งมีี 41 อะตอม คืือ การสร้้างแบบจำลอง
พลัังงานสถานะพื้้�นฐานของโมเลกุุลเพนิิซิลลิ
ิ นิ อย่่างละเอีียด และแม่่นยำจะต้้องใช้้
เครื่่อ� งดิิจิทัิ ลที่่
ั มี� ที รานซิิสเตอร์์มากกว่่าอะตอมในจัักรวาล ปััญหาสามารถแก้้ไขได้้
ด้้วยการคำนวณควอนตััมคาดว่่าคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมจะส่่งเสริิมการใช้้งานหลััก
3 กรณีีหลัักคืือ
- การพััฒนาวิิธีีการรัักษาด้้วยยาที่่�แม่่นยำ โดยการเชื่่�อมโยงจีีโนม
- เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการค้้นพบยาโมเลกุุลเล็็ก
- การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพใหม่่
5. การสร้้างแบบจำลองทางการเงิิน ตลาดสมััยใหม่่เป็็นหนึ่่�งในระบบที่่�ซัับซ้้อน
ที่่�สุุดที่่�มีีอยู่่� การวิิเคราะห์์ปััจจััยนัับพััน ที่่�อาจส่่งผลต่่อราคาหุ้้�น ธนาคารเพื่่�อการ
ลงทุุนหลายแห่่งใช้้การจำลอง ‘Monte Carlo’ บนคอมพิิวเตอร์์แบบคลาสสิิก
เพื่่�อการวิิเคราะห์์โดยละเอีียด ซึ่่�งใช้้ทรััพยากรและเวลาในการคำนวณมหาศาล
คอมพิิ ว เตอร์์ ค วอนตัั ม ได้้รัั บ การออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรัั บ การคำนวณ
ความน่่าจะเป็็นประเภทนี้้� จุุดประสงค์์ของคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมด้้านการบริิการ
ทางการเงิิน ได้้แก่่
- เพิ่่�มผลกำไรจากการลงทุุน
- ลดความต้้องการเงิินทุุน
- ปรัับปรุุงการระบุุ และการจััดการความเสี่่�ยง
- เปิิดโอกาสการลงทุุนใหม่่
6. การตลาดและการโฆษณา อััลกอริิธึึมควอนตััมสามารถแสดงโฆษณาได้้ดีีขึ้้�น
โดยการสร้้างรููปแบบการเชื่่อ� มโยงที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่อ่ พฤติิกรรมการซื้้อ� แทนที่่�จะแสดง
โฆษณาโดยอิิงตามประวััติิการเข้้าชมของผู้้�ใช้้ โดยอััลกอริิธึึมเหล่่านี้้� จะเน้้นที่่�
ความรู้้สึ� กึ ของผู้้ใ� ช้้หลัังจากเห็็นโฆษณา D-Wave Systems Inc. (ร่่วมกัับ Recruit
Communication Ltd) ได้้นำคอมพิิ ว เตอร์์ ค วอนตัั ม มาใช้้กัั บ การโฆษณา
การตลาด และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
7. การศึึกษาเรื่่�องฟิิสิิกส์์อนุุภาค การศึึกษาฟิิสิิกส์์แบบใหม่่ แบบจำลองของ
ฟิิสิิกส์์อนุุภาคนั้้�นซัับซ้้อน ซึ่่�งต้้องใช้้ทรััพยากรจำนวนมาก และใช้้เวลาในการ
คำนวณที่่� ย าวนานสำหรัั บ การจำลองเชิิ ง ตัั ว เลข ช่่ น การทดลองกัั บ Large
Hadron Collider ที่่�เซิิร์์น (CERN) ทำให้้เกิิดข้้อมููลที่่� 1 เพตาไบต์์ต่่อวิินาทีี
(อ่่านต่่อหน้้า 7)

