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ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.thwww.info.ru.ac.th
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิกิารบดีมีหาวิทิยาลัยัรามคำแหง 
เป็็นป็ระธิานในพิิธีิสืืบชะตามหามงคลั 5 ทศวิรรษ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดีโดีย 
สืถาบันศิลัป็วิัฒธิรรมเฉลัิมพิระเกียรติ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดียมี คณะผู้้�บริหาร
คณาจัารย์ เจั�าหน�าที� ร่วิมในพิิธิี เมื�อวิันที� 23 ธิันวิาคม 2564 ณ ห�องศักดีิ� ผู้าสืุขนิรันต์
อาคารหอป็ระชุมพิ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(อ่่านต่่อ่หน้า 2)(อ่่านต่่อ่หน้า 7)

(อ่่านต่่อ่หน้า 2)

(อ่่านต่่อ่หน้า 2)

ลดค่่าเทีียบโอนหน่วยกิิตมหาวิทียาลัยรามค่ําแหง 50%

สํําหรับกิารสํมัค่รเข้้าเป็็นนักิศึึกิษาใหม่

ป็ระจํําภาค่ 2 ป็ีกิารศึึกิษา 2564 (สํ่วนกิลาง)

ม.รามฯ รับสมัคร ป.โท 
ส่วนกลาง ปี 2565

ม.ร.ร่วมกิับสํถาบันกิารศึึกิษาชั้ั�นนํา
จํัดป็ระชัุ้มวิชั้ากิารด้านภาษาและวัฒนธรรมฯ

บัณฑิิตวิทยาลัย
จััดงานครบรอบ 28 ปี

      ตามที�มหาวิทิยาลัยัรามคาํแหงไดี�มีการอนมัุตจัิัดีโครงการกิจักรรม 5 ทศวิรรษ
มหาวิิทยาลััยรามคําแหง ในกิจักรรมของสืํานักบริการทางวิิชาการแลัะทดีสือบ
ป็ระเมนิผู้ลัลัดีค่าเทียบโอนหน่วิยกิต 50% กรณีเทยีบโอนหน่วิยกติจัากมหาวิทิยาลัยั
รามคําแหง ทั�งที�สืําเร็จัการศึกษาแลัะไม่สืําเร็จัการศึกษา สืําหรับการสืมัครเข�าเป็็น
นักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตแลัะดี�วิยตนเองที�มหาวิิทยาลััย 

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่วิมกับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร์ มหาวิิทยาลััย
ธิรรมศาสืตร์ แลัะมหาวิิทยาลัยัขอนแก่น จัดัีการป็ระชมุวิชิาการระดีบัชาติ เครอืข่าย
ควิามร่วิมมอืทางวิชิาการแลัะวัิฒนธิรรม 4 สืถาบันการศกึษา ป็ระจัำปี็ 2564 หัวิข�อ 
“ภาษาแลัะวิัฒนธิรรมไทยในวิิถีโลักใหม่” โดียมีคณะมนุษยศาสืตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นเจั�าภาพิ เมื�อวิันที� 16 ธิันวิาคม 2564 ณ ห�องป็ระมวิลักุลัมาตย์  
อาคารหอป็ระชุมพิ่อขุนรามคำแหงมหาราช แลัะผู้่านระบบออนไลัน์โป็รแกรม
Zoom meeting

      บัณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยรามคำแหง รับสืมัครนักศึกษาระดีับ
บัณฑิิตศึกษา (สื่วินกลัาง) ป็ระจัำป็ีการศึกษา 2565 ทั�งหลัักสื้ตรภาคป็กติ
3 สืาขาวิิชา แลัะหลัักสื้ตรภาคพิิเศษ 19 สืาขาวิิชา เป็ิดีรับสืมัครทาง
อินเทอร์เน็ตตั�งแต่บัดนี� - 1 เมษายน 2565

ม.รามฯ จััดพิิธีีสืืบชะตามหามงคล ม.รามฯ จััดพิิธีีสืืบชะตามหามงคล 
5 ทศวรรษรามคำาแหง5 ทศวรรษรามคำาแหง

      บัณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดีพิิธิีบวิงสืรวิง
พิ่อขนุรามคำแหงมหาราช ในโอกาสืวินัคลั�ายวินัสืถาป็นาบณัฑิติวิทิยาลัยั 
ครบรอบ 28 ป็ี  โดียมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็ ็นป็ระธิานในพิิ ธีิ  แลัะมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุช่ยั ศภุผู้ล คณบดีบัีณฑิติวิทิยาลัยั คณะผู้้�บริหาร
คณาจัารย์ แลัะเจั�าหน�าที� ร่วิมในพิิธิี เมื�อวิันที� 21 ธัินวิาคม 2564 ณ 
ลัานพิระบรมราชานุสืาวิรีย์พิ่อขุนรามคำแหงมหาราช
      ในโอกาสืนี� ผู้ศ.ดร.สบืพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิกิารบดี ีม.ร. พิร�อมดี�วิย
คณะผู้้ �บริหาร คณาจัารย์ แลัะเจั�าหน�าที� ร่วิมพิิธิีสืงฆ์์ ถวิายเครื�อง
ไทยธิรรม ภัตตาหาร รับพิร แลัะเจัริญพิระพุิทธิมนต์ ณ บริเวิณห�องโถง 
ชั�น 1 อาคารท่าชัย

ม.ร.สอบภาค 1/64 ส่วนกลาง (ออนไลน์) 5 - 18 มกราคม 2565

ศ.ดร.สว่่างว่ันศ.ดร.สว่่างว่ัน
คว่ามภููมิใจคว่ามภููมิใจ

รัับรัางวััลอาจารัย์์ดีีเดี่นรัับรัางวััลอาจารัย์์ดีีเดี่น
ในฉบับในฉบับ    หน้า 3หน้า 3



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕

ม.รามฯ จัดพิธีีสืบช่ะตามหามงคล ฯ                                        
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยฯ                                        
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ค่ณะสําธารณสํุข้ศึาสํตร์ จํัดสํัมมนาค่ณะสําธารณสํุข้ศึาสํตร์ จํัดสํัมมนา

บััณฑิิตวิิทยาลััย เชิิญชิวิน
นำาเสนอผลังานวิิจััย

ในการประชิุมวิิชิาการระดัับัชิาติ 
“5 ทศวิรรษรามคำำาแหงฯ”

ม.รามฯ รับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง ปี 2565ฯ                                        
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

๒

ม.รามฯม.รามฯ  ภููมิิภูาคภููมิิภูาค  ร่่วมิกิิจกิร่ร่มิน้้อมิร่ำาลึึกิวัน้คลึ้ายวัน้สวร่ร่คตร่่วมิกิิจกิร่ร่มิน้้อมิร่ำาลึึกิวัน้คลึ้ายวัน้สวร่ร่คต  รัชกาลที่่�รัชกาลที่่�  99

      สืำหรับ หลักส้ตรภาคปกติ (เรียนในเวิลัา
ราชการ) 3 สืาขาวิิชา ไดี�แก่ หลักัสืต้รวิิทยาศาสืตร
มหาบัณฑิิต สืาขาวิิชาเคมีป็ระยุกต์ ชีวิวิิทยา แลัะ
ฟิิสืิกสื์  หลักส้ตรภาคพิเศษ (นอกเวิลัาราชการ) 
19 สืาขาวิชิา ไดี�แก่ หลกัสต้รนติิศาสตรมหาบณัฑิิต 
วิิชาเอกกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพิย์สืิน
ทางป็ัญญาแลัะการค�าระหวิ่างป็ระเทศ กฎหมาย
ธิุรกิจั กฎหมายมหาชน กฎหมายระหวิ่างป็ระเทศ 
บริหารงานยุติธิรรม แลัะกฎหมายทรัพิยากร
ธิรรมชาติแลัะสืิ�งแวิดีลั�อม หลักส้ตรบริหารธีุรกิจ
มหาบณัฑิิต วิชิาเอกการจััดีการ หลกัสต้รรฐัศาสตร
มหาบณัฑิติ สืาขาวิชิารฐัศาสืตร์ หลกัสต้รศลิปศาสตร
มหาบัณฑิิต (คณะพิัฒนาทรัพิยากรมนุษย์) สืาขา
วิิชาการพิฒันาทรพัิยากรมนุษย์ หลกัสต้รเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิิต สืาขาวิิชาเศรษฐศาสืตร์ หลักส้ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิิต สืาขาวิิชาเทคโนโลัยี
ดีจิิัทลััแลัะนวัิตกรรมการเรยีนร้� การบริหารการศกึษา 
นวิตักรรมหลักัสืต้รแลัะการจััดีการเรยีนร้� การสือน
ภาษาไทย การสือนภาษาอังกฤษ คณติศาสืตรศึกษา 
การป็ระเมนิแลัะการวิจิัยัการศกึษา (วิชิาเอกการวัิดี
แลัะป็ระเมินผู้ลัการศึกษาแลัะวิิชาเอกการวิิจััย
การศกึษา) วิทิยาการจัดัีการการเรยีนร้�วิทิยาศาสืตร์
แลัะเทคโนโลัยี จัิตวิิทยา (วิิชาเอกจิัตวิิทยาการ
ป็รึกษาแลัะวิิชาเอกจัิตวิิทยาอุตสืาหกรรมแลัะ
องค์กร) แลัะสืาขาวิชิาพิลัศกึษาแลัะกฬีา หลกัสต้ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิิต (หลัักสื้ตรนานาชาติ) 
(คณะมนุษยศาสืตร์) สืาขาวิิชาภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาต่างป็ระเทศ หลักส้ตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิิต (คณะสื่อสารมวลช่น) สืาขาวิิชา
นเิทศศาสืตร์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิิต สืาขาวิชิา
คณิตศาสืตร์ แลัะสืาขาวิิชาวิิทยาศาสืตร์ศึกษา
      ผู้้�สืนใจัสืามารถสืมัครออนไลัน์ไดี�ตั�งแต่บัดนี�
ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 สือบถามรายลัะเอียดี
เพิิ�มเติมไดี �ที�  หน่วิยรับสืมัครแลัะลังทะเบียน
ฝ่่ายบริการการศึกษา บัณฑิิตวิิทยาลััย อาคาร
ท่าชัย ชั�น 1 โทร.0-2310-8563 หรือที� www.
grad.ru.ac.th Facebook : รับสืมัครแลัะ
ลังทะเบียน ป็.โท สื่วินกลัาง ม.รามคำแหง

