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ม.ร. ลงนาม MOU ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน
การเรียนร้�นอกห้�องเรียน

สถาบัันบัริิการิวิิชาการิทางอิิเล็็กทริอินิกส์ สถาบัันบัริิการิวิิชาการิทางอิิเล็็กทริอินิกส์ 
เปิิดสอิบั เปิิดสอิบั e-Testinge-Testing ภาค2/2564  ภาค2/2564 

	 สถาบัันบัริิการิวิิชาการิทางอิิเล็็กทริอินิกส์	ม.ริ.	จะเปิิดรัิบัล็งทะเบัียน
สอิบั	e-Testing	ปิริะจำภาค	2/2564	ผ่่านริะบับั	e-service	ระหว่างวนัที ่22-24 
กมุภาพันัธ์์ 2565	(ตั้ั�งแต่ั้เวิล็า	10.00	น.	เป็ินต้ั้นไปิ)	หรืิอิจนกว่ิาที�นั�งสอิบัจะเต็ั้ม		
จัดัสอบระหว่างวนัท่ี 4-31 มีนาคม 2565	(เว้ิน	10-15	ม.ีค.	2565	)	จดัสอิบัที�
มหาวิิทยาล็ัย	(ไม่มีการิจัดสอิบัอิอินไล็น์)		

 รองศาสตราจัารย์วิโรจั นาคชาตรี คณบัดีคณะมนุษยศาสตั้ริ์	แล็ะ
รองศาสตราจัารย์สุวรรณีี เดชวรชัย	คณบัดีคณะบัริิหาริธุุริกิจ	มหาวิิทยาล็ัย
ริามคำแหง	ริ่วิมล็งนามในบัันทึกข้้อิตั้กล็ง	(MOU)	วิ่าด้วิยควิามริ่วิมมือิ	ในการิ
ส่งเสริิมแล็ะสนับัสนุนการิเริียนริ้้นอิกห้อิงเริียนในพืื้�นที�ชุมชน	ข้อิงโคริงการิ	
Thailand	Village	Academy	เมื�อิวัินที�	24	มกริาคม	2565	ณ	หอิปิริะชุมเล็็ก	
กริมส่งเสริิมวิัฒนธุริริม	กริะทริวิงวิัฒนธุริริม

 ผู้้�ช่วยศาสตราจัารย์ ดร.สืบพังษ์ ปราบใหญ่่	อิธุิการิบัดีมหาวิิทยาล็ัยริามคำแหง	พื้ริ้อิมด้วิยผู้้�ช่วยศาสตราจัารย์ ดร.คึกฤทธ์ิ� ศิลาลาย 
ผ่้้อิำนวิยการิโริงเริียนสาธิุตั้มหาวิิทยาลั็ยริามคำแหง	ฝ่่ายมัธุยม	ล็งพื้ื�นที�ตั้ริวิจเยี�ยมโริงเริียน	แล็ะให้กำล็ังใจกับัผ่้้บัริิหาริ	แล็ะอิาจาริย์	ในการิปิฏิิบััตั้ิ
หน้าที�	แล็ะติั้ดตั้ามควิามพื้ริ้อิมข้อิงโริงเริียนที�กลั็บัมาจัดการิเริียนการิสอินริ้ปิแบับั	ON-SITE	ริะดับัชั�นมัธุยมศึกษาปิีที�	1	–	6	ภายใตั้้มาตั้ริการิ
ปิ้อิงกันการิแพื้ริ่ริะบัาดข้อิงโริคตั้ิดเชื�อิไวิริัสโควิิด-19	เมื�อิวิันที�	31	มกริาคม	2565	ณ	โริงเริียนสาธุิตั้	ม.ริ.	ฝ่่ายมัธุยม		
	 โอิกาสนี�	อธ์ิการบดี ม.ร.	ได้ตั้ริวิจเยี�ยมการิตั้ริวิจหาเชื�อิไวิริัสโควิิด-19		ด้วิยวิิธีุ	SWAP	แก่คณาจาริย์	บุัคล็ากริ	นักเริียนที�ปิริะสงค์จะมาเข้้า
ชั�นเริียน	ริวิมถึงผ่้้ปิริะกอิบัการิที�จำหน่ายอิาหาริในบัริิเวิณโริงเริียน	โดยคณะแพื้ทย์แล็ะพื้ยาบัาล็	จากโริงพื้ยาบัาล็นวิมินทริ์	9		โริงเริียนสาธุิตั้	ม.ริ.	
ฝ่่ายมัธุยม	มีกำหนดเปิิดเริียนตั้ั�งแตั้่วิันที�	1	กุมภาพื้ันธุ์	2565	เปิ็นตั้้นไปิ 

	 กอิงกิจการินักศึกษา	มหาวิิทยาลั็ยริามคำแหง	จัด
โคริงการิ	เริื�อิง	การิปิริะกันคุณภาพื้การิศึกษา	ปิริะจำปิี	2565	
โดยมี	ผู้้�ช่วยศาสตราจัารย์เดมีย์ ระเบียบโลก	ริอิงอิธุิการิบัดี
ฝ่่ายกจิการินกัศกึษา	เป็ินปิริะธุานในพื้ธิุเีปิิด	มผีู้้�ช่วยศาสตราจัารย์ 
ดร.รชัน ีภว้พััฒนะพันัธ์ุ	์ผ่้อ้ิำนวิยการิสำนักปิริะกนัคณุภาพื้การิศึกษา	
เป็ินวิทิยากริ	แล็ะมว่ีาทีพ่ันัตรโียธ์นิ ไพัรพันานนท์	ผ่้อ้ิาํนวิยการิ
กอิงกิจการินักศึกษา	พื้ริ้อิมด้วิยเจ ้าหน้าที� 	แล็ะนักศึกษา
ชั�นปิีที�	1	เข้้าริ่วิมกิจกริริม	ทั�ง	Online	แล็ะ	On-site	เมื�อิวิันที�	1	
กมุภาพื้นัธ์ุ	2565	ณ	ห้อิงบัริริยาย	401	อิาคาริสวิริริคโล็ก
 ผู้ศ.เดมีย์ ระเบียบโลก	กล็่าวิวิ่า	พื้ริะริาชบััญญัตั้ิการิ
ศึกษาแห่งชาติั้	พื้.ศ.2542	แก้ไข้เพื้ิ�มเตั้ิม	ฉบัับัที�	2	พื้.ศ.	2545	
กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง	ตั้้อิงจัดให้มีการิปิริะกันคุณภาพื้
การิศึกษาภายในสถาบััน	แล็ะให้ถือิวิ่าการิปิริะกันคุณภาพื้
การิศกึษา	เป็ินส่วินหนึ�งข้อิงกริะบัวินการิบัริหิาริการิศกึษา	ที�ต้ั้อิง
ดำเนินงานอิย่างตั้่อิเนื�อิง	แล็ะสถาบัันตั้้อิงส่งเสริิมให้นักศึกษามี
ควิามริ้้	เริื�อิงกริะบัวินการิ

อธิิการบดีี ม.ร. ตรวจเยี่ี�ยี่ม นัักเรียี่นั อธิิการบดีี ม.ร. ตรวจเยี่ี�ยี่ม นัักเรียี่นั ร.ร.สาธิิตฯ ร.ร.สาธิิตฯ 
 ฝ่่ายี่มัธิยี่ม ก่อนัเปิิดีเรียี่นัแบบ On-Site  ฝ่่ายี่มัธิยี่ม ก่อนัเปิิดีเรียี่นัแบบ On-Site 
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กองกิจการนัักศึึกษา จัดโครงการให้้ความร้้ 
เร่�อง การประกันัคุณภาพการศึึกษา
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พบอาจารย์ผู้้�ส่อนพบอาจารย์ผู้้�ส่อน



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

กองกิจัการนักศึกษา จััดโครงการให�ความร้� ฯ                         
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

๒

สถานที�สอิบัจะปิริะกาศให้ทริาบัต่ั้อิไปิ	โดยชำริะค่าธุริริมเนียมการิทดสอิบัทางอิเิล็ก็ทริอินิกส์	กริะบัวิน
วิิชาล็ะ	200	บัาท	ทุกริหัส	ทุกชั�นปิี			
	 สำหริบััข้ั�นตั้อินในการิล็งทะเบัยีนเพื้ื�อิเข้้าสอิบั	e-Testing	นั�น	นักศกึษาจะต้ั้อิงล็งทะเบัยีนเริยีน
ปิกตั้ิกับัทางมหาวิิทยาลั็ยก่อิน	จึงจะสามาริถมาล็งทะเบัียนเพื้ื�อิเข้้าสอิบั	e-Testing	ได้	ซึ่ึ�งตั้้อิงเปิ็น
กริะบัวินวิิชาที�เปิิดให้มีการิสอิบั	e-Testing	ในภาคการิศึกษานั�น	ๆ	โดยนักศึกษาสามาริถ	เล็ือิกวิัน	
เวิล็า	หริือิคาบัการิสอิบัได้ตั้ามควิามพื้ริ้อิมข้อิงตั้นเอิง	ซึึ่�งมีช่วิงเวิล็าหริือิคาบัสอิบัให้นักศึกษาได้
เล็ือิกสอิบั	3	ช่วิงเวิล็าในแตั้่ล็ะวิัน	ได้แก่	คาบัที�	1	เวิล็า	09.00	-	11.30	น.	คาบัที�	2	เวิล็า	12.00	-	
14.30	น.	คาบัที�	3	เวิล็า	15.00	-	17.30	น.	โดยกริะบัวินวิิชาที�เปิิดสอิบั	e-Testing	ในภาค2/2564	
มีจำนวิน	133	กริะบัวินวิิชา	ปิริะกอิบัด้วิย