วันที่

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕

ม.ร.ร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ภายในงานมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์
ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ดร.จงรััก
วััชริินทร์์รััตน์์ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
รองศาสตราจารย์์เกศิินีี วิิฑููรชาติิ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ และ รองศาสตราจารย์์ นพ.ชาญชััย
พานทองวิิริิยะกุุล อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ร่่วมกล่่าวถึึงเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการในครั้้ง� นี้้�
อีีกทั้้�ง ยัังได้้รัับเกีียรติิจาก ศาสตราจารย์์พิิเศษ
ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม และ
นายอิิทธิิพล คุุณปลื้้ม� รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงวััฒนธรรม
ร่่วมปาฐกถาพิิเศษ และมีี รองศาสตราจารย์์วิิโรจ
นาคชาตรีี คณบดีี ค ณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ ม.ร. ผู้้ � ช่ ่ ว ย
ศาสตราจารย์์ทิพิ อุุษา ศรีีเพริิศ รองคณบดีีฝ่า่ ยวิิชาการ
และวิิจัยั คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร. พร้้อมด้้วยคณาจารย์์
นัักวิิจััย นัักวิิชาการ และนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา
ร่่วมในงาน
โอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืื บ พงษ์์
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
กล่่าวว่่า พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
พระมหากษััตริิย์ผู้์ ริ�้ เิ ริ่่ม� ประดิิษฐ์์อักั ษรไทย ซึ่่ง� เป็็นมรดก
ทางศิิลปะที่่�สำคััญของชาติิ ทำให้้ไทยมีีอัักษรไทยที่่�ใช้้
สืืบต่่อกัันมาจนถึึงทุุกวัันนี้้� นัับเป็็นประวััติศิ าสตร์์สำคััญ
ของความเป็็นไทยในแง่่ของภาษาและวััฒนธรรม ซึ่่ง� เป็็น
ที่่�มาของหััวข้้อการประชุุมวิิชาการฯครั้้ง� นี้้� “ภาษาและ
วััฒนธรรมในวิิถีโี ลกใหม่่” ซึ่ง่� ได้้เปิิดโอกาสให้้นัักวิิชาการ
นัักวิิ จัั ย และนัั ก ศึึ ก ษาได้้นำเสนอผลงาน อภิิปราย
แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิดเห็็น และประสบการณ์์
ทางวิิชาการ ส่่งเสริิมด้้านภาษาและวััฒนธรรมในวิิถีโี ลกใหม่่
“ความมุ่่�งมั่่� น ของเครืื อ ข่่ า ยความร่่ ว มมืื อ ทาง
วิิชาการและวััฒนธรรม 4 สถาบัันการศึึกษาจะพััฒนา
ศัักยภาพ เพิ่่�มพููนความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญ และประสบการณ์์
การวิิจััยด้้านภาษาและวััฒนธรรม นำไปสู่่�การต่่อยอด
งานวิิจััยในอนาคต หวัังอย่่างยิ่่�งว่่าผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
วิิ ช าการระดัั บ ชาติิ จะได้้ พัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�ด้้ า น
มนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ตลอดจนส่่งเสริิมความ
เข้้มแข็็งในงานวิิจััยด้้านภาษาและวััฒนธรรมไทยใน
วิิถีีโลกใหม่่ และพััฒนางานวิิจััยสร้้างสรรค์์ เพื่่�อนำไป
ประยุุกต์์ใช้้ให้้บรรลุุผลของการดำเนิินกิิจกรรมของ
เครืือข่่ายฯ ต่่อไป”
			ด้้าน ดร.จงรััก อธิิการบดีี
		
มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์
		
กล่่าวว่่า ภาษาและวััฒนธรรม
		
ล้้วนเกี่่ย� วข้้องกัับการดำเนิินชีีวิติ
ประจำวััน ทำให้้ภาษาและวััฒนธรรมมีีวิวัิ ฒ
ั นาการตาม
สัังคมมนุุษย์์ที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงตามปรากฏการณ์์ต่า่ งๆ
ที่่�เกิิดขึ้้น� ส่่งผลต่่อการแสดงออกผ่่านภาษาและวััฒนธรรม
วิิถีโี ลกใหม่่ การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบ
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ต่่อคนทั้้�งโลก เป็็นปััจจััยเร่่งเร้้าให้้มนุุษย์์ต้้องปรัับตััว
จากวิิถีีดั้้�งเดิิม ซึ่่�งเป็็นตััวอย่่างที่่�เป็็นรููปธรรมที่่�สุุด
ของการเปลี่่�ยนแปลงตามปรากฏการณ์์ต่่างๆ
“การค้้นคว้้าและการถ่่ายทอดความรู้้�ผ่่านภาษา
และวััฒนธรรม กระทำผ่่านแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั มากยิ่่ง� ขึ้้น�
เช่่นการสอนออนไลน์์ การเที่่�ยวชมพิิพิิธภััณฑ์์แบบ
ออนไลน์์ หรืือแม้้แต่่การร่่วมประเพณีีพิิธีีกรรมแบบ
ออนไลน์์ ที่่�เข้้ามาผสานในประสบการณ์์ของมนุุษย์์
ภายใต้้วิิถีีโลกใหม่่ ซึ่่�งมีีพื้้�นฐานจากวิิถีีชีีวิิตดั้้�งเดิิม
การศึึกษาวิิจััยด้้านภาษาและวััฒนธรรม รวมทั้้�ง
การสร้้างเครืือข่่าย และการระดมสมองอัันเป็็นกิิจกรรม
ในวาระนี้้� จึึงถืือเป็็นเรื่่อ� งที่่�สอดคล้้องกัับบริบิ ทอย่่างยิ่่ง�
เพราะภาษาและวััฒนธรรมเป็็นถนนสายสำคััญที่่�จะ
พาเราไปสู่่ก� ารโอบรัับความหลากหลายภายใต้้วิถีิ โี ลกใหม่่
อย่่างแท้้จริิง”
ขณะที่่� รศ.นพ.ชาญชััย
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
กล่่าวว่่า การประชุุมวิิชาการฯ
ครั้้�งนี้้� เป็็นความร่่วมมืือเพื่่�อ
สร้้างความเข้้มแข็็งทางวิิชาการและวััฒนธรรม โดยเฉพาะ
ด้้านการสอนภาษาไทยสำหรัับชาวต่่างประเทศ และ
การพััฒนาการสอนภาษาตะวัันออก เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
มีีเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้จ� ากการสร้้างผลงานวิิจัยั วิิชาการ
และนวััตกรรม ซึ่่ง� มีีส่ว่ นสำคััญในการยกระดัับคุุณภาพ
การบููรณาการทางภาษาและวััฒนธรรมร่่วมกัันให้้มีี
ความหลากหลายในระดัับสากล
ภาษาและวััฒนธรรมไทยในวิิถีโี ลกใหม่่ ประกอบด้้วย
ประเด็็นและหััวข้้อย่่อยเกี่่�ยวกัับการสอนภาษาไทย
ให้้แก่่ชาวต่่างชาติิ ภาษาศาสตร์์ ภาษาไทย วรรณกรรม
ปรัั ช ญาและศาสนา การแปล วัั ฒ นธรรม คติิ ช น
ประวััติศิ าสตร์์ สัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา การท่่องเที่่�ยว
ดนตรีี ซึ่่�งช่่วยให้้เกิิดการขยายพรมแดนความรู้้� ทั้้�งมีี
การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของประเทศไทยผ่่านการ
แลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมกัับนานาชาติิ
		
รศ.เกศิินีี อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
		
ธรรมศาสตร์์ กล่่าวว่่า แม้้สถานการณ์์
		
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ยัังไม่่
		
คลี่่ค� ลาย แต่่การที่่�นักั วิิชาการ นัักวิิจัยั
นิิสิิตนัักศึึกษาจากสถาบัันต่่างๆ สนใจผลงานวิิชาการ
และเข้้าร่่วมการประชุุมครั้้ง� นี้้�เป็็นจำนวนมาก แสดงให้้เห็็นว่่า
ไม่่มีีอุุปสรรคใดที่่�จะปิิดกั้้�นความสนใจศึึกษา เรีียนรู้้�
และการพััฒนาวิิชาการให้้ก้้าวหน้้าได้้
“การจััดประชุุมวิชิ าการฯครั้้ง� นี้้� มีีบทบาทที่่�สำคััญ
ต่่อการพััฒนาศัักยภาพของนัักวิิชาการ นัักวิิจััยให้้มีี
โอกาสได้้ศึึกษาและเผยแพร่่ผลงานวิิจััยด้้านภาษา
และวััฒนธรรมตามความถนััด ให้้ได้้รัับทราบข้้อมููล
ความคิิดเห็็น ตลอดจนประสบการณ์์ที่่�จุุดประกาย
ความคิิดให้้เกิิดการพััฒนา สร้้างสรรค์์ผลงานที่่�น่า่ สนใจ
ทั้้�งที่่�เป็็นการต่่อยอดองค์์ความรู้้�และการสร้้างสรรค์์
ผลงานใหม่่ และยัังเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายความสััมพันั ธ์์
และความร่่วมมืือด้้านการศึึกษาเรีียนรู้้�และวิิจัยั กระตุ้้�น
ให้้เกิิดความตื่่�นตััวทางวิิชาการ และได้้เห็็นผลงานของ
การวิิจัยั ร่่วมกัันที่่�มีคี วามแตกต่่างหลากหลาย ส่่งเสริิม
ให้้เกิิดความใฝ่่รู้้� อยากคิิด อยากค้้นคว้้าและวิิจัยั เรื่่อ� งใหม่่
ประเด็็นใหม่่ ที่่�ตอบสนองความต้้องการของสัังคม
และก้้าวทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลกในอนาคต”