      โอกาสืนี� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์กรสรวง  ปาณนิท์ 
รองอธิิการบดีีฝ่่ายศิลัป็วัิฒนธิรรม กลั่าวิวิ่า พิิธีิ
สืืบชะตา เป็็นพิิธิีกรรมที�เกี�ยวิข�องกับการดีำเนิน
ชีวิิตของชาวิลั�านนา ที�เชื�อกันวิ่าเป็็นการต่ออายุ 
หรือต่อชีวิิตของบ�านเมือง หรือของมนุษย์ให�
ยืนยาวิ มีควิามสืุข ควิามเจัริญ ตลัอดีจันเป็็นการ
ขจัดัีภยัอนัตรายต่าง ๆ ที�จัะบังเกิดีขึ�นให�แคลั�วิคลัาดี
ป็ลัอดีภัย ก่อให � เกิดีควิามเป็ ็นสืิริมงคลัแก่
ผู้้�เข�าร่วิมพิิธิี
      มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง เป็็นสืถาบันการศกึษา
ในระดีับอุดีมศึกษา ป็ระกอบดี�วิยบุคลัากรทาง
สืายวิิชาการแลัะสืายสืนับสืนุน ซึ่ึ�งทุกหน่วิยงาน
มีควิามสืำคัญต ่อการขับเคลัื�อนแลัะพิัฒนา
มหาวิิทยาลััยให�บรรลุัตามเป็้าหมายที�กำหนดีไวิ� 
การสืร�างให�บุคลัากรเกิดีควิามรักควิามผู้้กพิัน
อนัดีใีห�เกิดีขึ�นระหว่ิางบคุลัากรภายในมหาวิทิยาลัยั 
แลัะรักองค์กร ถือเป็็นสืิ�งสืำคัญอย่างยิ�ง เพิราะ
องค์กรมีควิามเข�มแข็ง บุคลัากรมีควิามสืามัคคี 
แลัะมีทัศนคติที�ดีีต่อองค์กร จัะเอื�อให�เกิดีการ
พิัฒนางานไดี�อย่างมีป็ระสืิทธิิภาพิ 
      นอกจัากนี� ในวิาระครบรอบ ๕ ทศวิรรษ 
สืถาป็นามหาวิิทยาลััยรามคำแหง อันเป็็นวิาระ
ที�สืำคัญยิ�งของเราชาวิรามคำแหง จัึงไดี�จััดีพิิธีิ
สืบืชะตาขึ�นเพิื�อให�ผู้้�บรหิาร คณาจัารย์ ข�าราชการ 
บุคลัากร นักศึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง แลัะ
ป็ระชาชนทั�วิไป็ไดี�เล็ังเหน็ควิามงดีงาม ควิามสืำคญั
ในป็ระเพิณอีนัดีงีามที�ป็ฏิบัิตสิืบืทอดีกนัมา เพิื�อเป็็น
มงคลัแก่ชีวิิต ทำให�มีควิามเจัริญรุ ่งเรืองสืืบไป็
อีกทั�งไดี�ทำนุบำรุงศิลัป็ะ แลัะวิัฒนธิรรม สื่งเสืริม 
อนุรักษ์ แลัะสืืบทอดีป็ระเพิณีไทยดี�วิย
      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ 
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง กลั่าวิวิ่า 
การจััดีพิิธิีสืืบชะตามหามงคลั ๕ ทศวิรรษ 
มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ในวินันี�โดียพิร�อมเพิรียงกนั 
แสืดีงให�เหน็ถึงควิามเป็็นผู้้�มีจัติสืำนึกในการทำนบุำรงุ
ศลิัป็วิฒันธิรรมป็ระเพิณ ีช่วิยเสืริมสืร�างควิามเข�มแขง็
ทางจัติใจั อนัเป็็นการสืั�งสืมควิามดีงีาม แลัะเป็็นการ
รกัษาป็ระเพิณทีี�ดีไีวิ� ขอให�ทกุท่านจังรกัษาควิามดีี
เช่นนี�ไวิ�ตลัอดีไป็

ป็ระจัําภาค 2 ป็ีการศึกษา 2564 (สื่วินกลัาง) นั�น
 เพิื�อให�ผู้้�สืมคัรที�ใช�สืทิธิเิทยีบโอนหน่วิยกิต
จัากมหาวิิทยาลััยรามคําแหง ไดี�รับสืิทธิิสื่วินลัดี
ค่าเทยีบโอนหน่วิยกติ 50% ดีงักล่ัาวิข�างต�น ผู้้�สืมคัร
จัะต�องสืมัครเข�าเป็็นนักศึกษาใหม่ป็ระจํัาภาค 2
ปี็การศกึษา 2564 (ส่ืวินกลัาง) โดียจัะต�องดีาํเนนิการ
ชําระค่าเทียบโอนหน่วิยกิตทั�งหมดีให�แลั�วิเสืร็จั
ภายใน 1 ป็ีการศึกษา ตามป็ระกาศมหาวิิทยาลััย
รามคําแหงเรื�อง การรับสืมัครนักศึกษาใหม่ 
ป็ระเภทเทียบโอนหน่วิยกิต ภาค 2 ป็ีการศึกษา 
2564

      รองศาสตราจารย์เรงิรณ ล�อมลาย รองอธิกิารบดีี
ฝ่่ายธิรุการ เป็็นป็ระธิานเปิ็ดีการสืมัมนาเชงิป็ฏิบิตักิาร
เรื�อง “การเขียีนหนงัสืือราชการเพื่ื�อการประสืานงาน”
แลัะบรรยายพิิเศษ หัวิข�อ “เทคนิคการเขีียนหนังสืือ
ราชการ” จัดัีโดียคณะสืาธิารณสุืขศาสืตร์ มหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง โดียมีคณาจัารย์ แลัะเจั�าหน�าที�คณะ
ร ่วิมสืัมมนา เ มื�อวิันที�  16 ธิันวิาคม 2564 ณ
ห�องป็ระชุม 2 ชั�น 2 อาคารวิิทยบริการแลัะบริหาร

 บัณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
จัดัีโครงการป็ระชมุวิชิาการระดีบัชาต ิเพิื�อนำเสืนอ
ผู้ลังานวิิจัั ยระ ดัีบบัณฑิิตศึกษา ครั� งที�  12 
บัณฑิิตวิิทยาลััย  มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
“5 ทษวิรรษ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง กับ
สืหวิิทยาการภายใต�สืถานการณ์ COVID-19”
ในรป้็แบบออนไลัน์ (Zoom) ในวัินที� 13 มิถุนายน 
2565 ณ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง หัวิหมาก
 ขอเชิญชวินนักศึกษาระดัีบบัณฑิิตศึกษา 
คณาจัารย์ นักวิิจััย นักวิิชาการ แลัะบุคคลัทั�วิไป็ 
สืมัครเข�าร่วิมนำเสืนอผู้ลังานวิิจััยในการป็ระชุม
วิิชาการระดีับชาติ ฯ โดียเป็ิดีรับสืมัครตั�งแต่บัดนี�
ถึงวนัที ่26 เมษายน 2565 ณ อาคารท่าชัยชั�น 3 
บัณฑิิตวิิทยาลััย สือบถามรายลัะเอียดีเพิิ�มเติม
โทร. 0-2310-8557 หรือที� www.grad.ru.ac.th

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แลัะสืถาบัน
ศิลัป็วิัฒนธิรรมเฉลัิมพิระเกียรติ ไดี�ตระหนักถึง
คณุค่าของวัิฒนธิรรมป็ระเพิณอีนัเป็็นมงคลั ทำให�
มีควิามเจัริญรุ่งเรืองสืืบไป็ตามควิามเชื�อของการ
สืืบชะตา ขอชื�นชม แลัะขอขอบคุณบุคลัากร
หน่วิยงานต่าง ๆ นักศึกษา ตลัอดีจันป็ระชาชน
ทั�วิไป็ที�ไดี�ร่วิมกันสืืบสืานศิลัป็วิัฒนธิรรมป็ระเพิณี
ให�สืืบทอดีเป็็นมรดีกทางวิัฒนธิรรมสืืบไป็
      อธีิการบดี ม.ร. กลั่าวิอวิยพิรในโอกาสืวิาระ
ขึ�นป็ีใหม่วิ่า “ขีออวยพื่รให้ทุกท่านมีีแต่่ความีสุืขี
สืวัสืดิิพื่ิพื่ัฒนมีงคล เนื�องในศุุภวาระมีงคลการดิิถีี
ปีใหม่ี ขีออำนาจแห่งคณุพื่ระศุรรีตั่นต่รยั บุญุบุารมีี
องค ์พื่ ่อขีุนรามีคำแหงมีหาราช สืิ�งศุักดิิ�สืิทธิ์ิ�
ทั�งหลาย เทวดิาอารักษ์์ทั�งปวง โปรดิดิลบุันดิาล
ให้ท่านมีีแต่่ความีสืุขี ความีเจริญความียินดิี ความี
แจ่มีใสื ผ่่องแผ่้วเบุิกบุาน และปลอดิจากอันต่ราย
ทุกประการ”