 
	 สอิบัถามริายล็ะเอิียดเพื้ิ�มเตั้ิมได้ที�	สถาบัันบัริิการิวิิชาการิทางอิิเล็็กทริอินิกส์	อิาคาริสุโข้ทัย	
ชั�น	10	มหาวิทิยาล็ยัริามคำแหง	หวัิหมาก	หมายเล็ข้โทริศพัื้ท์	02-310-8790,	02-310-8951,	02-310-
8901	Facebook	:	e-Testing	สวิอิ.มหาวิิทยาล็ัยริามคำแหง

สถาบนับรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนกิส์ เปิดสอบ e-Testing ภาค2/2564                                    
                                                                                                        (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.ร. ลงนาม MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนร้�นอกห�องเรียน                  
                                                                                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

 สำหริับัโคริงการิ	Thailand	Village	Academy	เปิ็นโคริงการิภายใตั้้การิสนับัสนุนข้อิง
กริมส่งเสริิมวิัฒนธุริริม	กริะทริวิงวิัฒนธุริริม	“ยกริะดับัสริ้างม้ล็ค่าเพื้ิ�มให้กับัแหล็่งเริียนริ้้ในชุมชนทาง
วิัฒนธุริริมข้อิงไทย	เพื้ื�อิเปิ็นแหล็่งเริียนริ้ ้วัิฒนธุริริมไทยอิย่างสริ้างสริริค์สำหริับัเยาวิชนทั�วิโล็ก”
พื้ัฒนาชุมชนท่อิงเที�ยวิเชิงวิัฒนธุริริมให้เปิ็นแหล็่งเริียนริ้้นอิกห้อิงเริียนทางวิัฒนธุริริมไทยสำหริับั
เยาวิชน	ตั้อิบัโจทย์ยุทธุศาสตั้ริ์การิศึกษาข้อิงปิริะเทศที�สนับัสนุนแนวิคิดการิเริียนริ้้นอิกห้อิงเริียน
ซึ่ึ�งเปิ็นทักษะสำคัญข้อิงการิเริียนริ้้ในศตั้วิริริษ	21	นี�	ซึึ่�งชุมชนท่อิงเที�ยวิวัิฒนธุริริมข้อิงไทยนั�น	เปิ็น
ขุ้มทริัพื้ย์การิเริียนริ้้นอิกห้อิงเริียนที�สุดมหัศจริริย์	คริอิบัคล็ุมทุกมิตั้ิทั�งเริื�อิงริาวิปิริะวิัตั้ิศาสตั้ริ์	วิิถีชีวิิตั้	
ปิริะเพื้ณีท้อิงถิ�นมากมายที�จะมอิบัปิริะสบัการิณ์ล็�ำค่าที�ไม่สามาริถหาได้จากในห้อิงเริียน
	 หน่วิยงานที�ริ่วิมล็งนาม	MOU	ดังนี� 	 	กริมส ่งเสริิมวิัฒนธุริริม	กริะทริวิงวิัฒนธุริริม	
คณะศลิ็ปิศาสตั้ร์ิ	ม.ธุริริมศาสตั้ร์ิ	วิิทยาล็ยันานาชาติั้	ม.มหดิล็	วิทิยาลั็ยนานาชาติั้เพื้ื�อิศกึษาควิามยั�งยนื	
ม.ศรินีครินิทริวิิโริฒ	คณะบัริหิาริธุุริกิจ	ม.ริามคำแหง	คณะมนษุยศาสตั้ร์ิ	ม.ริามคำแหง	คณะพื้ฒันาสงัคม
แล็ะยุทธุศาสตั้ริ์การิบัริิหาริ	สถาบัันบััณฑิิตั้พื้ัฒนบัริิหาริศาสตั้ริ์	(NIDA)	คณะการิจัดการิการิท่อิงเที�ยวิ	
สถาบัันบััณฑิติั้พื้ฒันบัริหิาริศาสตั้ร์ิ	(NIDA)	คณะมนุษยศาสตั้ร์ิแล็ะการิจัดการิการิท่อิงเที�ยวิ	ม.กริงุเทพื้	
แพื้ล็ตั้ฟอิร์ิม	www.MyCountryClassroom.com	บัริษิทั	โซึ่	แฮปิปีิ�	จำกัด	บัริษัิท	อิด้าชี	จำกัด	บัริษัิท	
ฟริายเดย์ทริิปิ	จำกัด	บัริิษัท	โล็เคิล็	อิไล็ค์	จำกัด	บัริิษัท	โพื้สิทีฟ	กริุ�ปิ	วิิสาหกิจเพื้ื�อิสังคม	จำกัด

AGR1003	
ANT1013	
ANT2078	
ANT3013	
ANT4053	
APR2101	
ARA1002	
ARA2001	
BIO1001	
BIO1105	
BUS2101	
CHI1001	
CHI1002	
CMS1101	
CMS1102	
CMS1103	
COS1102	
ECO1003	
ECO1101	

ECO1102	
ECO1121	
ECO1122	
EDA4159	
EDU1202	
EDU3308	
ENG1001	
ENG1002	
ENG2001	
ENG2002	
FOL4205	
FOL4208	
FOL4401	
FRE1011	
FRE1012	
GER1011	
GER1012	
HIS1001	
HIS1002	

HIS1003	
HIS1201	
HRD2103	
HRD3227	
INT1004	
INT1005	
JPN1011	
KOR1001	
KOR1002	
KOR2001	
KOR2002	
LAW1004	
LAW1104	
LIS1001	
LIS1003	
MCS1100	
MCS1150	
MCS1250	
MCS1300	

MCS1350	
MCS1400	
MCS1450	
MCS1460	
MCS2100	
MCS2106	
MCS2108	
MCS2150	
MCS2160	
MCS2161	
MCS2162	
MCS2200	
MCS2203	
MCS2390	
MCS2602	
MCS2603	
MCS3100	
MCS3151	
MCS3183	

MCS3184	
MCS3250	
MCS3301	
MCS3306	
MCS3403	
MCS3460	
MCS4106	
MCS4151	
MCS4170	
MCS4190	
MGT1001	
MGT2101	
MGT2102	
MGT3203	
MGT3205	
MKT2101	
MKT3202	
MTH1003	
MTH1101	

PAL1001	
PAL1002	
PED4203	
PHI1002	
PHI1003	
POL1100	
POL2107	
POL2300	
POL2301	
POL3300	
POL3301	
POL4100	
PSY1001	
PSY2006	
RAM1000	
RPE4305	
RUS1011	
RUS1012	
RUS2011	

RUS2012	
SCI1002	
SCI1003	
SOC2001	
SOC2043	
SOC2062	
SOC3066	
SOC3078	
SOC4077	
SOC4092	
SPN1011	
SPN1012	
STA1003	
STA2003	
STA2016	
THA1001	
THA1002	
THA1003

ในการิปิริะกันคุณภาพื้การิศึกษาไปิบั้ริณาการิ
ในการิจัดกิจกริริม	
	 “เมื่่�อก่่อนนัก่ศึึก่ษาเข้้ามื่าเรีียนในรีั�ว
มื่หาวิทยาลััยเพื่่�อเรีียนหนังสื่ออย่างเดีียว	แต่่
ปั ัจจุบัันมื่ีก่ารีเปัลัี�ยนแปัลัง	ทั�งดี ้านรีะบับั
ก่ารีเรียีนก่ารีสือนแลัะรีะบับัก่ารีศึกึ่ษา	นกั่ศึกึ่ษา
จำเปั็นจะต่้องร้ี้เรี่�องเก่ี�ยวก่ับัพื่ัฒนาก่ารีดี้าน
ก่ารีเรีียนก่ารีสือน	แลัะพื่ัฒนาก่ารีข้องก่ิจก่รีรีมื่
ก่ารีต่่าง	ๆ	ข้องนัก่ศึึก่ษา	ซึ่ึ�งเปั็นเรี่�องที�เลัี�ยง
ไม่ื่ได้ี	โดียก่จิก่รีรีมื่ในวนันี�	นัก่ศึกึ่ษาจะได้ีความื่รี้้	
ความื่เข้ ้าใจ	ในเรี่�องข้องปัรีะกั่นคุณภาพื่
ก่ารีศึึก่ษา	แลัะจะเปั็นปัรีะโยชน์สืำหรัีบัทุก่คน
ในอนาคต่”

 โคริงการิพื้เิศษบัริหิาริธุรุิกจิบัณัฑิติั้	จังหวิดั
สงข้ล็า	คณะบัริิหาริธุรุิกจิ	มหาวิทิยาลั็ยริามคำแหง	
สาข้าวิิทยบัริิการิเฉลิ็มพื้ริะเกียริตั้ิจังหวิัดสงข้ล็า	
เปิิดริับัสมัคริคัดเล็ือิกบัุคคล็เข้ ้าศึกษาตั้่อิชั�น
ปิริิญญาตั้รีิ	หลั็กส้ตั้ริบัริิหาริธุุริกิจบััณฑิิตั้	สาข้า
วิชิาการิจดัการิ	โคริงการิพื้เิศษบัริหิาริธุรุิกจิบัณัฑิติั้	
จังหวัิดสงข้ล็า	ริุ ่นที�	8/1	ปิริะจำภาคเริียนที�	2	
ปีิการิศกึษา	2564	หล็กัสต้ั้ริ	132	หน่วิยกติั้	ศกึษา
แบับั	Block	Course	System	เริียนวิันเสาริ์	-	
อิาทิตั้ย์	เวิล็า	08.00	-	17.00	น.	ค่าใช้จ่ายตั้ล็อิด
หล็ักส้ตั้ริ	168,000	บัาท	(แบั่งชำริะ	8	งวิด)	
คัดเล็ือิกโดยการิสอิบัสัมภาษณ์	
	 ผ่้ ้สนใจสมัคริข้อิริับัใบัสมัคริแล็ะสมัคริ
ด้วิยตั้นเอิงได้ตั�งแต่บัดนี� -  5 มีนาคม 2565	ที�
สำนักงานโคริงการิฯ	มหาวิิทยาลั็ยริามคำแหง	
สาข้าวิิทยบัริิการิเฉล็ิมพื้ริะเกียริตั้ิ	จังหวัิดสงข้ล็า	
(เวิ้นวิันหยุดนักข้ัตั้ฤกษ์)	หริือิดาวิน์โหล็ดใบัสมัคริ
แล็ะสมัคริอิอินไล็น์ได้ที�	www.skbba.ru.ac.th 
สอิบัถามริายล็ะเอีิยดเพื้ิ�มเตั้ิมโทริ.0-2310-8213,	
081-423-5069,	074-251-333,	092-252-7425,	
087-286-6145	แล็ะ	063-717-7879	