RU Know? ควอนตััมคอมพิิวติ้้�งเทคโนโลยีีฯ

(ต่่อจากหน้้า 6)

จากการชนกัันของอนุุภาค การวิิเคราะห์์ได้้ดำเนิินการ
กัับซีีพียููี หนึ่่�งล้้านคอร์์จากศููนย์์ข้้อมููล 170 แห่่งทั่่�วโลก
ปัั จจุุ บัั น เซิิ ร์ ์ น (CERN) ได้้เริ่่� ม ทำงานกัั บ IBM บน
คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมเพื่่�อระบุุเหตุุการณ์์ Higgs boson
ในข้้อมููลการชน อนาคตภายในปีี 2027 พลัังประมวลผล
ที่่�จำเป็็นในการประมวลผล และวิิเคราะห์์ข้้อมููลของ
เซิิร์์น (CERN) จะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 50-100 เท่่า
สรุุป
ปััจจุุบัันนัักวิิทยาศาสตร์์ทั่่�วโลกกำลัังผลัักดัันให้้
คอมพิิวเตอร์์ควอนตััมให้้ก้้าวไปข้้างหน้้าโดยพยายาม
เข้้าถึึงเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมที่่�ทรงพลัังที่่�สุดุ
ยัักษ์์ใหญ่่ด้้านเทคโนโลยีี ซึ่ง่� รวมถึึง Google และ IBM
ต่่างแข่่งขัันกัันเพื่่�อชิิงอำนาจสููงสุุดของควอนตััมและ
หลายคนคงสงสััยว่่า ทำไม? เครื่่�องควอนตััมสามารถ
แก้้ปััญหาบางอย่่างได้้เร็็วกว่่าคอมพิิวเตอร์์ทั่่�วไปถึึง
พัันล้้านเท่่า จากความต้้องการโปรเซสเซอร์์ที่่ท� รงพลััง
ยัังคงเพิ่่�มขึ้้�น และงานมีีขอบเขตและความซัับซ้้อน
มากขึ้้�น จึึงต้้องการสถาปััตยกรรมการคำนวณที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นในการแก้้ปััญหาด้้านพลัังงาน
นั่่�นเอง ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์
ดัังกล่่าว จะสร้้างโอกาสนัับล้้านในเกืือบทุุกด้้านของ
ชีีวิิตสมััยใหม่่ จากข้้อมููลของโกบอลนิิวส์์ไวร์์ (Globe
Newswire) ตลาดคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมทั่่�วโลกมีี
มููลค่่า 507.1 ล้้านดอลลาร์์ในปีี 2562 และคาดว่่าจะถึึง
65 พัันล้้านดอลลาร์์ในปีี 2573 ไม่่ได้้หมายความว่่า
ระบบควอนตััมจะมาแทนที่่�คอมพิิวเตอร์์ในปััจจุุบััน
แต่่จะทำงานร่่วมกัับซููเปอร์์คอมพิิวเตอร์์แบบคลาสสิิกแทน
เพราะแต่่ ล ะเครื่่� อ งมีี จุุ ด แข็็ ง และข้้อดีี เ ฉพาะตัั วที่่�
แตกต่่างกัันไป
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ม.รามฯ เสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
ชาวจัังหวััดฉะเชิิงเทรา