http://www.grad.ru.ac.ht
http://www.grad.ru.ac.ht
http://www.grad.ru.ac.th
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 ศาสตราจารย์ ดร.สว่างวนั ไตรเจรญิ่วฒัน์ ศาสืตราจัารย์ป็ระจัำ
สืาขาวิิชาภาษาสืเป็น ภาควิิชาภาษาตะวิันตก คณะมนุษยศาสืตร์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ป็ลัื�มรับรางวัิลัอาจารย์ดีเด่นในโอกาสื
วินัสืถาป็นามหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี็ เผู้ยเป็็นรางวิลััใหญ่
ในชวีิติการทำงาน พิร�อมมุ่งมั�นนำควิามร้�ป็ระสืบการณ์พัิฒนาการสือน 
เพิื�อให�นักศึกษาไดี�นำไป็สื้่การใช�ในชีวิิตจัริง
 โอกาสืนี� ศาสตราจารย์ ดร.สว่างวนั ไตรเจริญ่วฒัน์ กล่ัาวิถึง
ผู้ลังานทางวิชิาการที�ภาคภมิ้ใจัว่ิา มทีั�งตำราดี�านวิรรณคดี ีดี�านการสือน
ภาษาสืเป็น พิจันานุกรม แลัะการแป็ลัวิรรณกรรม หากแต่ผู้ลังาน
ที�กล่ัาวิไดี�ว่ิาเป็็นควิามภม้ใิจัที�สืดุีในชีวิิต คอื การแปลงานประพนัธ์ีอมตะ
เรือ่ง ดอนกิโฆเต� แห่งลามนัช่่า ขนุนางตำ่ศักดิ�นกัฝััน ซึ่ึ�งเป็็นผู้ลังาน
ภาษาสืเป็น เป็็นวิรรณกรรมที�ผู้้�ป็ระพิันธิ์ Miguel de Cervantes
Saavedra เขียนขึ�นเมื�อกวิ่า 400 ป็ีที�แลั�วิ มีควิามลัึกซึ่ึ�งของนัยทาง
ภาษา แง่มุมเชิงป็รัชญา ที�สืำคัญคือ เป็ี�ยมดี�วิยควิามตลักขบขัน
อนัเป็็นเรื�องยากยิ�งที�ผู้้�ป็ระพินัธ์ิจัะป็ระสืานควิามลัุม่ลึักแลัะอารมณ์ขนั
เข�าไวิ�ดี�วิยกันอย่างแยบคาย งานวิรรณกรรมสืเป็นดัีงกลั่าวิยังไดี�รับ
การศึกษาแลัะถ่ายทอดีสื้ค่นสืเป็นในรุน่ปั็จัจุับนั ในฐานะที�เป็็นผู้ลังาน
วิรรณกรรมทรงคุณค่าแลัะแสืดีงจัิตวิิญญาณของสืเป็น
 ผู้ลังานแป็ลัหนังสืือเรื�องดิอนกิโฆเต่้ฯ ไดี�รับการคัดีเลัือก
เมื�อ พิ.ศ.2549 ให�นำไป็ทล้ัเกลั�าฯ ถวิายพิระบาทสืมเดีจ็ัพิระป็รมินทร
มหาภม้พิิลัอดุีลัยเดีชแลัะสืมเดีจ็ัพิระนางเจั�าสืริกิิต์พิระบรมราชินนีาถ
แห่งราชอาณาจักัรไทย (พิระฐานนัดีรศกัดีิ�ในขณะนั�น) แลัะทล้ัเกลั�าถวิาย
แดี่สืมเด็ีจัพิระราชาธิิบดีี ฆ์วิน การ์โลัสืที� 1 แห่งสืเป็น แลัะสืมเดี็จั
พิระราชินีโซึ่เฟิ ียแห่งสืเป็น (พิระฐานันดีรศักดีิ� ในขณะนั�น)
เนื�องในวิโรกาสืที�สืมเดีจ็ัพิระราชาธิิบดีฯี แลัะสืมเดีจ็ัพิระราชนิฯี เสืดีจ็ัฯ
เยอืนราชอาณาจักัรไทย ในฐานะพิระราชอาคันตกุะ ส่ืงผู้ลัให�ผู้ลังาน
การแป็ลัดีังกลั่าวิมีควิามหมายในเชิงสืัญลัักษณ์ควิามสืัมพัินธิ์อันดีี
ระหว่ิางราชอาณาจัักรไทยแลัะราชอาณาจัักรสืเป็นให�แน่นแฟ้ินยิ�งขึ�น

 ศ.ดร.สว่างวนั ไตรเจรญิ่วัฒน์ กล่ัาวิต่อไป็ว่ิา การทำงานให�
ป็ระสืบควิามสืำเรจ็ั ต�องมคีวิามรกัในการทำงาน การเป็็นคร ้เป็็นดี�วิย
ใจัรัก การเขียนตำรา การแป็ลัวิรรณกรรมก็เช่นกัน ดีังนั�น เมื�อเรา
รักในงานแลั�วิ งานที�ยากก็จัะกลัายเป็็นงานที�สืนุกแลัะท�าทาย ทั�งนี�
งานดี�านอื�นๆ ในสืาขาที�รบัผู้ดิีชอบ กจ็ัะจััดีระบบระเบยีบการทำงาน
ก่อนลังมือ เพิื�อให�เกดิีการป็ระสืานงานที�ดีีแลัะไม่ผู้ดิีพิลัาดีในเรื�องของ
เอกสืารดี�วิย นอกจัากนี� การทำงานในหน่วิยงานยังต�องมกีารอย้ร่่วิมกนั
กับเพิื�อนร่วิมงาน ต�องดี้แลัซึึ่�งกันแลัะกัน แลัะอย้่กันอย่างพิี�น�อง
เพิราะเมื�อบรรยากาศการทำงานดีี เราก็จัะเติบโตอย่างเข�มแข็ง
แลัะมีควิามสืุขไป็ดี�วิยกัน
 สืำหรบั มมุมองดี�านการศึกษาในอนาคต “มนษุยศาสตร์ คอื
การสอนให�เราเป็นมนุษย์ท่ีมีความรอบร้�หลายๆ ด�าน เพ่ือนำไป
ปรับใช่�ในช่ีวิตการทำงานและช่ีวิตจริง” ดีังนั�นการสือนทฤษฎี
แลัะองค์ควิามร้�เป็็นสืิ�งสืำคัญ ซึึ่�งป็ัจัจุับันก็ต�องป็รับตัวิให�ทันกับ
เทคโนโลัยดีี�วิย เพืิ�อป็ร้ากฐานให�นกัศกึษาระดีบัป็รญิญาตรสีืามารถ
นำไป็ต่อยอดีไดี� นอกจัากนี� การพิัฒนาศักยภาพิเฉพิาะดี�าน
ให�กับกลัุ่มผู้้�สื้งอายุหรือผู้้�ที�ต�องการพัิฒนาศักยภาพิ ฟิ้�นฟิ้ควิามร้�
ถอืเป็็นอกีหนึ�งแนวิทางที�ทกุศาสืตร์จัะต�องดีำเนนิการต่อไป็
 “ดิ้านการเรียน คงต่้องขีอยืมีถี้อยคำขีองศ.ศิลป์ พีระศรี
ที�กล่าวว่า “นายไม่่อ่่าน นายจะรู้้้อ่ะไรู้” ในการอ่าน ก็ต่้องเลือก
ที�จะอ่านสิื�งที�มีีประโยชน์แก่ชวีติ่ เวลาขีองทกุคนมี ี24 ชั�วโมีงเท่ากนั
บุางคนอ่านสิื�งที�มีีประโยชน์ บุางคนอ่านสืิ�งไมี่เป็นสืาระ เมีื�อไปสื่่
โลกแห่งการทำงานแล้ว ความีร่้รอบุต่ัวต่่างๆ จะช่วยในการทำงาน
ความีร่้จึงไมี่ควรจบุอย่่แค่ในต่ำราเรียน ทุกวันนี� คร่ยังเรียนสืิ�งใหมี่
เพื่ิ�มีต่ลอดิเวลา และสืนุกกับุการเรียนร่ ้เสืมีอ ทั�งนี� การเรียน
การทำงานขีองนกัศุกึษ์ารามีคำแหง ได้ิรบัุการยอมีรบัุด้ิานความีอดิทน
การนอบุน้อมีถี่อมีต่น ซื่ื�อสืัต่ย์สุืจริต่อย่่แล้ว อยากให้นักศุึกษ์า
และบุัณฑิิต่รักษ์าคุณภาพื่ดิ้านนี�ให้สืมีกับุเป็นนักศุึกษ์าที�มีีความีร่้
ค่คุ่ณธิ์รรมีเช่นนี�ต่่อไป” ศ.ดร.สว่างวนั ไตรเจรญิ่วฒัน์ กล่ัาวิในตอนท�าย

‘ศ.ดร.สว่่างว่ัน ไตรเจริญว่ัฒน์’ ‘ศ.ดร.สว่่างว่ัน ไตรเจริญว่ัฒน์’ 
ปลื้้�มรัับรัางวััลื้อาจารัย์์ดีีเดี่นปลื้้�มรัับรัางวััลื้อาจารัย์์ดีีเดี่น

ม่่งพััฒนาการัสอน นำาไปส่่การัใช้้ในช้ีวัิตจรัิงม่่งพััฒนาการัสอน นำาไปส่่การัใช้้ในช้ีวัิตจรัิง
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 อีกขั�นของพัิฒนาการดี�านการเรียนสืื�อ! ม.รามคำแหง 
เป็ิดีหลัักสื้ตรใหม่ สืาขาวิิชาภาพิยนตร์ดีิจัิทัลัแลัะสืื�อสืร�างสืรรค์ 
คณะสืื�อสืารมวิลัชน พิร�อมเปิ็ดีรบันกัศกึษาผู่้านระบบ TCAS ปี็ 2565 
เป็็นครั�งแรก เนื�อหาหลักัสืต้รมุง่เน�นการผู้ลิัตภาพิยนตร์ระบบดิีจัทิลัั
เป็็นหลััก เสืริมสืร�างศักยภาพินักสืร�างหนังดี�วิยทักษะการเลั่าเรื�อง 
(Storytelling) โดียคณาจัารย์ผู้้�เชี�ยวิชาญแลัะนักวิิชาชีพิวิงการ
ภาพิยนตร์แลัะ Content Creator
 