ม.รามฯ จ.ส่งขลา เปิิดรับ ปิ.ตรี

ภาคพเิศษ (บริห้ารธุุรกิจ)

http://www.skbba.ru.ac.th


ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ๓

						หากกล่็าวิถงึ	“ตั้ั�วิเงนิ”	หล็ายคนอิาจไม่ริ้จ้กั	หริอืิไม่ทริาบัวิธิุกีาริใช้ตั้ั�วิเงนิ	
แต่ั้ตั้ั�วิเงนิมคีวิามสำคญัแล็ะถก้ใช้เพื้ื�อิชำริะหนี�มาตั้ั�งแต่ั้ก่อินที�จะมกีาริโอินเงนิ
ผ่่านริะบับัอิอินไล็น์	แล็ะยงัคงถก้ใช้อิย่างต่ั้อิเนื�อิงจนถงึปัิจจบุันั	โดยอิย้ภ่ายใต้ั้
กฎหมายแพื้่งแล็ะพื้าณิชย์	ซึึ่�งนักศึกษาคณะนิตั้ิศาสตั้ริ์	จะได้เริียนในวิิชา	
LAW2113	(LAW2013)		กฎหมายแพื้่งแล็ะพื้าณิชย์	วิ่าด้วิยตั้ั�วิเงิน
						คอิลั็มพื้์	“พบอ่าจารย์์ผู้้้สอ่น”	ฉบัับันี�	พื้ามาพื้บักับั	อ่าจารย์์ฐิิต่ิพร  
วััฒนชััย์ หัวัหน้าภาควัิชัากฎหมาย์ทั่ั�วัไป	ผ่้้บัริริยายวิิชากฎหมายแพื้่งแล็ะ
พื้าณิชย์	วิ่าด้วิยตั้ั�วิเงิน	LAW2113	(LAW2013)	เปิ็นวิิชาบัังคับัจัดอิย้่ใน
ชั�นเริียนปิีที�	2	สามาริถล็งทะเบัียนเริียนได้ทุกเทอิม	ทุกภาคการิศึกษา	ทั�ง
ส่วินกล็างแล็ะภ้มิภาค	จำนวิน	2	หน่วิยกิตั้	หากผ่่านการิเริียนวิิชานิตั้ิกริริม
สัญญา	หนี�		ค�ำปิริะกัน		ปิริะกันภัย	มาแล็้วิ	จะช่วิยให้เข้้าใจวิิชานี�ได้ดีข้ึ�น
      อาจัารย์ฐิติพิัร	กล่็าวิว่ิา	วิิชานี�อิย้ใ่นปิริะมวิล็กฎหมายแพ่ื้งแล็ะพื้าณิชย์
บัริริพื้	3	เอิกเทศสัญญา	ตั้ั�วิเงินมี	3	ปิริะเภทคือิ	ตั้ั�วิแล็กเงนิ	ตั้ั�วิสญัญาใช้เงนิ	
แล็ะเช็ค	ซึ่ึ�งตั้ั�วิเงินเปิ็นหนังสือิตั้ริาสาริชนิดหนึ�งที�ใช้ในการิชำริะหนี�สามาริถ
โอินได้	มลี็กัษณะการิใช้	การิสั�งจ่าย	หริอืิการิอิอิกตัั้�วิ	เหมอืินกนับ้ัาง	แตั้กต่ั้าง
กันบั้างข้ึ�นอิย้่กับัชนิดข้อิงตัั้�วิเงินนั�น	ๆ	วิ่าเปิ็นตั้ั�วิเงินชนิดผ่้้ถือิ	หริือิริะบัุชื�อิ
ผ่้รั้ิบัเงนิหริอืิตั้ามคำสั�ง		นกัศกึษาหล็ายคนจะคุน้เคยกับัเชค็	เพื้ริาะใช้งานง่าย
แล็ะเป็ินตัั้�วิเงินที�ใกล้็ตั้วัิมากที�สุด		หากใคริที�สนใจสายธุรุิกจิสามาริถนำควิามริ้้
วิชิานี�ไปิศกึษากฎหมายที�เกี�ยวิข้้อิงจะเข้้าใจแล็ะเห็นภาพื้การิใช้งานได้เริว็ิข้ึ�น
เพื้ริาะ	ตั้ั�วิเงนิ	ตั้ามกฎหมายแพ่ื้งแล็ะพื้าณชิย์	เป็ินหล็กัการิพื้ื�นฐาน	ข้อิงการิใช้
ตั้ั�วิเงนิในทางกฎหมายธุรุิกจิ	ที�ธุนาคารินำไปิใช้ในเริื�อิงการิอิอิกตั้ั�วิเงนิข้อิงธุนาคาริ
พื้าณิชย์	แล็ะกฎหมาย	ที�เกี�ยวิกับัธุนาคาริแห่งปิริะเทศไทยใช้บัังคับัอิีกด้วิย
      “ยคุปััจจบุันันี�ช่องทางก่ารีชำรีะเงนิมื่หีลัายรีป้ัแบับั	ตั่�วเงนิเป็ันเคร่ี�องมื่อ่
ในก่ารีชำรีะหนี�อีก่รี้ปัแบับัหนึ�งแทนก่ารีใช้เงินสืดี	นัก่ศึึก่ษาหลัายคนอาจยัง
คิดีว่าเปั็นเรี่�องไก่ลัต่ัวแลัะเน่�อหาค่อนข้้างยาก่แต่่ถ้้าไดี้มื่าเรีียนแลั้วจะพื่บัว่า
ก่ารีใช้ตั่�วเงินนั�น	มีื่แนวคิดีพื่่�นฐานมื่าต่ั�งแต่่สืมื่ัยที�ยังไมื่่มื่ีก่ารีชำรีะหนี�ผ่่าน
รีะบับัออนไลัน์หรี่อพื่รี้อมื่เพื่ย์แลัะวิธีีก่ารีดีังก่ลั่าวก่็ค่อย	ๆ	มื่ีพื่ัฒนาก่ารีต่ามื่
ยคุสืมื่ยัแลัะโอนชำรีะหนี�ในรีะบับัออนไลัน์เช่นยคุปััจจบุันันี�	แต่่บ่ัอเก่ดิีแห่งหนี�	
แลัะวิธีีก่ารีใช้ก่็เพื่่�อความื่รีะงับัไปัแห่งหนี�เหมื่่อนก่ัน	
						บ่ัอยครีั�งที�ได้ียนิคำถ้ามื่ว่าทำไมื่ไม่ื่จ่ายเงินสืดีหรีอ่โอนพื่ร้ีอมื่เพื่ย์	นั�นเป็ันเพื่รีาะ
ในก่ารีทำธีรุีก่รีรีมื่ที�มื่มีื่ล้ัค่าสืง้เช่น	ก่ารีซึ่่�อข้ายอสืงัหารีมิื่ทรีพัื่ย์	รีถ้ยนต์่		ฯลัฯ	
ค้ส่ืญัญามัื่ก่ใช้วธิีสีืั�งจ่ายต่ั�วเงนิในก่ารีชำรีะหนี�แทนเงนิสืดี	เพื่่�อความื่ปัลัอดีภัย	
สืะดีวก่	รีวดีเรีว็	ในข้ณะที�ก่ารีโอนแบับัออนไลัน์หรีอ่พื่ร้ีอมื่เพื่ย์จะมื่ข้ี้อจำกั่ดี
จำนวนยอดีที�โอน	แต่่ตั่�วเงินใช้ไดี้ไมื่่มีื่จำกั่ดีจำนวนเงินที�ต่้องก่ารีจะจ่ายก่ัน
รีะหว่างค้่สืัญญา	อีก่ทั�งผ่้้ที�ใช้ต่ั�วเงินอาจยังไมื่่พื่รี้อมื่จ่ายเงินสืดีในข้ณะนั�น
แต่่มื่ีเครีดีิต่ความื่น่าเช่�อถ้่อ	ค้่สืัญญาอีก่ฝ่่ายจึงยอมื่รีับัวิธีีก่ารีชำรีะหนี�ดี้วย
ต่ั�วเงนินำไปัเรียีก่เก่บ็ัเงนิก่บััผ่้จ่้ายได้ี	ซึ่ึ�งจะมื่วีนัที�รีะบุัไว้	นี�คอ่เหตุ่ผ่ลัที�ยงัคงมื่ี
ก่ารีใช้ต่ั�วเงินนั�นเอง”
      อาจัารย์ฐิิติพัร	กล็่าวิตั้่อิวิ่า	นักศึกษาควิริทำควิามเข้้าใจตั้ั�วิเงินก่อินวิ่า	
เปิ็น	ตั้ั�วิแล็กเงิน	ตั้ั�วิสัญญาใช้เงิน	หริือิ	เช็ค	เริาจะริ้้วิ่าเปิ็นตั้ั�วิเงินชนิดไหน
สามาริถอิ่านที�คำนิยาม	ในหลั็กกฎหมายนั�น	จะมีจุดตั้่างกันที�สังเกตั้ง่าย	ๆ	
คือิผ่้้จ่ายเงิน	แล็ะค้่สัญญาในตั้ั�วิ	