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดโครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงวััย (Aging Society) ครั้้�งที่่� 2
โดยมีี ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์กิติ ติิศักั ดิ์์� เชื้้�ออาษา ผู้้ช่� ว่ ยอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิทยบริิการจัังหวััดปราจีีนบุุรีี เป็็นประธาน
เปิิดงาน และมีีคณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� รวมทั้้�งประชาชนในจัังหวััดและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงร่่วมกิิจกรรม เมื่่�อวัันที่่� 14
ธัันวาคม 2564 ณ โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุแก่่นเสม็็ดใต้้ องค์์การบริิหารส่่วนตำบลเสม็็ดใต้้ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
	สำหรัับ การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตครั้้�งนี้้� การให้้ความรู้้� เรื่่�อง การมััดย้้อมเบื้้�องต้้น โดย อาจารย์์
ดร.วณััฐพงศ์์ เบญจพงศ์์ อาจารย์์คณะศึึกษาศาสตร์์ การฝึึกปฏิิบัติั กิ ารออกแบบลายผ้้า และการทำผ้้ามััดย้้อม
โดย อาจารย์์เกรีียงศัักดิ์์� กล่่อมสกุุล และอาจารย์์ธนวรรษ อิินทร์์สุวุ รรณ์์ และกิิจกรรมเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิติ
ปัันยิ้้�ม ส่่งความสุุขแก่่ผู้้�สููงวััย โดยแบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่� 1 “ขัับร้้องรำทำเพลงสุุขใจสำหรัับผู้้�สููงวััย”
จากคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ โดย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปาณิิสรา เผืือกแห้้ว ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นิิรัันดร์์
แจ่่มอรุุณ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ช่่อทิิพย์์ ภู่่�มณีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อาจารีี สััมภวะผล อาจารย์์อมริินทร์์
หมอกอ่่อน และอาจารย์์ไอยเรศ งามแฉล้้ม กลุ่่�มที่่� 2 “การดููแลสายตาในผู้้�สููงวััย” จากคณะทััศนมาตรศาสตร์์
โดย อาจารย์์ดนััย ตัันเกิิดมงคล คณบดีีคณะทััศนมาตรศาสตร์์ กลุ่่�มที่่� 3 “ผู้้�สููงอายุุสุุขสัันต์์ รู้้�เท่่าทัันสุุขภาพ”
จากคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ โดย อาจารย์์ ดร.สาโรจน์์ นาคจูู อาจารย์์มงคล รััชชะ อาจารย์์อนุุ สุุราช และ
อาจารย์์สุพัุ ตั รา อััศวไมตรีี และกลุ่่�มที่่� 4 “นัันทนาการปัันสุุขสำหรัับผู้้�สููงวััย” จากคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
โดย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เอกสิิทธิ์์� สนามทอง อาจารย์์วรรธนคม เมฆสุุวรรณ อาจารย์์เจษณีี จัันทวงศ์์
และนายประจัักษ์์ วิิฑููรเศรษฐ์์

ม.รามฯ จัับมืือสถาบััน MARA

พััฒนาการบุุ ค ลากร-การเรีีย นการสอน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กรกช ทวีีสิิน คณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ลงนาม
ความร่่วมมืือกัับ นายจิิตรพงศ์์ พุ่่�มสอาด ผู้้อ� ำนวยการ
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรสาขาเทคโนโลยีีการผลิิตอััตโนมััติิ
และหุ่่�นยนต์์ เพื่่�อร่่วมกัันสนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านการ
พััฒนาบุุคลากรและการเรีียนการสอน โดยดำเนิินการ
จััดฝึกึ อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร และเพื่่�อเสริิมสร้้างสมรรถนะ
ของบุุ ค ลากรในภาคการศึึ ก ษา ตลอดจนนัั ก ศึึ ก ษา
ที่่�จะสำเร็็จการศึึกษาเข้้าสู่่�วิิชาชีีพในอนาคต โดยมีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เลิิศเลขา ศรีีรััตนะ รองคณบดีี
ฝ่่ า ยสวัั สดิิ ก าร คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ ม.ร. และ
นายสมเกีียรติิ อู่่�เงิิน นัักวิิชาการพััฒนาฝีีมืือแรงงาน
ชำนาญการพิิเศษ ร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน เมื่่�อวัันที่่� 16
ธัั น วาคม 2564 ณ สถาบัั น พัั ฒ นาบุุ ค ลากรสาขา
เทคโนโลยีีการผลิิตอััตโนมััติแิ ละหุ่่�นยนต์์ จัังหวััดชลบุุรีี