 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีีคณะสืื�อสืารมวิลัชน 
เผู้ยวิ่า บทบาทของนักสืื�อสืารมวิลัชนมีควิามสืำคัญอย่างมากต่อ
ควิามเจัริญก�าวิหน�าของสืังคม ตั�งแต่ระดีับชุมชนจันถึงระดีับ
นานาชาต ิโดียแต่ลัะปี็ไดี�รบัควิามสืนใจัจัากนกัเรยีน นกัศกึษาในการ
สืมัครเข�าเรียนดี�านสืื�อสืารมวิลัชนจัำนวินมาก คณะสืื�อสืารมวิลัชน 
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จัึงไดี�เป็ิดีหลัักสื้ตรสืาขาวิิชาภาพิยนตร์
ดีิจัิทัลัแลัะสืื�อสืร�างสืรรค์ โดียเป็ิดีรับสืมัครผู้่านระบบ TCAS เป็็น
ครั�งแรกในป็ีการศึกษา 2565 เพิื�อรองรับควิามต�องการของผู้้�สืนใจั
เข�าเรียนสืื�อสืารมวิลัชน พิร�อมผู้ลิัตบัณฑิิตสืายวิิชาชีพิสืื�อมวิลัชน 
ทั�งดี�านโทรทัศน์ วิิทยุ วิงการภาพิยนตร์ รวิมถึงแวิดีวิงอื�นๆ ที�อาศัย
ควิามร้�ดี�านสืื�อสืารมวิลัชน ให�สืามารถนำองค์ควิามร้�แลัะป็ระสืบการณ์
การเรยีนไป็ป็ระยกุต์ใช�ในการผู้ลิัตสืื�ออย่างสืร�างสืรรค์ ให�แก่สัืงคมต่อไป็
 ดี�าน อาจารย์บัณฑิิต สัตย์เพริศพราย ป็ระธิานกรรมการ
บรหิารหลักัสืต้รสืาขาวิิชาภาพิยนตร์ดิีจิัทลััแลัะสืื�อสืร�างสืรรค์ กล่ัาวิว่ิา
ในยุคป็ัจัจัุบัน ทุกอย่างลั�วินเป็็นดีิจัิทัลั ทั�งสืื�อการถ่ายภาพิ แลัะ
สืื�อการเผู้ยแพิร่ การสืตรีมมิงผู้่านแพิลัตฟิอร์มต่างๆ เช่น Netflix 
Disney+ YouTube แลัะ TikTok เป็็นต�น ซึึ่�งแพิลัตฟิอร์มระบบ
ดีิจัิทัลัเหลั่านี�ยังคงมีโอกาสืเติบโตขึ�นอีกในอนาคต 
 “หากย้อนไปยุคสืื�อดิั�งเดิิมี การเรียนหลักสื่ต่รภาพื่ยนต่ร์ 
กจ็ะถ่ีายทอดิและได้ิรับุทกัษ์ะความีร่ด้้ิานภาพื่ยนต่ร์เพื่ยีงอย่างเดีิยว 
แต่่ปัจจุบุันไดิ้มีีการนำศุาสืต่ร์ภาพื่ยนต่ร์ไปประยุกต่์เขี้ากับุศุาสืต่ร์
ด้ิานอื�นๆ ด้ิวย จงึเกดิิเป็นการบุร่ณาการผ่สืมีผ่สืานองค์ความีร่ต่้่างๆ 

เข้ีาด้ิวยกนัอย่างลงต่วั กระตุ้่นให้เกดิิพื่ฒันาการความีสืามีารถีในการ
คิดิสืร้างสืรรค์และเรียนร่้ไดิ้อย่างไมี่จำกัดิ จะเห็นไดิ้ว่าปัจจุบัุนมีีการ
สืต่รมีีมีิ�งบุนแพื่ลต่ฟอร์มีต่่าง ๆ บุนโครงข่ีายดิจิทิลั และยงัมีสีืื�ออื�น ๆ 
ที�นำศุาสืต่ร์แห่งการเล่าเรื�องมีาใช้ เช่น Video Presentation
ที�ต่้องมีีในทุกองค์กร”
 อาจารย์บัณฑิิต กลั่าวิอีกวิ่า
โครงสืร�างการเรยีนสืาขาวิชิาภาพิยนตร์
ดีจิัทิลััแลัะสืื�อสืร�างสืรรค์ มหาวิทิยาลััย
รามคำแหง สือนตั�งแต่ขั�นตอนก่อน
การถ่ายทำ กระบวินการการถ่ายทำ 
แลัะหลังัการถ่ายทำ โดียมุง่เน�นการผู้ลัติ
ภาพิยนตร์ ที�ผู้้�เรียนจัะไดี�เรียนร้�ผู้่าน
การลังมือป็ฏิิบัติ (Project-Based 
Learning) ดี �วิยอุป็กรณ์แลัะเครื�องมือที�มีควิามทันสืมัยจัาก
นักวิิชาชีพิผู้้ �เชี�ยวิชาญ เพิื�อจัะสืามารถเรียนจับแลัะเข�าสื้ ่วิงการ
ภาพิยนตร์ โฆ์ษณา Content Creator แลัะอื�น ๆ ที�หลัากหลัาย 
ซึ่ึ�งในแต่ลัะเทอมนักศึกษาจัะไดี�ผู้ลัิตภาพิยนตร์หรือสืื�อสืร�างสืรรค์ 
เพิื�อให�นักศึกษาไดี�เรียนร้�อย่างลังลัึก

 สืาขาวิชิาภาพิยนตร์ดีจิัทิลััแลัะสืื�อสืร�างสืรรค์ คณะสืื�อสืารมวิลัชน 
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็ิดีรับสืมัครนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษา 
2565 ในระบบ TCAS65 ทุกรอบ สืำหรับรอบที� 1 Portfolio 
รับจัำนวิน 30 คน สืามารถสื่งแฟิ้มผู้ลังานไดี�ที� https://forms.gle/
w4FxJxx9NSvBAnUQ8 ตั�งแต่บดันี� ถงึ 7 มกราคม 2565 ตดิีตาม
ข่าวิสืารเพิิ�มเติมไดี�ที� https://mac.ru.ac.th/tcas/ หรือ https://
www.facebook.com/DigitalFilm.and.CreativeMedia.
Ramkhamhaeng

คณะสื่่�อสื่ารมวลชนคณะสื่่�อสื่ารมวลชน
รัับนัักศึึกษาใหม่่ รัับนัักศึึกษาใหม่่ TCAS ปีีแรักTCAS ปีีแรัก
สาขาวิิชาภาพยนัตรั์ดิิจิิทััลและส่�อสรั้างสรัรัค์์สาขาวิิชาภาพยนัตรั์ดิิจิิทััลและส่�อสรั้างสรัรัค์์



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕

กระบวนวิช่า
(หน่วยกิต)

ACC1101(3)

ACC1130(3)
AGR1003(3)

ARA1001(3)

ART1003(2)
BIO1001(3)
BIO1105(3)
BIO2202(3)
CHI1001(3)
CMS1003(3)
CMS1004(3)
CMS1101(3)
CMS1103(3)

COS1101(3)

COS1102(3)
ECO1003(3)
ECO1121(3)
ECT1301(3)
EDU1401(3)
ELT2101(3)
ENG1001(3)
ENG1002(3)
FRE1011(3)
GAS1001(2)
GEO2501(3)
GER1011(3)
GRK1011(3)
HED1101(2)
HIN1001(3)
HIS1001(3)
HIS1002(3)
HIS1003(3)
HIS1201(3)

HPR1001(1)

INT1001(3)

INT1004(3)
INT1005(3)
JPN1011(3)
JPN1211(3)
KHM1001(3)

KOR1001(3)

กระบวนวิช่า
(หน่วยกิต)

LAO1001(3)

LAW1101(2)

LAW1102(2)

LAW1104(3)
LIS1001(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)

วัน-เวลาบรรยาย

TH 0830 - 1100
VDO TAPE. F1530 -1630

TH 0830 - 1100
M 0830 - 1100

LEC. M 0830 - 1100
LAB. W 1330 - 1520

TU 0830 - 1100
M 1110 - 1340
TU 0830 - 1100
TU 0930 - 1120
TU 0830 - 1100
W 0830 - 1100
W 1110 - 1340
M 0830 - 1100
TU 1350 - 1620

LEC. W 1330 -1520
LAB. W 1530- 1720

TH 0930- 1320
TU 0830 - 1100
TU 1110 - 1340
M 0930 -1120

TH 0930 - 1120
TU 0930 - 1200
W 0830 1100
W 1350 - 1620
M 0830 - 1100
F 0830 - 1100

TU 1130 - 1320
W 0830 - 1100
M 1110 - 1340
TH 1350 - 1620
TH 0830 - 1100
TH 1110 - 1340
TH 1110 - 1340
TU 1350 - 1620
W 1110 - 1340

SEC.01 TU 0730 - 0920
SEC.02 TH 0730 - 0920

LEC. F 1330 - 1520
LAB. F 1530 - 1720

TH 1110 - 1340
TH 0830 - 1100
TU 1110 - 1340
TH 1110 - 1340
M 1110 - 1340

W 0830 - 1100

วัน-เวลาบรรยาย

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

วิิชานี�มีการบรรยาย 8 ครั�ง
ครั�งลัะ 2 ชั�วิโมง
ห�ามนักศึกษา

คณะมนุษยศาสืตร์
ลังทะเบียนเรียน
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

วันเวลา สอบไล่

SAT 30 APR 2022 A

TU 19 APR 2022 B
SAT 23 APR 2022 B

TH 28 APR 2022 A

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

คณะจััดีสือบเอง
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

วันเวลา สอบไล่

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

กระบวนวิชาที่่�เปิิดสอนสำาหรับนักศึึกษาชั�นปิีที่่� 1 (นักศึึกษาใหม่่)กระบวนวิชาที่่�เปิิดสอนสำาหรับนักศึึกษาชั�นปิีที่่� 1 (นักศึึกษาใหม่่)
ภาค 2 ปิีการศึึกษา 2564ภาค 2 ปิีการศึึกษา 2564