						ปิริะเด็นตั้่อิมาด้วิ่า	เปิ็นตัั้�วิชนิดผ่้้ถือิ	หริือิ	ชนิดริะบัุชื�อิ		เพื้ริาะถ้าเริา
แยกได้แล้็วิ	วิธีิุการินำหล็กักฎหมายเริื�อิงการิโอิน	เริาจะใช้ได้ถก้มาตั้ริา	หาก
นกัศกึษาไม่สามาริถแยกได้ตั้ั�งแต่ั้แริกจะทำให้เกดิควิามสบััสนแล็ะนำมาตั้ริา
มาปิริับัใช้ในเริื�อิงการิโอินผ่ิดปิริะเภท	โดยตั้ั�วิเงินชนิดริะบัุชื�อิถ้ามีการิโอิน
ที�ผ่ิดวิิธีุจะส่งผ่ล็ถึงควิามเปิ็นเจ้าหนี�หริือิผ่้้ทริงไม่ชอิบัด้วิยกฎหมายตั้ั�วิเงิน	
แต่ั้หากเป็ินตั้ั�วิชนดิผ่้ถ้อืิจะมผี่ล็ที�ต่ั้างอิอิกไปิ	ริายล็ะเอิยีดอิาจาริย์กจ็ะมเีทคนคิ
ในการิไล่็สายมาตั้ริาให้นักศกึษาในที�บัริริยายทุกคริั�ง	แล็ะอิาจาริย์จะมตีั้วัิอิย่าง
ตั้ั�วิเงินแตั้่ล็ะแบับัปิริะกอิบัการิบัริริยายเสมอิ	
						“เมื่่�อนกั่ศึกึ่ษาได้ีเรียีน	ฟัังบัรีรียาย	หรีอ่อ่านต่ำรีาจนเหน็ภาพื่ก่รีะบัวนก่ารี
สืั�งจ่าย	ก่ารีโอน	จะยิ�งเห็นความื่สืัมื่พื่ันธี์รีะหว่างเจ้าหนี�	แลัะ	ลั้ก่หนี�ในต่ั�ว	
เมื่่�อไปัอ่านหลััก่ก่ฎหมื่ายจะเข้้าใจไดี้เรี็วข้ึ�น	โดียอาจารีย์ไมื่่สืนับัสืนุนให้
ท่องมื่าต่รีาแบับันก่แก่้วนก่ขุ้นทองโดียที�ยังไมื่่เข้้าใจเพื่รีาะแมื่้ท่องจำไดี้
แต่่ก่ไ็ม่ื่สืามื่ารีถ้นำไปัปัรีบััใช้กั่บัข้้อเท็จจรีงิ	จึงอยาก่ให้นัก่ศึึก่ษาเข้้าใจเสืยีก่่อน
แลั้วเรีาจะปัรีับับัทก่ฎหมื่ายไดี้สืนุก่	อีก่ทั�งถ้้อยคำสืำนวนในมื่าต่รีาข้อง
ก่ฎหมื่ายต่ั�วเงินจะค่อนข้้างยาก่ก่ว่าเอก่เทศึสืัญญาฉบัับัอ่�น”
						สำหริบััข้้อิสอิบัวิิชากฎหมายแพ่ื้งแล็ะพื้าณชิย์	ว่ิาด้วิยตั้ั�วิเงนิ	LAW2113	
(LAW2013)	เปิ็นอิัตั้นัย	จำนวิน	3	ข้้อิ	ข้้อิล็ะ	25	คะแนน		จะมีส่วินหล็ัก
กฎหมาย	10	คะแนน	แล็ะวินิจิฉยั	15	คะแนน		โดยคำถามจะแบ่ังตั้ามเนื�อิหา	
คอืิ	คำถามในส่วินข้อิงเจ้าหนี�จะเกี�ยวิกบััการิเป็ินผ้้่ทริงแล็ะการิโอินตั้ั�วิ		ในส่วิน
ข้อิงล็ก้หนี�ในตั้ั�วิ	จะมเีริื�อิงผ่้ส้ั�งจ่าย	ผ้้่จ่ายหรืิอิผ่้รั้ิบัริอิง	ผ้้่อิาวัิล็		สามาริถไล่็เบัี�ย
ใคริได้บ้ัาง	หริอืิ	ใคริบ้ัางที�ต้ั้อิงริบััผิ่ดกับัผ้้่ทริง		ในส่วินข้อิงเจ้าหนี�แล็ะล็ก้หนี�นั�น
หากเริาเข้้าใจจะทำให้เหน็ภาพื้ควิามสมัพื้นัธ์ุที�เกดิจากการิโอินตั้ั�วิที�ก่อิให้เกิด
การิโอินสทิธิุเริยีกร้ิอิงแล็ะการิริบััช่วิงสทิธุ	ิจงึเป็ินเหตั้ผุ่ล็ที�นกัศกึษาควิริผ่่าน
การิเริียนวิิชาหนี�		ค�ำปิริะกัน		ปิริะกันภัย	จะเข้้าใจมากยิ�งข้ึ�น	อิีกทั�ง	วิิธุีการิ
โอินตั้ั�วิชนิดผ่้้ถือิ	แล็ะริะบัุชื�อิก็ตั้่างกันแล็ะมีผ่ล็ตั้่างกันด้วิย		
						ส่วินสุดท้ายคือิเริื�อิงเช็ค	แล็ะตั้ั�วิเงินปิล็อิม	ในแตั้่ล็ะเนื�อิหาแล็ะมาตั้ริา
จะมคีย์ีเวิิร์ิด	(keyword)	สำคัญที�อิาจาริย์ผ่้บ้ัริริยายจะเน้นให้นกัศกึษาทริาบั	
ในริะหวิ่างการิบัริริยาย		โดยวิิชานี�จะมีการิบัริริยายในริ้ปิแบับัอิอินไล็น์ทั�ง	
2	section	นักศกึษาสามาริถตั้ดิตั้ามได้ทางเวิบ็ัไซึ่ต์ั้	cyberclassroom	แล็ะ
ดเ้ทปิบัริริยายย้อินหล็งัผ่่าน	course	on	demand		ได้ทั�ง	2	section	แล็ะ
นกัศกึษาสามาริถสั�งซึ่ื�อิตั้ำริากฎหมายวิชิากฎหมายตั้ั�วิเงนิ	LAW2013	ได้ทาง
สำนักพื้มิพ์ื้ริามคำแหง	หรืิอิสั�งซึ่ื�อิอิอินไล็น์	http://www.rupress.ru.ac.th 
      “ข้อเป็ันก่ำลังัใจให้ลัก้่ศึษิย์ทกุ่คนไม่ื่ว่าจะลังเรียีนวิชานี�หรีอ่ไม่ื่	หาก่เรีา
มื่ีความื่รีัก่ความื่พื่อใจกั่บัสืิ�งที�เรีียน	ข้ยันหมื่ั�นเพื่ียรี	เอาใจใสื่รัีบัผ่ิดีชอบั
พื่ินิจพื่ิเครีาะห์	ทำความื่เข้้าใจ	แลั้วเรีาก็่จะมื่ีความื่สุืข้ก่ับัก่ารีเรีียนแลัะ
ปัรีะสืบัความื่สืำเรีจ็	อย่าเปัรียีบัเทียบักั่บัคนอ่�น	ให้แข่้งกั่บัต่วัเอง	พื่ด้ีให้ก่ำลังัใจ
ต่ัวเอง	ไมื่่มื่ีสืิ�งไหนที�เก่ินความื่สืามื่ารีถ้	ข้อแค่พื่ยายามื่ให้มื่าก่	อย่ายอมื่แพื่้	
อาจารีย์เช่�อในความื่ต่ั�งใจแลัะความื่สืามื่ารีถ้ข้องลัก้่ศิึษย์ทกุ่คนค่ะ” อาจัารย์
ฐิิติพัร	กล็่าวิในตั้อินท้าย	
						สำหริับันักศึกษาที�ตั้้อิงการิตั้ิดตั้่อิผ่้้สอิน	สามาริถตั้ิดตั้่อิได้ที�	อิีเมล็	
thitiporn.w@rumail.ru.ac.th	หรืิอิ	Facebook	Page:Thitiporn	W.	
ฐิตั้ิพื้ริ	วิัฒนชัย
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สมาร์์ทโฮมยุุคโควิิด-19สมาร์์ทโฮมยุุคโควิิด-19
(Smart Home for COVID-19 Era)(Smart Home for COVID-19 Era)

อาจัารย์ประหยัด เลวัน                                                                                                                            ภาควิชาวิทยาการคอมพัิวเตอร์ คณีะวิทยาศาสตร์อาจัารย์ประหยัด เลวัน                                                                                                                            ภาควิชาวิทยาการคอมพัิวเตอร์ คณีะวิทยาศาสตร์