ม.ร.รัับ ป.โท บริิหารธุุรกิิจ
สาขาการจััดการการเงิิน
และการธนาคาร
โครงการบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
การจััดการการเงิินและการธนาคาร คณะบริิหารธุุรกิิจ
รัั บ สมัั ค รนัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ ร ะดัั บ ปริิ ญ ญาโท รุ่่�นที่่� 8
ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 รัับสมััครบััดนี้้� –
26 มกราคม 2565
หลัักสููตรเรีียนต่่อเนื่่�องตลอด 2 ปีี จำนวน 15 วิิชา
รวม 40 หน่่วยกิิต แผน ข (ไม่่ทำวิิทยานิิพนธ์์) เรีียนระบบ
Block Course เฉพาะวัันเสาร์์ (วัันเดีียว) เวลา 08.0021.00 น. ณ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง (หัั ว หมาก)
ค่่าธรรมเนีียมตลอดหลัักสููตร รวมค่่าใช้้จ่่ายในการ
ศึึกษาดููงาน ณ ประเทศสิิงคโปร์์ จำนวน 189,000 บาท
(แบ่่งชำระ 8 งวด) คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
และประกาศรายชื่่�อผู้้�มีีสิิทธิ์์�สอบสััมภาษณ์์ วัันที่่� 27
มกราคม 2565
ผู้้ � ส นใจดาวน์์ โ หลดใบสมัั ครและสมัั ค รทาง
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ที่่� www.mbafinru.com หรืื อ สมัั ค ร
ด้้วยตนเอง ณ สำนัักงานโครงการฯ อาคารสุุโขทััย ชั้้น� 15
ห้้อง 1501 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง (หััวหมาก) เวลา
09.00-16.30 น. ทุุกวััน (ยกเว้้นวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์)
สอบถามรายละเอีียด โทร. 02-310-8000 ต่่อ 2291-3,
085-246-6665

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕

บวงสรวงพ่่อขุุนฯ

ผู้้ � ช่ ่ ว ยศาสตราจารย์์ ก รสรวง ปาณิิ น ท์์
รองอธิิการบดีีฝ่่ายศิิลปวััฒนธรรม พร้้อมด้้วยคณะ
ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� บวงสรวงพ่่อขุุนรามคำแหง
มหาราช ในโครงการฝึึ ก ทัั ก ษะการแสดงชุุ ดสดุุ ดีี
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์์
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช และพิิธีคี ำนัับครูู เพื่่�อความ
เป็็นสิิริิมงคลก่่อนฝึึกซ้้อมการแสดง ณ ห้้องสโมสร
อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช เมื่่�อวัันที่่�
16 ธัันวาคม 2564

ม.รามฯ ร่่วมเปิิดงาน
กาชาดออนไลน์์ ปีี 2564

อาจารย์์ ดร.วิิ ม ลมาลย์์ สมคะเน ผู้้ � ช่ ่ ว ย
อธิิ ก ารบดีี ฝ่ ่ า ยสวัั สดิิ ก าร เป็็ น ผู้้ � แ ทนมหาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำแหง เข้้าเฝ้้ารัับเสด็็จ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำเนิินเป็็นการส่่วนพระองค์์ ทรงเปิิดงาน
กาชาดออนไลน์์ ประจำปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 14 ธัันวาคม
2564 ณ อาคารภููมิิ สิิ ริิ มัั ง คลานุุ ส รณ์์ โรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย

ม.ร. เชิิ ญ ชวนนัั ก ศึึ ก ษา
สมััครเข้้าร่่วมโครงการ UMAP

ฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ขอเชิิญชวนนัักศึึกษา สมััครเข้้าร่่วมโครงการ Thailand
UMAP Micro-Credential เป็็นกิิจกรรมการจััดการศึึกษา
ตามหลัักการ Outcome-Based Educatio Module
(OBEM) ที่่� ผู้้ � เรีี ย นจะเรีี ย นรู้้ � แ ละพัั ฒ นาสมรรถนะ
ของตนเองผ่่านหน่่วยการเรีียนรู้้� (Learning Units)
ซึ่่� ง มีี แ กนหลัั ก ในการออกแบบหลัั ก สููตรที่่� ก ระชัั บ
ตารางเรีียนที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น และผู้้�เรีียนได้้ฝึึกฝนและ
ลองทำจนแน่่ใจว่่าสามารถ “ทำได้้” และเมื่่�อสำเร็็จ
การเรีียนรู้้ต� ามแผนที่่�กำหนด ผู้้เ� รีียนจะได้้รัับประกาศนีียบััตร
ผู้้�สนใจสามารถสมััครเข้้าร่่วมโครงการได้้ที่่�
http://bit.ly/KMUTTLEARN ตั้้ง� แต่่บัดั นี้้� - 3 มกราคม
2565 สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์
อาคารวิิทยบริิการและบริิหาร ชั้้น� 2 โทร. 02-310-8117

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