๕



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒ มกราคม ๒๕๖๕๖

      ป็ี พิ.ศ. 2562 ก้เกิลั เป็ิดีตัวิระบบป็ฏิิบัติการคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมที�ไป็ถึง
ระดีบั Quantum Supremacy (แป็ลัว่ิา เหนือกว่ิาซ้ึ่เป็อร์คอมพิวิิเตอร์ทั�งมวิลัแลั�วิ) 
ถือเป็็นป็ระกาศควิามสืำเร็จัดี�านเทคโนโลัยีครั�งยิ�งใหญ่ ป็ี พิ.ศ. 2563 จัีนไดี�บรรลัุ
ควิามสืำเร็จัอันแรกบนเสื�นทางสื้่ระบบคอมพิิวิเตอร์เชิงควิอนตัมเต็มร้ป็แบบ 
การนำสืมบตัขิองฟิิสืกิส์ืควิอนตมัมาใช�คำนวิณ ที�เรยีกกนัว่ิา ควิอนตมัแอดีแวินเทจั 
(quantum advantage แสืดีงถงึ การไดี�เป็รยีบในการคำนวิณควิอนตมัเต็มรป้็แบบ)
เดีิมเรียก quantum supremacy  ควิอนตัม ซึ่้พิรีมาซึ่ี  ที�แสืดีงถึงการบรรลัุ
พิลังัการป็ระมวิลัผู้ลัดี�วิยควิอนตมัที�เพิิ�มขึ�นอย่างมาก โดียจันีนั�นไดี�พัิฒนาควิอนตมั
คอมพิิวิเตอร์โดียใช�แสืงหรือโฟิโตนิกสื์ที�สืามารถป็รับตัวิให�เข�ากับสืิ�งแวิดีลั�อม
ป็กติไดี� เนื�องจัากชิ�นสื่วินเกือบทั�งหมดียกเวิ�นสื่วินการตรวิจัจัับสืามารถทำงาน
ที�อณุหภมิ้ห�อง จีันอ�างว่ิาระบบที�พิฒันาสืามารถป็ระมวิลัผู้ลัไดี�เรว็ิกว่ิา Sycamore 
ของก้เกิ�ลัถึง 1 หมื�นลั�านเท่า   
      แม�วิ่าควิอนตัมคอมพิิวิเตอร์จัะสืามารถป็ระมวิลัผู้ลัไดี�เร็วิกวิ่าคอมพิิวิเตอร์
ทั�วิไป็ แต่ในปั็จัจุับนักย็งัถก้ใช�อย้เ่พิยีงแค่ในวิงการวิจิัยัทางวิทิยาศาสืตร์ เนื�องจัาก
ยังมีควิามสืามารถอีกหลัายดี�านที�ยังไม่ถ้กค�นพิบ รวิมถึงต�องใช�ข�อม้ลัป็ริมาณ
มหาศาลัเพิื�อให�ควิอนตัมคอมพิิวิเตอร์แสืดีงป็ระสืิทธิิภาพิไดี�อย่างเต็มที� ป็ัจัจัุบัน
การทดีสือบที�แสืดีงถึงศักยภาพิของการป็ระมวิลัผู้ลัควิอนตัมเป็็นการสุื่มตัวิอย่าง
แบบเกาสื์เซึ่ียน โบซึ่อน หรือ จัีบีเอสื (GBS) ซึ่ึ�งเป็็นอัลักอริทึมสืร�างแบบจัำลัอง
ดีั�งเดีมิถก้นำมาใช�ในการศกึษา เนื�องจัากเป็็นวิธิิทีี�มปี็ระสืทิธิภิาพิสืง้ที�แสืดีงให�เห็น
ควิามเร็วิของการคำนวิณแบบควิอนตัมในการแก�ไขป็ัญหา 

ควอนตััมคอมพิิวเตัอร์์ คืออะไร์? (What is a quantum computer?) 
      Quantum Computer คือ ระบบคอมพิิวิเตอร์ที�ทำงานดี�วิยศาสืตร์ที�
เกี�ยวิข�องกบัทฤษฎีควิอนตมัฟิิสืกิส์ื (Quantum physics) ต่างจัากของคอมพิิวิเตอร์
ธิรรมดีา (Classical Computer) ซึ่ึ�งทำงานบนระบบเลัขฐานสือง (Binary Digits 
หรอื Bits) โดียควิอนตมัคอมพิวิิเตอร์นั�นจัะใช� Qubit (Quantum Bit) ซึ่ึ�งสืามารถ
มีข�อม้ลัไดี�หลัายสืถานะในตำแหน่งเดีียวิ ในขณะที�บิต (Bits) ธิรรมดีาเป็็นไดี�
เพิียงแค่สืถานะ 0 หรือ 1 เท่านั�น 

คอมพิิวเตัอร์์ควอนตััมแตักตั่างจากคอมพิิวเตัอร์์ทั่ั�วไปอย่่างไร์?
      คอมพิวิิเตอร์ในปั็จัจับัุนใช�ระบบบติ (Bit) คอื ระบบ 0 หรือ 1 เช่น มรีป้็ภาพิ
ขนาดี 1 เมกกะไบต์ แป็ลัวิ่ามีร้ป็ภาพิขนาดี 8 ลั�านบิต โดียการป็ระมวิลัผู้ลัแบบ 
0 หรือ 1 ของคอมพิิวิเตอร์ในป็ัจัจุับัน ก็เหมือนกับการไป็ไดี�สืถานะ 0 หรือ
สืถานะ 1 เท่านั�น แต่คอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมสืามารถคุมกระแสืให�มีทั�งสืถานะ 1 
กับสืถานะ 0 ไดี�พิร�อมกัน จัึงสืามารถจััดีเก็บข�อม้ลัเป็็นทั�ง 0 แลัะ 1 ไดี�ในเวิลัา
เดีียวิกัน ซึ่ึ�งเรียกกันวิ่า คิวิบิต (Qubit) สืรุป็วิ่าระบบมันไม่เหมือนกัน วิิธิีการใช�
โป็รแกรม ภาษา ก็ต�องแตกต่างกันออกไป็ สืิ�งที�แตกต่างมากที�สืุดีคือ พิาวิเวิอร์
ของคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมจัะเพิิ�มขึ�นเป็็นทวิีค้ณถ�าเราเพิิ�ม 1 คิวิบิตเข�าไป็

คอมพิิวเตัอร์์ควอนตััมนำามาใช้้ทั่ำาอะไร์ได้้บ้้าง?
      คอมพิิวิเตอร์ในป็ัจัจัุบัน (Classical Computer) ที�สื่วินใหญ่ใช�กัน ใช�คิดี
คำนวิณ บวิกเลัข พิิมพิ์งานก็เหมาะสืมอย้่แลั�วิ การเอาคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัม
ไป็คิดีเลัข พิิมพิ์งาน อาจัจัะไม่เหมาะสืม เพิราะมีงานเฉพิาะเจัาะจังที�เหมาะสืม
กับคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมที�สืามารถรีดีศักยภาพิไดี�ดีีกวิ่า เป็รียบเทียบอย่างง่าย
วิ่าคอมพิิวิเตอร์เวิลัาเลั่นเกม หน่วิยป็ระมวิลัผู้ลัหลัักที�ใช�คือ จีัพีิย้ (Graphical 
Processing Unit: GPU) ไม่ใช่ ซึ่ีพิีย้ (Central Processing Unit: CPU) ถ�ามี
คอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมในอนาคต งานบางงานอาจัจัะใช� CPU ในการป็ระมวิลัผู้ลั 

งานบางงานต�องโยนให� Quantum Processing Unit:QPU ในการป็ระมวิลัผู้ลั
กลัับมาเพิื�อให�เราใช�งาน ไม่ใช่วิ่าคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมดีีที�สืุดี เหมาะสืมกับงาน
ทุกร้ป็แบบบนโลัก

คอมพิิวเตัอร์์ควอนตััมจะเปลี่่�ย่นแปลี่งโลี่กไปอย่่างไร์บ้้าง?
     คอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมทำให�เราแก�โจัทย์ที�เราไม่เคยแก�ไดี� เช่น
1. การพยากรณ์แผู้่นดินไหว ป็ัจัจัุบันจัะทำนายไดี� ก็ต่อเมื�อแผู้่นดีินไหวิ
เกิดีขึ�นแลั�วิ เพิราะคอมพิิวิเตอร์ป็ัจัจัุบันเลั็กเกินไป็
2. งานออกแบบปุ�ย การทำป็ุ�ยป็ัจัจัุบันมีขั�นนึงที�เรียกวิ่า การตรึงไนโตรเจัน 
(Nitrogen Fixation) (คิดีค�นมาไดี�ป็ระมาณ 100 ป็ีแลั�วิ) ใช�พิลัังงานถึง ถึง 3% 
ของพิลัังงานที�ใช�ทั�งโลัก เราคิดีวิิธิีที�ดีีกวิ่านั�นไม่ไดี� เนื�องจัากต�องมีวิิธิีจัำลัอง
โมเลักุลัที�มีป็ระสืิทธิิภาพิซึึ่�งคอมพิิวิเตอร์ในป็ัจัจุับันทำไม่ไดี� เพิราะโมเลักุลัมี
คุณสืมบัติทางควิอนตัม
3. การศึกษาและพัฒนาปัญ่ญ่าประดิษฐ์ ควิามแม่นยำ/ควิามแข็งแกร่งของ
ปั็ญญาป็ระดิีษฐ์ (AI) ขึ�นอย้ก่บัการวิเิคราะห์จุัดีข�อมล้ันบัลั�าน หรอืหลัายพินัลั�านจัดุี 
จังึเป็็นตวัิเลืัอกในอดุีมคตสิืำหรบัการคำนวิณควิอนตมั ป็ระมาณกันว่ิา การเรยีนร้�
ของเครื�องควิอนตมัจัะมปี็ระสืทิธิภิาพิมากกว่ิาการเรยีนร้�ของเครื�องแบบคลัาสืสิืกมาก 
โดียกเ้กิ�ลั (Google®) ร่วิมกับบรษิทัโวิคสืวิาเกน (Volkswagen ®) แลัะมหาวิทิยาลัยั
วิาเตอร์ล้ั (University of Waterloo) ไดี�เปิ็ดีตวัิ TensorFlow Quantum® ซึึ่�งเป็็น
ไลับรารีโอเพินซึ่อร์สืสืำหรับการสืร�างต�นแบบโมเดีลัการเรียนร้�ของเครื�องควิอนตัม  
4. การค�นพบยาและวคัซีนีตวัใหม่ ไดี�รวิดีเรว็ิขึ�นพิร�อมทั�งลัดีค่าใช�จ่ัายทำให�ผู้ลิัต
ไดี�เร็วิแลัะราคาถ้กลัง ทำให�การต่อสื้่กับโรคอุบัติใหม่ไดี�รวิดีเร็วิขึ�น บริษัทยา
ต�องใช�เงินหลัายพิันลั�านเหรียญ แลัะกวิ่า 10 ป็ี เพิื�อค�นหายาใหม่ แลัะนำออก
สื้่ตลัาดี พิวิกเขาใช�การเป็รียบเทียบหลัายร�อยลั�านครั�งบนคอมพิิวิเตอร์แบบ
คลัาสืสืิก การออกแบบยาเพินนิซึ่ิลัลัินซึ่ึ�งมี 41 อะตอม คือ การสืร�างแบบจัำลัอง
พิลังังานสืถานะพิื�นฐานของโมเลักลุัเพินซิึ่ลิัลันิอย่างลัะเอยีดี แลัะแม่นยำจัะต�องใช�
เครื�องดีจิิัทลััที�มทีรานซิึ่สืเตอร์มากกว่ิาอะตอมในจักัรวิาลั ปั็ญหาสืามารถแก�ไขไดี�
ดี�วิยการคำนวิณควิอนตัมคาดีวิ่าคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมจัะสื่งเสืริมการใช�งานหลััก 
3 กรณีหลัักคือ 
     - การพิัฒนาวิิธิีการรักษาดี�วิยยาที�แม่นยำ โดียการเชื�อมโยงจัีโนม
     - เพิิ�มป็ระสืิทธิิภาพิการค�นพิบยาโมเลักุลัเลั็ก
     - การสืร�างผู้ลัิตภัณฑิ์ชีวิภาพิใหม่
5. การสร�างแบบจำลองทางการเงิน ตลัาดีสืมัยใหม่เป็็นหนึ�งในระบบที�ซึ่ับซึ่�อน
ที�สืุดีที�มีอย้่ การวิิเคราะห์ป็ัจัจััยนับพิัน ที�อาจัสื่งผู้ลัต่อราคาหุ�น ธินาคารเพิื�อการ
ลังทุนหลัายแห่งใช�การจัำลัอง ‘Monte Carlo’ บนคอมพิิวิเตอร์แบบคลัาสืสืิก 
เพืิ�อการวิิเคราะห์โดียลัะเอียดี ซึ่ึ�งใช�ทรัพิยากรแลัะเวิลัาในการคำนวิณมหาศาลั 
คอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมไดี�รับการออกแบบมาโดียเฉพิาะสืำหรับการคำนวิณ
ควิามน่าจัะเป็็นป็ระเภทนี� จุัดีป็ระสืงค์ของคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมดี�านการบริการ
ทางการเงิน ไดี�แก่
     - เพิิ�มผู้ลักำไรจัากการลังทุน
     - ลัดีควิามต�องการเงินทุน
     - ป็รับป็รุงการระบุ แลัะการจััดีการควิามเสืี�ยง 
     - เป็ิดีโอกาสืการลังทุนใหม่
6. การตลาดและการโฆษณา อัลักอริธิึมควิอนตัมสืามารถแสืดีงโฆ์ษณาไดี�ดีีขึ�น
โดียการสืร�างรป้็แบบการเชื�อมโยงที�มอีทิธิพิิลัต่อพิฤตกิรรมการซึ่ื�อ แทนที�จัะแสืดีง
โฆ์ษณาโดียอิงตามป็ระวิัติการเข�าชมของผู้้�ใช� โดียอัลักอริธิึมเหลั่านี� จัะเน�นที�
ควิามร้�สืกึของผู้้�ใช�หลังัจัากเหน็โฆ์ษณา D-Wave Systems Inc. (ร่วิมกบั Recruit 
Communication Ltd) ไดี�นำคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมมาใช�กับการโฆ์ษณา 
การตลัาดี แลัะการเพิิ�มป็ระสืิทธิิภาพิการสืื�อสืาร
7. การศึกษาเรื่องฟิิสิกส์อนุภาค การศึกษาฟิิสืิกสื์แบบใหม่ แบบจัำลัองของ
ฟิิสืิกสื์อนุภาคนั�นซึ่ับซึ่�อน ซึ่ึ�งต�องใช�ทรัพิยากรจัำนวินมาก แลัะใช�เวิลัาในการ
คำนวิณที�ยาวินานสืำหรับการจัำลัองเชิงตัวิเลัข ช่น การทดีลัองกับ Large 
Hadron Collider ที�เซึ่ิร์น (CERN) ทำให�เกิดีข�อม้ลัที� 1 เพิตาไบต์ต่อวิินาที 