ซึ่ึ�งเปิ็นอิุปิกริณ์สำหริับัควิบัคุมอิุณหภ้มิสามาริถปิริับัค่าอิุณหภ้มิให้อุิ่นหริือิเย็นข้ึ�น
ได้อิตัั้โนมตัั้	ิซึ่ึ�งช่วิยล็ดค่าไฟฟ้าได้มากกว่ิาเมื�อิเทยีบักับัการิใช้เทอิร์ิโมสแตั้ททั�วิไปิ	หริอืิ
โคมไฟอิัตั้โนมัตั้ิที�หริี�ไฟเอิงเมื�อิไม่มีการิใช้งานก็ช่วิยปิริะหยัดไฟได้ทางหนึ�งเช่นกัน

       2. อำนวยความสะดวกมากขึ�น
	 หัวิใจหล็ักข้อิงการิสริ้างสมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	อีิกอิย่างคือิ	“ควิาม
สะดวิกสบัาย”	ริ้ปิแบับัการิทำงานอิัตั้โนมัตั้ิหริือิเทคโนโล็ยีสมอิงกล็ที�ตั้ั�งค่าไวิ้ใน
อิุปิกริณ์ภายในบั้านทำให้เคริื�อิงใช้ไฟฟ้าทำงานได้อิย่างมีปิริะสิทธุิภาพื้	ไม่ตั้้อิงใช้
แริงงานคนในการิล็งมือิทำจริิง	ช่วิยทุ่นแริงแล็ะปิริะหยัดเวิล็า	สามาริถไปิทำงาน
อิย่างอิื�นได้มากข้ึ�น	โดยอิาจเริิ�มจากข้อิงใช้ใกล็้ตั้ัวิอิย่างโคมไฟอิัจฉริิยะก็ได้
โดยเคริื�อิงใช้ไฟฟ้านี�จะเปิิด-ปิิดตั้ามการิสั�งการิด้วิยเสยีงหริอืิเซึ่น็เซึ่อิร์ิดกัจับัอุิณหภม้ิ
มนษุย์	หากมีคนพ้ื้ดสั�งการิหริอืิริะบับัดกัจบััได้ว่ิามคีนอิย้ห่ริอืิไม่อิย้ภ่ายในห้อิงก็จะ
เปิิด-ปิิดไฟภายในห้อิงนั�นได้เอิง

       3. สร�างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตวั (Home security and privacy)
	 อิุปิกริณ์หรืิอิเครืิ�อิงส่งสัญญาณเตั้ือินที�นำมาตั้ิดตั้ั�งในบั้านจำหน่ายทั�วิไปิ
โดยสมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	จะตั้ิดตั้ั�งริะบับัริักษาควิามปิล็อิดภัยมาไวิ้ให้
ในบ้ัานอิย้แ่ล้็วิทั�งในริป้ิข้อิงโคมไฟ	กล้็อิงวิงจริปิิดหริอืิแม้กริะทั�งกริะดิ�งตั้ริงปิริะตั้บ้้ัาน
ซึ่ึ�งช่วิยกริอิงควิามปิล็อิดภัยให้บั้านคุณได้มากกวิ่า	หากมีคนแปิล็กหน้าพื้ยายาม
จะงัดเข้้าบั้านอิุปิกริณ์เหล็่านี�จะส่งสัญญาณเตั้ือินให้คุณริ้้ตั้ัวิ	เพื้ื�อิเตั้ริียมการิริับัมือิ
ได้ทันท่วิงที

 

      4. ประหยัดเวลาทำงานบ�าน (Saving housework time)
	 เมื�อิว่ิาด้วิยการิทำงานบ้ัานแล้็วินั�น	ย่อิมมหีล็ายสิ�งหล็ายอิย่างให้ทำมากมาย
ซึ่ึ�งล็้วินเปิ็นงานเบั็ดเตั้ล็็ด	อิุปิกริณ์สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	จะช่วิยจัดการิงาน
ส่วินนี�ให้ง่ายข้ึ�น	เช่น	เคริื�อิงด้ดฝุ่่นที�ปิ้อินคำสั�งเพื้ียงไม่กี�นาทีก็ช่วิยคุณทำควิาม
สะอิาดบั้านได้	ริะบับัซึ่ักแห้งอิัตั้โนมัตั้ิที�ซึ่ักผ่้าให้จนถึงอิบัผ่้า	หริือิริะบับัแช่แข้็งที�
สั�งงานผ่่านริะบับัอิอินไล็น์ได้	เปิ็นตั้้น
      5. ชีวิตบันเทิงมากขึ�น (Smart Home Entertainment)
	 ริะบับันิเวิศภายในบั้านไม่เพื้ียงเปิ็นที�พื้ักผ่่อินกายเท่านั�น	แตั้่คุณยังสริ้าง
พื้ื�นที�ควิามบัันเทิงได้ง่ายด้วิยอิุปิกริณ์ควิามบัันเทิงภายในบั้าน	(Smart	Home
Entertainment)	ที�ตั้ิดตั้ั�งเทคโนโล็ยีปิัญญาปิริะดิษฐ์	(AI:	Artificial	Intelligent)
แล็ะการิสั�งงานผ่่านริะบับัคำสั�งเสียงพื้้ด	เช่น	เคริื�อิงเล็่นเพื้ล็ง	ริะบับัริายงานข้่าวิ
แล็ะการิแข้่งข้ันกีฬาริายการิโปิริด	หริือิค้นหาโปิริแกริมภาพื้ยนตั้ริ์ที�ตั้ริงกับัควิาม
สนใจข้อิงคุณ	เปิ็นตั้้น	โดยริะบับัการิสั�งงานด้วิยเสียงที�นิยมกัน	เช่น	ก้เกิ�ล็โฮม
(Google	Home®)	แอิปิเปิิล็โฮม	(Apple	Home®)	ฯล็ฯ
 

	 สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	นวิัตั้กริริมการิอิย้่อิาศัยข้อิงคนยุคดิจิทัล็
ซึ่ึ�งได้ริับัการิกล็่าวิถึง	ตั้อินนี�สมาริ์ทโฮมไม่เพื้ียงเปิ็นกริะแสเทคโนโล็ยีในอินาคตั้
อิย่างที�เคยได้ริับัการิกล็่าวิถึงมา	แตั้่กำล็ังจะกล็ายเปิ็นเรืิ�อิงใกล็้ตั้ัวิที�เกิดขึ้�นจริิง
ในชีวิิตั้โดยเฉพื้าะในยุคโควิิด-19	การินำเทคโนโล็ยีที�ทันสมัยเข้้ามาใช้ในบั้านเพืื้�อิ
อิำนวิยควิามสะดวิกให้กบััผ่้ใ้ช้สำหรัิบัอิปุิกริณ์เคริื�อิงใช้อิย่างเช่น	ตั้้เ้ยน็	เคริื�อิงซัึ่กผ้่า
เคริื�อิงด้ดฝุ่่น	แล็ะโทริทัศน์	ก็เริิ�มมีการินำนวิัตั้กริริมใหม่มาเชื�อิมโยงให้ทำงานได้
หล็ากหล็ายมากยิ�งข้ึ�น	แตั้่สมาริ์ทโฮมจะก้าวิล็�ำยิ�งกวิ่าด้วิยการินำริะบับัควิบัคุม
อิุปิกริณ์ภายในบั้านได้อิย่างอิิสริะ	เช่น	ควิบัคุมการิเปิิด-ปิิดไฟในบั้านผ่่านมือิถือิ
กริณอีิอิกจากบ้ัานแล้็วิลื็มโดยที�ไม่ต้ั้อิงย้อินกล็บััมาที�บ้ัาน	การิเชื�อิมโยงข้อิงเทคโนโล็ยี
เข้้ากบัับ้ัานที�คุน้เคยกนัดใีนชื�อิข้อิง	“สมาร์ิทโฮม”	(บ้ัานอัิจฉริิยะ)	ที�ช่วิยให้เริาจดัการิ
ชวีิติั้ได้ง่ายข้ึ�น	ล็ดควิามเสี�ยงในการิใช้ชวีิติั้แต่ั้ล็ะวินัให้น้อิยล็งแล็ะนำไปิส่้ควิามสุข้สบัาย
ผ่่อินคล็าย	พื้ร้ิอิมกับัสขุ้ภาพื้อินามยัแล็ะควิามปิล็อิดภยัข้อิงสมาชกิที�อิย้อ่ิาศยัในบ้ัาน
ให้มีเพื้ิ�มมากข้ึ�น	โดยเฉพื้าะในยุคโควิิด-19	ริะบัาด