(อ่่านต่่อ่หน้า 7)

ควอนตััมคอมพิิวติั�งควอนตััมคอมพิิวติั�ง
เทคโนโลยีีดิิสรััปชัั่�นที�น่าติิดิติามเทคโนโลยีีดิิสรััปชัั่�นที�น่าติิดิติาม

ร้ปที่ 1 ภาพิเป็รียบเทียบควิอนตัวิคอมพิิวิเตอร์ ตัวิป็ระมวิลัผู้ลัควิอนตัมแลัะฟิิสิืกสื์ควิอนตัม
(ภาพิโดีย Pete Linforth แลัะ Gerd Altmann ที�มาจัาก Pixabay.com คำค�น: ควิันตัม 
(Quantum) ค�นวิันที� 5 พิฤศจัิกายน 2564)

อาจารย์ประหยัด เลวัน                                                                                                                            ภาควิช่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์อาจารย์ประหยัด เลวัน                                                                                                                            ภาควิช่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยีีดิิสรััปชัั่�นที�น่าติิดิติามเทคโนโลยีีดิิสรััปชัั่�นที�น่าติิดิติาม

จัากการชนกนัของอนภุาค การวิเิคราะห์ไดี�ดีำเนนิการ
กบัซึ่พีิยีห้นึ�งลั�านคอร์จัากศน้ย์ข�อมล้ั 170 แห่งทั�วิโลัก 
ป็ัจัจัุบันเซึ่ิร์น (CERN) ไดี�เริ�มทำงานกับ IBM บน
คอมพิวิิเตอร์ควิอนตมัเพิื�อระบุเหตกุารณ์ Higgs boson 
ในข�อม้ลัการชน อนาคตภายในปี็ 2027 พิลังัป็ระมวิลัผู้ลั
ที�จัำเป็็นในการป็ระมวิลัผู้ลั แลัะวิิเคราะห์ข�อม้ลัของ
เซึ่ิร์น (CERN) จัะเพิิ�มขึ�นเป็็น 50-100 เท่า
สร์ุป 
      ป็ัจัจุับันนักวิิทยาศาสืตร์ทั�วิโลักกำลัังผู้ลัักดัีนให�
คอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมให�ก�าวิไป็ข�างหน�าโดียพิยายาม
เข�าถงึเทคโนโลัยีคอมพิวิิเตอร์ควิอนตมัที�ทรงพิลังัที�สืดุี 
ยักษ์ใหญ่ดี�านเทคโนโลัย ีซึ่ึ�งรวิมถงึ Google แลัะ IBM 
ต่างแข่งขันกันเพิื�อชิงอำนาจัสื้งสืุดีของควิอนตัมแลัะ
หลัายคนคงสืงสืัยวิ่า ทำไม? เครื�องควิอนตัมสืามารถ
แก�ป็ัญหาบางอย่างไดี�เร็วิกวิ่าคอมพิิวิเตอร์ทั�วิไป็ถึง
พินัลั�านเท่า จัากควิามต�องการโป็รเซึ่สืเซึ่อร์ที�ทรงพิลังั
ยังคงเพิิ�มขึ�น แลัะงานมีขอบเขตแลัะควิามซึ่ับซึ่�อน
มากขึ�น จัึงต�องการสืถาป็ัตยกรรมการคำนวิณที�มี
ป็ระสืิทธิิภาพิมากขึ�นในการแก�ป็ัญหาดี�านพิลัังงาน
นั�นเอง ควิามก�าวิหน�าทางเทคโนโลัยีคอมพิิวิเตอร์
ดีังกลั่าวิ จัะสืร�างโอกาสืนับลั�านในเกือบทุกดี�านของ
ชีวิิตสืมัยใหม่ จัากข�อม้ลัของโกบอลันิวิสื์ไวิร์ (Globe
Newswire) ตลัาดีคอมพิิวิเตอร์ควิอนตัมทั�วิโลักมี
มล้ัค่า 507.1 ลั�านดีอลัลัาร์ในปี็ 2562 แลัะคาดีว่ิาจัะถงึ 
65 พิันลั�านดีอลัลัาร์ในป็ี 2573 ไม่ไดี�หมายควิามวิ่า 
ระบบควิอนตัมจัะมาแทนที�คอมพิิวิเตอร์ในป็ัจัจุับัน 
แต่จัะทำงานร่วิมกับซึ่เ้ป็อร์คอมพิวิิเตอร์แบบคลัาสืสืกิแทน 
เพิราะแต่ลัะเครื�องมีจัุดีแข็งแลัะข�อดีีเฉพิาะตัวิที�
แตกต่างกันไป็
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      ภายในงานมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์
ปราบใหญ่่ อธิกิารบดีมีหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ดร.จงรกั
วัช่รินทร์รัตน์ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร์
รองศาสตราจารย์เกศิน ีวฑิิร้ช่าต ิอธิกิารบดีมีหาวิทิยาลัยั
ธิรรมศาสืตร์ แลัะ รองศาสตราจารย์ นพ.ช่าญ่ชั่ย
พานทองวิริยะกุล อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยขอนแก่น
ร่วิมกล่ัาวิถงึเครอืข่ายควิามร่วิมมอืทางวิชิาการในครั�งนี�
      อีกทั�ง ยังไดี�รับเกียรติจัาก ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.เอนก เหล่าธีรรมทัศน์ รัฐมนตรีวิ่าการกระทรวิง
การอุดีมศึกษา วิิทยาศาสืตร์ วิิจััยแลัะนวิัตกรรม แลัะ
นายอิทธีพิล คณุปลื�ม รฐัมนตรว่ีิาการกระทรวิงวิฒันธิรรม
ร่วิมป็าฐกถาพิิเศษ แลัะมี รองศาสตราจารย์วิโรจ
นาคช่าตรี คณบดีีคณะมนุษยศาสืตร์ ม.ร. ผู้้ �ช่่วย
ศาสตราจารย์ทิพอษุา ศรีเพรศิ รองคณบดีฝ่ี่ายวิชิาการ
แลัะวิจิัยั คณะมนุษยศาสืตร์ ม.ร. พิร�อมดี�วิยคณาจัารย์
นักวิิจััย นักวิิชาการ แลัะนักศึกษาระดีับบัณฑิิตศึกษา
ร่วิมในงาน
      โอกาสืนี� ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์
อธิกิารบดีมีหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
กล่ัาวิว่ิา พ่ิอขุนรามคำแหงมหาราช
พิระมหากษตัรย์ิผู้้�รเิริ�มป็ระดีษิฐ์อักษรไทย ซึ่ึ�งเป็็นมรดีก
ทางศิลัป็ะที�สืำคัญของชาติ ทำให�ไทยมีอักษรไทยที�ใช�
สืบืต่อกันมาจันถึงทกุวินันี� นบัเป็็นป็ระวิตัศิาสืตร์สืำคญั
ของควิามเป็็นไทยในแง่ของภาษาแลัะวัิฒนธิรรม ซึ่ึ�งเป็็น
ที�มาของหวัิข�อการป็ระชุมวิชิาการฯครั�งนี� “ภาษ์าและ
วฒันธิ์รรมีในวิถีโีลกใหม่ี” ซึ่ึ�งไดี�เปิ็ดีโอกาสืให�นกัวิชิาการ
นักวิิจััย แลัะนักศึกษาไดี�นำเสืนอผู้ลังาน อภิป็ราย
แลักเป็ลัี�ยนควิามร้� ควิามคิดีเห็น แลัะป็ระสืบการณ์
ทางวิชิาการ ส่ืงเสืริมดี�านภาษาแลัะวิฒันธิรรมในวิถิโีลักใหม่
      “ความีมีุ ่งมีั�นขีองเครือขี่ายความีร่วมีมีือทาง
วิชาการและวัฒนธิ์รรมี 4 สืถีาบัุนการศุึกษ์าจะพื่ัฒนา
ศุกัยภาพื่ เพิื่�มีพื่น่ความีร่ ้ความีเชี�ยวชาญ และประสืบุการณ์
การวิจัยดิ้านภาษ์าและวัฒนธิ์รรมี นำไปสื่่การต่่อยอดิ
งานวิจัยในอนาคต่ หวังอย่างยิ�งว่าผ่่้เขี้าร่วมีประชุมี
วิชาการระดิับุชาต่ิ จะไดิ้พื่ัฒนาองค์ความีร่ ้ดิ ้าน
มีนษุ์ยศุาสืต่ร์และสืงัคมีศุาสืต่ร์ ต่ลอดิจนส่ืงเสืริมีความี
เขี้มีแขี็งในงานวิจัยดิ้านภาษ์าและวัฒนธิ์รรมีไทยใน
วิถีีโลกใหมี่ และพื่ัฒนางานวิจัยสืร้างสืรรค์ เพื่ื�อนำไป
ประยุกต่์ใช้ให้บุรรลุผ่ลขีองการดิำเนินกิจกรรมีขีอง
เครือขี่ายฯ ต่่อไป”
   ดี�าน ดร.จงรัก อธิิการบดีี
       มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสืตร ์
       กลั่าวิวิ่า ภาษาแลัะวัิฒนธิรรม
       ลั�วินเกี�ยวิข�องกบัการดีำเนนิชวีิติ
ป็ระจัำวินั ทำให�ภาษาแลัะวัิฒนธิรรมมวีิวิิฒันาการตาม
สืงัคมมนุษย์ที�มกีารเป็ลัี�ยนแป็ลังตามป็รากฏิการณ์ต่างๆ
ที�เกดิีขึ�น ส่ืงผู้ลัต่อการแสืดีงออกผู่้านภาษาแลัะวัิฒนธิรรม
วิถีิโลักใหม่ การแพิร่ระบาดีของโควิดิี-19 ส่ืงผู้ลักระทบ