สมาร์์ทโฮม (Smart Home) คืืออะไร์ เป็็นอย่่างไร์?
	 หล็ายท่านคงคุ้นเคยกับัคำนี�มาบั้าง	เพื้ริาะโฆษณาโคริงการิบั้านจัดสริริ
ยคุปัิจจบุันัหล็ายโคริงการิต่ั้างนำปิริะเดน็สมาร์ิทโฮม	(Smart	Home)	มาเป็ินจุดข้าย
ไม่น้อิย	หากจะหานิยามข้อิงสมาริ์ทโฮมก็ค่อินข้้างหล็ากหล็าย	โดยทั�วิไปิแล็้วิ
สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	หมายถึง	ที�อิย้่อิาศัยที�ติั้ดตั้ั�งอิุปิกริณ์ทำงานอัิตั้โนมัติั้
โดยมมีนษุย์เป็ินผ่้ค้วิบัคมุแล็ะป้ิอินคำสั�งการิทำงานอิกีข้ั�น	เพื้ื�อิช่วิยอิำนวิยควิามสะดวิก
ในการิใช้ชีวิติั้ปิริะจำวัินให้ง่ายข้ึ�น	ทุน่แริงแล็ะเวิล็าในการิงานบัางอิย่างได้ริะดับัหนึ�ง
	 อิปุิกริณ์เหล่็านั�นอิาจถก้สร้ิางแล็ะตั้ดิตั้ั�งกบััโคริงสร้ิางบ้ัานมาแล้็วิพื้ร้ิอิมสริริพื้
หริือิอิาจนำมาตั้ิดตั้ั�งเสริิมภายหลั็งก็ได้	ทั�งนี�	ผ่้้ใช้งานตั้้อิงศึกษาวิิธีุการิใช้งานอิย่าง
ล็ะเอิยีด	เพื้ริาะริะบับัหริอืิอิปุิกริณ์ที�ใช้ในสมาร์ิทโฮม	บัางอิย่างจะใช้วิธิุสีั�งการิต่ั้างกนั
เช่น	เซึ่ต็ั้ริะบับัก่อิน	สั�งงานด้วิยเสยีง	หริอืิใช้เทคโนโล็ยีปัิญญาปิริะดิษฐ์	(AI:	Artificial
Intelligent)	เปิ็นตั้้น
	 การิทำงานข้อิงสมาริ์ทโฮมจะเชื�อิมโยงกับัไอิโอิที	(IoT)	หริือิอิินเตั้อิริ์เน็ตั้
ทุกสริริพื้สิ�ง	(Internet	of	Things)	ที�ใช้อิินเตั้อิริ์เน็ตั้เปิ็นศ้นย์กล็างในการิควิบัคุม
อิปุิกริณ์เคริื�อิงใช้ริวิมไปิถงึการิใช้แอิปิพื้ล็เิคชนั	(Application)	บันสมาร์ิทโฟนที�ตั้ดิตัั้วิ
ผ่้ใ้ช้ตั้ล็อิดเวิล็าเสมือินเป็ินริโีมทควิบัคมุทกุอิย่างภายในบ้ัาน	นอิกจากนี�สมาร์ิทโฮม
ยงัถก้ใช้ในบัริษัิทผ่้พ้ื้ฒันาอิสงัหาริมิทริพัื้ย์	ทางบัริษิทัเอิงกไ็ด้นำเทคโนโล็ยทีี�ทนัสมยั
เข้้ามาใส่ไวิ้ในโคริงการิริุ่นใหม่	เพื้ื�อิให้ล็้กค้าได้ริับัปิริะโยชน์จากเทคโนโล็ยีที�ดีที�สุด
ไม่วิ่าจะเปิ็นโคริงการิบั้านเดี�ยวิหริือิคอินโดมิเนียมล็้วินแตั้่แฝ่งไวิ้ด้วิยเทคโนโล็ยี
ล็ํ�าสมยัอิย้แ่ทบัทกุอิาคาริ	โดยบัางโคริงการิกไ็ม่ได้มเีพื้ยีงแค่การิเป็ินสมาร์ิทโฮมหริอืิ
สมาร์ิทบัลิ็ดิ�ง	(Smart	Building)	เท่านั�น	แต่ั้ก้าวิไปิส้ก่าริเป็ินอิาคาริสเีข้ยีวิที�มคีวิาม
อิัจฉริิยะ	(Intelligent	Green	Building)	แล็ะช่วิยล็ดพื้ล็ังงานที�ใช้ในแตั้่ล็ะวิันด้วิย
เช่น	อิาคาริบัางแห่งถ้กอิอิกแบับัมาเพื้ื�อิให้ปิริะหยัดพื้ล็ังงาน	ตัั้�งแตั้่การิใช้พื้ลั็งงาน
แสงอิาทติั้ย์แล็ะการิเปิิดปิิดม่านบัังแสงตั้ามอิงศาข้อิงการิส่อิงสว่ิางข้อิงแสงอิาทติั้ย์
แล้็วินำมาคำนวิณการิเปิิดไฟฟ้าส่อิงสว่ิางในอิาคาริให้มคีวิามสมดุล็กนั	ซึ่ึ�งหากแสง
จากภายนอิกมีเพื้ียงพื้อิก็จะช่วิยล็ดการิใช้พื้ล็ังงานไฟฟ้าได้มาก

 

ข้้อดีีข้องสมาร์์ทโฮม (Smart Home)
	 การิเล็อืิกบ้ัานที�มาพื้ร้ิอิมแนวิคดิสมาร์ิทโฮม	(Smart	Home)	มาดก้นัก่อินว่ิา
บั้านล็ักษณะนี�จะช่วิยเปิล็ี�ยนริ้ปิแบับัการิใช้ชีวิิตั้ไปิในทิศทางไหน	อิย่างไริบั้าง?
      1. ประหยัดพัลังงาน (Energy Saving)
	 เบัื�อิงหล็งัแนวิคดิการิสร้ิางบ้ัานสมาร์ิทโฮม	(Smart	Home)	เกดิจากควิาม
ตั้้อิงการิปิริะหยัดพื้ล็ังงานแล็ะเงินจากการิใช้เคริื�อิงใช้ไฟฟ้า	โดยเฉพื้าะเคริื�อิงทำ
ควิามริ้อินแล็ะเครืิ�อิงปิริับัอิากาศ	ซึ่ึ�งกินไฟไม่น้อิย	ริะบับัสมาริ์ทโฮมเข้้ามาแก้ไข้
ปัิญหานี�ได้ตั้ริงจดุ	เหน็ได้จากการิใช้เทอิร์ิโมสแตั้ท	(Thermostat)	แบับัสมาร์ิทโฮม

ร้ปที่ 1	สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	บั้านอิัจฉริิยะคนยุคดิจิทัล็	สำหริับัช่วิงโควิิด-19
(ภาพื้ที�มาจาก	Pixabay.com	คำค้น:	Smart	Home	ค้นวิันที�	24	มกริาคม	พื้.ศ.	2565)

ร้ปที่ 2	สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	มีริะบับัควิบัคุมอิุณหภ้มิแล็ะแสงสวิ่างในบั้านเพื้ื�อิปิริะหยัดการิใช้พื้ล็ังงาน	เหมาะสำหริับั
ช่วิงโควิดิ-19	ที�คนอิย้บ้่ัานมากข้ึ�น	(ภาพื้ที�มาจาก	Pixabay.com	คำค้น:	Energy	Saving	Home	ค้นวินัที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565)

ร้ปที่ 3	สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	มีริะบับัอิำนวิยควิามสะดวิกในบั้านเปิิด-ปิิดริะบับัไฟฟ้า	พื้ล็ังงานแล็ะแสงสวิ่างในบั้าน
(ภาพื้ที�มาจาก	Pixabay.com	คำค้น:	Home	Automation	ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565)

ริ้ปิที�	4	สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	มีริะบับัควิามปิล็อิดภัยแล็ะควิามเปิ็นส่วินตั้ัวิในบั้าน	มีกล็้อิงจับัภาพื้คนเข้้ามาในบั้านใช้
ตั้ิดตั้ามตั้ริวิจสอิบัตั้ิดตั้ามผ่้้คนในยุคโควิิด-19
(ภาพื้ที�มาจาก	Pixabay.com	คำค้น:	Home	Security	and	Privacy	ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565)

ร้ปที่ 5	สมาริ์ทโฮมมีริะบับัควิามบัันเทิงภายในบั้านอิัตั้โนมัตั้ิ	
(Smart	Home	Entertainment)
(ภาพื้ที�มาจาก	Pixabay.com	คำค้น:	Smart	Home	Entertainment	
ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565)

(อ่่านต่่อ่หน้า 5)



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ๕
RUKnow : สมาร์ทโฮมยุคโควิค-19                 
                                                                        (ต่่อ่จากหน้า 4)

อุป็กร์ณ์์ที�คืวร์มีติิดีสมาร์์ทโฮม (Smart Home) ป็ี พ.ศ. 2565
	 นวิตัั้กริริมสมาร์ิทโฮม	(Smart	Home)	หล็ายอิย่างกำลั็งจะเข้้ามามีบัทบัาท
ในชีวิิตั้ปิริะจำวิันแน่นอิน	ล็อิงพื้ิจาริณาริะบับัหรืิอิอิุปิกริณ์อิิเล็็กทริอินิกส์ที�ตั้้อิงมี
ตั้ดิสมาร์ิทโฮมในปีิ	พื้.ศ.2565	มาด้กนัว่ิาจะมีเทคโนโล็ยีไหนบ้ัาง	ที�มใีช้ในช่วิงโควิดิ-19
ริะบัาด
      1. ระบบตรวจัสอบและบำบัดคุณีภาพัอากาศ (Air Quality Control)
	 การิจดัการิคณุภาพื้อิากาศภายในบ้ัานอิตัั้โมนตัั้เิพื้ื�อิสร้ิางอิากาศคณุภาพื้ดี
สะอิาดแล็ะปิล็อิดภัย	โดยการิทำงานข้อิงอิปุิกริณ์ในริะบับัคอืิ	เคริื�อิงช่วิยจดัการิอิากาศ
(Supply	Air	Ventilator)	ที�จะช่วิยกริอิงอิากาศดีเข้้าบั้าน	โดยการิสริ้างให้อิากาศ
เปิ็นควิามดันบัวิก	(Positive	Pressure)	เพื้ื�อิให้อิากาศเสียถ้กดันอิอิกทางช่อิงวิ่าง
ข้อิงตั้ัวิบั้าน	จนทำให้มล็ภาวิะนอิกบั้าน	ไม่สามาริถเข้้าส้่ภายในบั้านได้	ซึึ่�งเปิ็น
หล็กัการิทำงานที�แตั้กต่ั้างกบััเคริื�อิงฟอิกอิากาศทั�วิไปิเพื้ื�อิให้มั�นใจว่ิาอิากาศภายในบ้ัาน
จะมีคุณภาพื้ดี	สะอิาด	ปิล็อิดภัยจากฝุ่่น	PM	2.5	เชื�อิโริค	แบัคทีเริีย	แล็ะไวิริัส
พื้ริ้อิมริะบับัตั้ริวิจสอิบัคุณภาพื้อิากาศอิัตั้โนมัตั้ิ	อิีกทางเลื็อิกที�ช่วิยฟอิกอิากาศ
ด้วิยวิิธุีธุริริมชาตั้ิคือิ	การิใช้ตั้้นไม้ฟอิกอิากาศช่วิยริักษาคุณภาพื้แล็ะช่วิยส่งเสริิม
บัริริยายกาศภายในบั้านด้วิยอิีกทาง

 

      2. ระบบทำความสะอาดพืั�นบ�านอัตโนมตั ิ(Automatic cleaning system)
	 ริะบับัสมาริ์ทโฮมตั้้อิงอิาศัยหุ่นยนตั้์ถ้พื้ื�นอิัตั้โนมัตั้ิเพื้ื�อิทำควิามสะอิาดพื้ื�น
ผ่ิวิเริียบัพื้ริ้อิมริะบับัข้ับัเคล็ื�อินอัิจฉริิยะช่วิยเพื้ิ�มแริงกดให้พืื้�นสะอิาดหมดมากกวิ่า
แล็ะมีริะบับัจ่ายน�ำอิัตั้โนมัตั้ิ	อิีกทั�งยังถ้กอิอิกแบับัให้มีดีไซึ่น์กะทัดรัิดเพื้ื�อิกำจัด
สิ�งสกปิริกพื้ริ้อิมถ้พื้ื�นในทุกพื้ื�นที�ข้อิงบั้านได้อิย่างมีปิริะสิทธุิภาพื้ที�สุด	ตั้อิบัโจทย์
คนยคุใหม่ที�กำล็งัมอิงหาโซึ่ล็ช้ั�นการิทำควิามสะอิาดที�ทริงปิริะสทิธุภิาพื้	พื้ร้ิอิมด้วิย
ฟีเจอิร์ิอัิจฉริิยะที�จะช่วิยพื้วิกเข้าปิริะหยดัแริงแล็ะเวิล็า	ด้วิยผ้่าพื้เิศษสามาริถกำจดั
สิ�งสกปิริกแล็ะคริาบัฝ่ังแน่นแล็ะมีผ่้าไมโคริไฟเบัอิริ์สำหริับัทำควิามสะอิาดพื้ื�นผ่ิวิ
ที�ล็ะเอิียดอิ่อิน	ริะบับัตั้ริวิจจับัอิัจฉริิยะ	(Smart	Sensing	System)	ที�ใช้เซึ่นเซึ่อิริ์
อิินฟาเริดในการิตั้ริวิจจับัสิ�งกีดข้วิาง	พื้ริ้อิมด้วิยริะบับัเซึ่นเซึ่อิริ์ปิ้อิงกันการิชน
ที�ช่วิยล็ดควิามเสี�ยงในการิพืุ้ง่ชนผ่นงั	ริวิมถึงเซึ่นเซึ่อิร์ิป้ิอิงกนัการิหล่็นที�อิย้ใ่ต้ั้หุน่ยนต์ั้
ด้ดฝุ่่นช่วิยปิ้อิงกันการิหล็่นล็งจากขั้�นบัันได	แล็ะริะบับัตั้ริวิจจับัควิามสวิ่างช่วิยให้
หุ่นยนตั้์หยุดพื้ักในจุดที�สวิ่างหล็ังการิทำงาน	ทำให้มอิงหาได้ง่ายยิ�งข้ึ�น
      3. ระบบแสงสว่างในบ�าน (Smart Lighting System)
	 สิ�งสำคัญอินัดบััแริกที�จำเป็ินต้ั้อิงมทีกุบ้ัาน	คงหนไีม่พ้ื้นริะบับัให้ส่อิงสว่ิาง
(Lighting	System)	ไม่ว่ิาจะเป็ินไฟภายในห้อิง	ไฟหน้าบ้ัาน	หริอืิแม้แต่ั้โคมไฟหัวิเตั้ยีง
เมื�อินับัริวิมด้แล็้วิ	บั้านหล็ังหนึ�งก็จะใช้ไฟฟ้าอิย้่ไม่น้อิย	หากเริามีริะบับัส่อิงสวิ่าง
อิตัั้โนมตัั้	ิ(Automated	Lighting	System)	กส็ามาริถสั�งการิผ่่านเสียงได้ในคริาวิเดียวิ
โดยไม่จำเปิ็นตั้้อิงเดินอิอิกไปิเปิิดดวิงไฟทีล็ะดวิงด้วิยตัั้วิเอิง	หริือิหากคุณอิอิกมา
ทำธุรุิะข้้างนอิกแล้็วินกึขึ้�นได้ว่ิาลื็มปิิดไฟ	ก็สามาริถตั้ั�งค่าเปิิด-ปิิดไฟได้ผ่่านโทริศพัื้ท์
มือิถือิ	หริือิสั�งการิด้วิยเสียงได้อิย่างสะดวิกแล็ะริวิดเริ็วิ
      4. ระบบควบคุมอุณีหภ้มิด�วยเทอร์โมสแตท (Smart Temperature
Control System)
	 เครืิ�อิงใช้ไฟฟ้าจำเปิ็นข้อิงคนยุคนี�	แม้วิ่าจะถ้กจัดเปิ็นเคริื�อิงใช้ไฟฟ้าที�
กินไฟมากอิย่างหนึ�ง	แตั้่เทอิริ์โมสแตั้ทแบับั	Smart	Home	จะช่วิยล็ดปิัญหานี�ได้
เพื้ริาะมีฟังก์ชันการิทำงานที�ริอิงริับัการิปิริับัอิุณหภ้มิอิัตั้โนมัตั้ิ	โดยจะเล็ือิกปิริับั
ให้เย็นหริือิอิุ่นข้ึ�นตั้ามสภาพื้แวิดล็้อิม	ทำให้คุณไม่ตั้้อิงปิริับัเริ่งควิามเย็นเกินไปิ
เมื�อิเทียบักับัการิใช้เคริื�อิงปิริับัอิากาศแบับัเดิม	นอิกจากนี�	คุณยังเล็ือิกสั�งการิผ่่าน
อิุปิกริณ์อิื�นได้ง่ายข้ึ�นหริือิจะสั�งการิด้วิยเสียงก็ได้

      5. ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ (Home Security System)
	 ริะบับัควิามปิล็อิดภยัแล็ะควิามเป็ินส่วินตั้วัิถอืิเป็ินเริื�อิงใกล้็ตั้วัิที�มอิงข้้ามไม่ได้
ริะบับัริักษาควิามปิล็อิดภัยอิัตั้โนมัตั้ิจะช่วิยด้แล็ชีวิิตั้แล็ะสวัิสดิภาพื้ข้อิงผ้่้อิย้่อิาศัย
ภายในบ้ัานอิย่างทั�วิถงึ	โดยริะบับัจะทำงานร่ิวิมกับัอิปุิกริณ์เสริมิ	ไม่ว่ิาจะเป็ินริะบับั
ส่งสัญญาณเตืั้อินหริือิเซึ่็นเซึ่อิริ์ดักจับัตั้่าง	ๆ	ทั�งนี�	ริะบับัริักษาควิามปิล็อิดภัย
บัางริะบับัอิาจริวิมวิิดีโอิหริือิกล็้อิงวิงจริปิิดมาให้ด้วิย
      6. ระบบล็อกอัตโนมัติ (Automatic Door Locking System)
	 ริะบับัล็็อิกอิตัั้โนมติัั้ถอืิเป็ินกล็อินล็อ็ิกปิริะตั้ท้ี�อิปัิเกริดการิใช้งานข้ึ�นมาอิกีข้ั�น
โดยจะมีฟังก์ชันเพื้ิ�มเติั้มข้ึ�นมา	ไม่วิ่าจะเปิ็นริะบับัการิเข้้าบั้านโดยไม่ใช้กุญแจ
(ช่วิยปิ้อิงกันการิงัดแงะปิริะตั้้)	ริะบับัควิบัคุมการิเข้้าอิอิกข้อิงบัุคคล็ภายนอิก
(ช่วิยกริอิงแข้กผ่้้มาเยือินแล็ะบัุคคล็แปิล็กหน้า)	หริือิริะบับัปิล็ดล็็อิกอิัตั้โนมัตั้ิ	
ทั�งหมดนี�จะช่วิยกริอิงควิามปิล็อิดภัยให้เริาได้อิย่างยอิดเยี�ยมอิีกชั�นหนึ�ง	ซึ่ึ�ง
เหนือิกวิ่าการิล็็อิกปิริะต้ั้บั้านด้วิยกุญแจเท่านั�น	นอิกจากนี�	คุณยังสั�งการิริะบับั
ล็็อิกบั้านอิัตั้โนมัตั้ิผ่่านโทริศัพื้ท์มือิถือิได้ด้วิย	เพื้ริาะริะบับัล็็อิกอิัตั้โนมัตั้ิมาพื้ริ้อิม
ฟังก์ชนัสั�งล็อ็ิกปิริะตั้บ้้ัานอิตัั้โมมตัั้ผ่ิ่านเคริอืิข่้ายไวิไฟ	(Wi-Fi	Smart	Lock)	ซึ่ึ�งช่วิยให้
เชื�อิมตั้่อิกันได้ง่ายขึ้�น	โดยสามาริถสั�งการิผ่่านอิุปิกริณ์ริับัคำสั�งเสียงควิบัคุม
ริะบับัภายในบ้ัาน	เช่น	สั�งคำสั�งเสยีงผ่่าน	Alexa	Google	Assistant®	หรืิอิ	Siri®
ก็ได้ทั�งนั�น
      7. เครื่องตรวจัจัับควัน (Smoke Detection System)
	 บ้ัานพื้กัอิาศยัหริอืิคอินโดมเินยีมหล็ายแห่งมกัตั้ดิเคริื�อิงดกัจบััควินัไว้ิอิย้แ่ล้็วิ
แตั้่ควิามพื้ิเศษข้อิงเครืิ�อิงตั้ริวิจจับัควิันแบับัอิัตั้โนมัตั้ิมีคุณสมบััตั้ิมากกวิ่านั�น
นอิกจากจะช่วิยดักจับัควิันแล็ะสาริคาริ์บัอินมอินอิกไซึ่ด์แล็้วิ	อุิปิกริณ์ยังเชื�อิมตั้่อิ
กบััโทริศัพื้ท์มือิถอืิได้ด้วิย	ช่วิยให้ริบััริ้ค้วิามเคล็ื�อินไหวิภายในบ้ัานในข้ณะที�อิย้ข้่้างนอิก
ริ้้วิ่าตั้อินนี�เกิดอิะไริข้ึ�นที�บั้าน	ริวิมทั�งสั�งปิิดสัญญาณเตั้ือินได้ทันที
      8. ก๊อกน�ำอัจัฉริยะ (Smart Faucet)
	 เทคโนโล็ยีทุ่นแริงสำหริับัแม่บั้านควิริมีไวิ้ตั้ิดคริัวิเปิ็นอิย่างมาก	ก�อิกน�ำ
อิัจฉริิยะจะเชื�อิมตั้่อิกับัอิุปิกริณ์อิื�นภายในบั้าน	ทำงานด้วิยการิสั�งการิผ่่านเสียง
โดยคุณสามาริถสั�งให้เปิิด-ปิิดริะบับั	เตั้ิมน�ำตั้ามปิริิมาณที�กำหนด	หริือิแม้แตั้่ตั้ั�งค่า
สั�งการิล็่วิงหน้า	สามาริถตั้ั�งค่าการิใช้งานได้ง่ายผ่่านสมาริ์ทโฟนเท่านั�น