ต่อคนทั�งโลัก เป็็นป็ัจัจััยเร่งเร�าให�มนุษย์ต�องป็รับตัวิ
จัากวิิถีดีั�งเดีิม ซึึ่�งเป็็นตัวิอย่างที�เป็็นร้ป็ธิรรมที�สืุดี
ของการเป็ลัี�ยนแป็ลังตามป็รากฏิการณ์ต่างๆ
      “การค้นคว้าและการถี่ายทอดิความีร่้ผ่่านภาษ์า
และวฒันธิ์รรมี กระทำผ่่านแพื่ลต่ฟอร์มีดิิจทิลัมีากยิ�งขีึ�น
เช่นการสือนออนไลน์ การเที�ยวชมีพื่ิพื่ิธิ์ภัณฑิ์แบุบุ
ออนไลน์ หรือแมี้แต่่การร่วมีประเพื่ณีพื่ิธิ์ีกรรมีแบุบุ
ออนไลน์ ที�เขี้ามีาผ่สืานในประสืบุการณ์ขีองมีนุษ์ย์
ภายใต่้วิถีีโลกใหมี่ ซื่ึ�งมีีพื่ื�นฐานจากวิถีีชีวิต่ดิั�งเดิิมี
      การศุึกษ์าวิจัยดิ้านภาษ์าและวัฒนธิ์รรมี รวมีทั�ง
การสืร้างเครอืข่ีาย และการระดิมีสืมีองอนัเป็นกจิกรรมี
ในวาระนี� จงึถีอืเป็นเรื�องที�สือดิคล้องกับุบุรบิุทอย่างยิ�ง
เพื่ราะภาษ์าและวัฒนธิ์รรมีเป็นถีนนสืายสืำคัญที�จะ
พื่าเราไปส่่ืการโอบุรับุความีหลากหลายภายใต้่วิถีโีลกใหม่ี
อย่างแท้จริง”
      ขณะที� รศ.นพ.ช่าญ่ชั่ย
อธิกิารบดีมีหาวิทิยาลัยัขอนแก่น
กล่ัาวิว่ิา การป็ระชุมวิชิาการฯ
ครั�งนี� เป็็นควิามร่วิมมือเพิื�อ
สืร�างควิามเข�มแขง็ทางวิชิาการแลัะวิฒันธิรรม โดียเฉพิาะ
ดี�านการสือนภาษาไทยสืำหรับชาวิต่างป็ระเทศ แลัะ
การพิัฒนาการสือนภาษาตะวิันออก เพิื�อให�นักศึกษา
มเีวิทแีลักเป็ลัี�ยนเรยีนร้�จัากการสืร�างผู้ลังานวิจิัยั วิิชาการ
แลัะนวิตักรรม ซึึ่�งมส่ีืวินสืำคัญในการยกระดัีบคณุภาพิ
การบ้รณาการทางภาษาแลัะวิัฒนธิรรมร่วิมกันให�มี
ควิามหลัากหลัายในระดีับสืากลั
      ภาษาแลัะวิฒันธิรรมไทยในวิถิโีลักใหม่ ป็ระกอบดี�วิย
ป็ระเด็ีนแลัะหัวิข�อย่อยเกี�ยวิกับการสือนภาษาไทย
ให�แก่ชาวิต่างชาติ ภาษาศาสืตร์ ภาษาไทย วิรรณกรรม
ป็รัชญาแลัะศาสืนา การแป็ลั วิัฒนธิรรม คติชน
ป็ระวิตัศิาสืตร์ สืงัคมวิทิยาแลัะมานษุยวิทิยา การท่องเที�ยวิ
ดีนตรี ซึึ่�งช่วิยให�เกิดีการขยายพิรมแดีนควิามร้� ทั�งมี
การสื่งเสืริมภาพิลัักษณ์ที�ดีีของป็ระเทศไทยผู้่านการ
แลักเป็ลัี�ยนวิัฒนธิรรมกับนานาชาติ
       รศ.เกศนีิ อธิกิารบดีีมหาวิทิยาลััย
   ธิรรมศาสืตร์ กล่ัาวิว่ิา แม�สืถานการณ์
   การแพิร่ระบาดีของโควิดิี-19 ยงัไม่
   คลัี�คลัาย แต่การที�นกัวิชิาการ นกัวิจิัยั
นิสืิตนักศึกษาจัากสืถาบันต่างๆ สืนใจัผู้ลังานวิิชาการ
แลัะเข�าร่วิมการป็ระชมุครั�งนี�เป็็นจัำนวินมาก แสืดีงให�เห็นว่ิา
ไม่มีอุป็สืรรคใดีที�จัะป็ิดีกั�นควิามสืนใจัศึกษา เรียนร้�
แลัะการพิัฒนาวิิชาการให�ก�าวิหน�าไดี�
      “การจดัิประชมุีวชิาการฯครั�งนี� มีบีุทบุาทที�สืำคญั
ต่่อการพื่ัฒนาศัุกยภาพื่ขีองนักวิชาการ นักวิจัยให้มีี
โอกาสืไดิ้ศึุกษ์าและเผ่ยแพื่ร่ผ่ลงานวิจัยดิ้านภาษ์า
และวัฒนธิ์รรมีต่ามีความีถีนัดิ ให้ไดิ้รับุทราบุขี้อมี่ล
ความีคิดิเห็น ต่ลอดิจนประสืบุการณ์ที�จุดิประกาย
ความีคิดิให้เกิดิการพัื่ฒนา สืร้างสืรรค์ผ่ลงานที�น่าสืนใจ
ทั�งที�เป็นการต่่อยอดิองค์ความีร่้และการสืร้างสืรรค์
ผ่ลงานใหม่ี และยงัเป็นการสืร้างเครอืข่ีายความีสัืมีพัื่นธ์ิ์
และความีร่วมีมีอืด้ิานการศุกึษ์าเรยีนร่แ้ละวิจยั กระตุ่น้
ให้เกดิิความีตื่�นตั่วทางวชิาการ และได้ิเห็นผ่ลงานขีอง
การวจัิยร่วมีกันที�มีคีวามีแต่กต่่างหลากหลาย ส่ืงเสืริมี
ให้เกดิิความีใฝ่่ร่ ้อยากคดิิ อยากค้นคว้าและวจิยัเรื�องใหม่ี
ประเด็ินใหมี่ ที�ต่อบุสืนองความีต่้องการขีองสัืงคมี
และก้าวทันต่่อการเปลี�ยนแปลงขีองโลกในอนาคต่”
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ม.ร. เชิิญชิวนนักศึึกษา 
สมัครเข้้าร่วมโครงการ UMAP

 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดีโครงการเสืริมสืร�างคุณภาพิชีวิิตของผู้้�สื้งวัิย (Aging Society) ครั�งที� 2
โดียมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์กติตศิกัดิ� เช่ื�ออาษา ผู้้�ช่วิยอธิกิารบดีีฝ่่ายวิิทยบรกิารจังัหวัิดีป็ราจันีบรุ ีเป็็นป็ระธิาน
เป็ิดีงาน แลัะมีคณาจัารย์ เจั�าหน�าที� รวิมทั�งป็ระชาชนในจัังหวิัดีแลัะพิื�นที�ใกลั�เคียงร่วิมกิจักรรม เมื�อวิันที� 14
ธิันวิาคม 2564 ณ โรงเรียนผู้้�สื้งอายุแก่นเสืม็ดีใต� องค์การบริหารสื่วินตำบลัเสืม็ดีใต� จัังหวิัดีฉะเชิงเทรา
 สืำหรับ การเสืริมสืร�างคุณภาพิชีวิิตครั�งนี� การให�ควิามร้� เรื�อง การมัดย�อมเบื�องต�น โดีย อาจารย์
ดร.วณฐัพงศ์ เบญ่จพงศ์ อาจัารย์คณะศกึษาศาสืตร์ การฝึักปฏิบิตักิารออกแบบลายผู้�า และการทำผู้�ามดัย�อม
โดีย อาจารย์เกรยีงศกัดิ� กล่อมสกลุ แลัะอาจารย์ธีนวรรษ อนิทร์สวุรรณ์ แลัะกจิักรรมเสืรมิสืร�างคณุภาพิชวีิติ
ป็ันยิ�ม สื่งควิามสืุขแก่ผู้้�สื้งวิัย โดียแบ่งเป็็น 4 กลัุ่ม ไดี�แก่ กลุ่มที่ 1 “ขัีบุร้องรำทำเพื่ลงสุืขีใจสืำหรับุผ่่้สื่งวัย”
จัากคณะศิลัป็กรรมศาสืตร์ โดีย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา เผืู้อกแห�ว ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์นิรันดร์
แจ่มอรุณ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ช่่อทิพย์ ภ้่มณี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์อาจารี สัมภวะผู้ล อาจารย์อมรินทร์
หมอกอ่อน แลัะอาจารย์ไอยเรศ งามแฉล�ม กลุ่มที ่2 “การด่ิแลสืายต่าในผ่่ส้ืง่วัย” จัากคณะทัศนมาตรศาสืตร์
โดีย อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีีคณะทัศนมาตรศาสืตร์ กลุ่มที่ 3 “ผ่่้สื่งอายุสืุขีสืันต่์ ร่้เท่าทันสืุขีภาพื่”
จัากคณะสืาธิารณสืุขศาสืตร์ โดีย อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจ้ อาจารย์มงคล รัช่ช่ะ อาจารย์อนุ สุราช่ แลัะ
อาจารย์สุพตัรา อศัวไมตร ีแลัะกลุม่ที ่4 “นนัทนาการปันสุืขีสืำหรับุผ่่ส้ืง่วยั” จัากคณะพิฒันาทรพัิยากรมนษุย์
โดีย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์เอกสิทธีิ� สนามทอง อาจารย์วรรธีนคม เมฆสุวรรณ อาจารย์เจษณี จันทวงศ์ 
แลัะนายประจักษ์ วิฑิ้รเศรษฐ์

 ผู้้ �ช่ ่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์
รองอธิิการบดีีฝ่่ายศิลัป็วิัฒนธิรรม พิร�อมดี�วิยคณะ
ผู้้�บริหารแลัะเจั�าหน�าที� บวิงสืรวิงพิ่อขุนรามคำแหง
มหาราช ในโครงการฝ่ึกทักษะการแสืดีงชุดีสืดีุดีี
พ่ิอขนุรามคำแหงมหาราช ณ ลัานพิระบรมราชานสุืาวิรย์ี
พ่ิอขนุรามคำแหงมหาราช แลัะพิธิิคีำนบัคร ้เพิื�อควิาม
เป็็นสืิริมงคลัก่อนฝ่ึกซึ่�อมการแสืดีง ณ ห�องสืโมสืร
อาคารหอป็ระชุมพิ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื�อวิันที�
16 ธิันวิาคม 2564

 อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน ผู้้ �ช ่วิย
อธิิการบดีีฝ่่ายสืวัิสืดีิการ เป็็นผู้้ �แทนมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เข�าเฝ้่ารบัเสืดีจ็ั สืมเดีจ็ัพิระกนษิฐาธิริาชเจั�า
กรมสืมเดีจ็ัพิระเทพิรัตนราชสืดุีาฯ สืยามบรมราชกมุารี
เสืดีจ็ัพิระราชดีำเนนิเป็็นการส่ืวินพิระองค์ ทรงเปิ็ดีงาน
กาชาดีออนไลัน์ ป็ระจัำปี็ 2564 เมื�อวินัที� 14 ธินัวิาคม
2564 ณ อาคารภ้มิสืิริมังคลัานุสืรณ์ โรงพิยาบาลั
จัุฬาลังกรณ์ สืภากาชาดีไทย

 โครงการบริหารธิุรกิจัมหาบัณฑิิต สืาขาวิิชา
การจัดัีการการเงนิแลัะการธินาคาร คณะบรหิารธิรุกจิั
รับสืมัครนักศึกษาใหม่ระดัีบป็ริญญาโท รุ ่นที�  8
ภาคเรียนที� 2 ป็ีการศึกษา 2564 รับสืมัครบัดนี� –
26 มกราคม 2565
 หลักัสืต้รเรยีนต่อเนื�องตลัอดี 2 ปี็ จัำนวิน 15 วิชิา
รวิม 40 หน่วิยกิต แผู้น ข (ไม่ทำวิทิยานพิินธ์ิ) เรยีนระบบ
Block Course เฉพิาะวินัเสืาร์ (วินัเดียีวิ) เวิลัา 08.00-
21.00 น. ณ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง (หัวิหมาก)
ค่าธิรรมเนียมตลัอดีหลัักสื้ตร รวิมค่าใช�จั่ายในการ
ศกึษาดีง้าน ณ ป็ระเทศสืงิคโป็ร์ จัำนวิน 189,000 บาท
(แบ่งชำระ 8 งวิดี) คัดีเลัือกโดียการสือบสัืมภาษณ์
แลัะป็ระกาศรายชื�อผู้้�มีสืิทธิิ�สือบสัืมภาษณ์ วิันที� 27
มกราคม 2565
 ผู้้�สืนใจัดีาวิน์โหลัดีใบสืมัครแลัะสืมัครทาง
อินเทอร์เน็ตที� www.mbafinru.com หรือสืมัคร
ดี�วิยตนเอง ณ สืำนกังานโครงการฯ อาคารสืโุขทยั ชั�น 15
ห�อง 1501 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง (หัวิหมาก) เวิลัา
09.00-16.30 น. ทุกวิัน (ยกเวิ�นวิันหยุดีนักขัตฤกษ์)
สือบถามรายลัะเอียดี โทร. 02-310-8000 ต่อ 2291-3,
085-246-6665

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์กรกช่ ทวีสิน คณบดีี
คณะวิศิวิกรรมศาสืตร์ มหาวิทิยาลััยรามคำแหง ลังนาม
ควิามร่วิมมอืกับ นายจติรพงศ์ พุม่สอาด ผู้้�อำนวิยการ
สืถาบนัพิฒันาบคุลัากรสืาขาเทคโนโลัยีการผู้ลัติอตัโนมติั
แลัะหุ่นยนต์ เพิื�อร่วิมกันสืนับสืนุนกิจักรรมดี�านการ
พิัฒนาบุคลัากรแลัะการเรียนการสือน โดียดีำเนินการ
จัดัีฝึ่กอบรมเชงิป็ฏิบิตักิาร แลัะเพิื�อเสืรมิสืร�างสืมรรถนะ
ของบุคลัากรในภาคการศึกษา ตลัอดีจันนักศึกษา
ที�จัะสืำเร็จัการศึกษาเข�าสื้ ่วิิชาชีพิในอนาคต โดียมี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์เลิศเลขา ศรีรัตนะ รองคณบดีี
ฝ่ ่ายสืวัิสืดีิการ คณะวิิศวิกรรมศาสืตร์ ม.ร. แลัะ
นายสมเกียรติ อ้่เงิน นักวิิชาการพัิฒนาฝ่ีมือแรงงาน
ชำนาญการพิิเศษ ร่วิมเป็็นสืักขีพิยาน เมื�อวัินที� 16
ธิันวิาคม 2564 ณ สืถาบันพิัฒนาบุคลัากรสืาขา
เทคโนโลัยกีารผู้ลัติอตัโนมตัแิลัะหุน่ยนต์ จังัหวัิดีชลับรุี

 ฝ่่ายวิิเทศสัืมพิันธิ์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ขอเชญิชวินนกัศกึษา สืมัครเข�าร่วิมโครงการ Thailand
UMAP Micro-Credential เป็็นกิจักรรมการจััดีการศกึษา
ตามหลักัการ Outcome-Based Educatio Module
(OBEM) ที�ผู้้ � เรียนจัะเรียนร้ �แลัะพิัฒนาสืมรรถนะ
ของตนเองผู้่านหน่วิยการเรียนร้� (Learning Units)
ซึ่ึ�งมีแกนหลัักในการออกแบบหลัักสื้ตรที�กระชับ
ตารางเรียนที�มีควิามยืดีหยุ่น แลัะผู้้�เรียนไดี�ฝ่ึกฝ่นแลัะ
ลัองทำจันแน่ใจัวิ่าสืามารถ “ทำไดิ้” แลัะเมื�อสืำเร็จั
การเรยีนร้�ตามแผู้นที�กำหนดี ผู้้�เรยีนจัะไดี�รบัป็ระกาศนียบตัร 
 ผู้้�สืนใจัสืามารถสืมัครเข�าร่วิมโครงการไดี�ที�
http://bit.ly/KMUTTLEARN ตั�งแต่บดันี� - 3 มกราคม
2565 สือบถามรายลัะเอยีดีเพิิ�มเตมิไดี�ที� ฝ่่ายวิเิทศสัืมพินัธ์ิ
อาคารวิทิยบรกิารแลัะบรหิาร ชั�น 2 โทร. 02-310-8117

เจ�าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณาธีกิาร	 ผู้ศ.ดีร.สืรต	ี	ป็รีชาปั็ญญากลุั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นางปุ็ญญิสืา อรพินิท์																	 

คณะผู้้�จดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณาธีกิารผู้้�ช่่วย					รศ.วิารศิา		พิลัายบวัิ    อาจัารย์อภสิืทิธิิ�		ศภุกจิัเจัรญิ				น.สื.พิรรณวิรา		เพิิ�มพิล้ั				น.สื.กลุัศิรา		เจัรญิสืขุ
กองบรรณาธีกิาร	 				น.สื.กนษิฐา		ทองจับั    น.สื.ศริภิรณ์  นามพิงษ์    น.สื.โชตมิา  เดีชะราช
ช่่างภาพ	 	 				นายภาณพุิงศ์		พิงิไธิสืง											
ฝ่ัายศิลป์และออกแบบจดัหน�า					นายสืณัฐติ	ิ	เทศสืแีดีง				นายสืยมุพิลั		ศรพิรหม    นายสุืภะชยั  อวินศรี    				

ม.รามฯ เสริมสร้างคุณภาพชิีวิตม.รามฯ เสริมสร้างคุณภาพชิีวิต
ชิาวจัังหวัดฉะเชิิงเทราชิาวจัังหวัดฉะเชิิงเทรา

ม.ร.รับ ป.โท บริหารธุุรกิิจม.ร.รับ ป.โท บริหารธุุรกิิจ
สาขากิารจัดกิารกิารเงิินสาขากิารจัดกิารกิารเงิิน

และกิารธุนาคารและกิารธุนาคาร

ม.รามฯ จัับมือสถาบันม.รามฯ จัับมือสถาบัน MARAMARA
พัฒนาการบุคลากร-การเรียนการสอนพัฒนาการบุคลากร-การเรียนการสอน