   สรุปิ

 สมาริ์ทโฮม	(Smart	Home)	เปิ็นไอิเดียข้อิงบั้านในฝ่ันแล็้วินั�น	ข้ั�นตั้่อิไปิ
กท็ำให้เป็ินจริงิ	แต่ั้ก่อินจะตัั้ดสนิใจซึ่ื�อิบ้ัานสกัหล็งั	อิยากให้คุณศกึษาทำควิามเข้้าใจ
เกี�ยวิกับัสิ�งที�ควิริพื้ิจาริณาก่อินเลื็อิกซึ่ื�อิบั้านที�นี�	เมื�อิมีคำตั้อิบัในใจ	เล็ือิกบั้านหล็ัง
ที�ใช่ได้แล็้วิ	อิย่าลื็มมาเช็คควิามพื้ริ้อิม	การิศึกษาแล็ะตั้ิดตั้ั�งริะบับับั้านอัิจฉริิยะ
ให้เหมาะสมกับัริ้ปิแบับัการิใช้ชีวิิตั้ข้อิงแตั้่ล็ะบุัคคล็	โดยเฉพื้าะในยุคที�การิริะบัาด
ข้อิงโควิิด-19	ทำให้ผ้่้คนตั้้อิงใช้ชีวิิตั้อิย้่ที�บั้านมากข้ึ�น	ทั�งทำงาน	อิย้่อิาศัย	พื้ักผ่่อิน
แล็ะทำกจิกริริมในบ้ัานมากข้ึ�นการิตั้ดิตั้ั�งอุิปิกริณ์อัิตั้โนมัตั้เิพื้ื�อิตั้ริวิจสอิบัแล็ะบัำบััด
คณุภาพื้อิากาศ	ริะบับัแสงสว่ิาง	โดยใช้พื้ล็งังานในบ้ัานอิย่างคุม้ค่าแล็ะใส่ใจสิ�งแวิดล้็อิม

   แหล่่งอ้างอิง (ออนัไล่นั์)
1.	ธุนาคาริอิาคาริสงเคริาะห์.	(2564).	“Smart	Home	คือิอิะไริ	ทำควิามริ้้จักบ้ัาน
ยุคใหม่สุดล็�ำ”	(แหล็่งข้้อิม้ล็:	https://blog.ghbank.co.th/what-is-smart-home/	
ค้นวิันที�	24	มกริาคม	พื้.ศ.	2565).
2.	SCG.	(มปิปิ.)	“อิากาศสะอิาดด้วิย	Active	AIR	Quality	กริอิงฝุ่น่	PM	2.5	ล็ดกล็ิ�น
ป้ิอิงกนัเชื�อิโริค”	(แหล่็งข้้อิมล้็:	https://www.scgbuildingmaterials.com/th/solution/
active-airquality	ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565).
3.	บัล็็อิกไมด์พื้ีเฮชพีื้.	(2562.)	“Smart	Home	(สมาริ์ทโฮม)	เทคโนโล็ยีอิำนวิยควิาม
สะดวิกภายในบ้ัาน”	(แหล่็งข้้อิมล้็:	https://www.mindphp.com/blog/65-archive/
6337-smart-home.html	ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565).
4.	Just222.	(2563.)	“ซึ่ัมซุึ่งเปิิดตัั้วิ	“หุ่นยนตั้์ถ้พืื้�น	JetbotTM	Mop”	นวัิตั้กริริม
การิทำควิามสะอิาด	เหมาะกับัไล็ฟ์สไตั้ล็์คนยุคใหม่”	(แหล็่งข้้อิม้ล็:	https://
marketeeronline.co/archives/174903	ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565).

ร้ปที ่6	สมาร์ิทโฮมมีริะบับัตั้ริวิจวัิดแล็ะบัำบัดัคุณภาพื้อิากาศในบ้ัานอิตัั้โนมตัั้	ิ(Smart	Air	Quality	Control)
(ภาพื้ที�มาจาก	Pixabay.com	คำค้น:	Smart	Air	Purifier	ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565)

ร้ปที่ 7	สมาริ์ทโฮมมีริะบับัควิบัคุมอิุณหภ้มิภายในบั้านอิัตั้โนมัตั้ิ	(Smart	Temperature	Control)
(ภาพื้ที�มาจาก	Pixabay.com	คำค้น:	Temperature	Control	ค้นวิันที�	26	มกริาคม	พื้.ศ.	2565)
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ชื่่�อกระบวนัวิชื่า
	 การิอิ่านตั้ีควิามภาษาอิังกฤษ
	 English	Interpretative	Reading	
วันั/เวล่าเรียี่นั
	 วิันศุกริ์	เวิล็า	11:30	-	13:20	น.
อาจารยี่์ผู้้้สอนั
	 อิาจาริย์	ดริ.แก้วิกัล็ยา	อิภัยบััณฑิิตั้กุล็
	 อิาจาริย์วิริริณนิภา	วิงศ์ปิัญญา
	 อิาจาริย์	ดริ.วิริุณศิริิ	พื้ริพื้จน์ธุนามาศ
ตำาราที่ี�ใชื่้
	 ENG2002	(EN	202)	การิอ่ิานตั้คีวิามภาษา
อิังกฤษ	(English	Interpretative	Reading)
เอกสารปิระกอบ
	 ENG2002	(S)	การิอ่ิานตั้คีวิามภาษาอิงักฤษ
(English	Interpretative	Reading)
คำำาอธิิบายี่กระบวนัวิชื่า
	 การิศึกษาวิิธุีอิ่านเริ็วิแล็ะการิอิ่านแบับั
ตั้คีวิาม	โดยเน้นการิจบััปิริะเดน็สำคญั	ริายล็ะเอิยีด
สนับัสนุนแก่นข้อิงข้้อิควิาม
จุดีมุ่งหมายี่ของกระบวนัวิชื่า
	 1.	นักศึกษาให้คำจำกัดควิามข้อิงคำวิ่า
“สกิมมิง”	แล็ะอิ่านแบับั	“สกิมมิง”	ได้
	 2.	นักศึกษาให้คำจำกัดควิามข้อิงคำวิ่า
“สแกนนิง”	แล็ะอิ่านแบับั	“สแกนนนิง”	ได้
	 3.	นกัศกึษาอิธิุบัายควิามหมายข้อิงใจควิาม
สำคัญได้	แล็ะสามาริถอิ่านจับัใจควิามสำคัญทั�ง
โดยตั้ริงแล็ะโดยนัยได้
	 4.	นักศึกษาอิธิุบัายควิามหมายข้อิงการิ
อิ้างอิิงได้	แล็ะหาตั้ัวิอิ้างถึงได้
	 5.	นักศึกษาอิธิุบัายควิามหมายข้อิงการิ
วิเิคริาะห์สริปุิควิามได้	แล็ะอ่ิานวิิเคริาะห์สรุิปิควิาม
จากเริื�อิงที�อิ่านได้
แนัวที่างการเรียี่นัการสอนั
	 1.	อิาจาริย์	ดริ.แก้วิกัล็ยา	อิภัยบััณฑิิตั้กุล็
คล็ิปิคำบัริริยาย
	 2.	อิาจาริย์วิริริณนิภา	วิงศ์ปิัญญา
บัริริยายสดผ่่าน	cyber	classroom
	 3.	อิาจาริย์	ดริ.วิริุณศิริิ	พื้ริพื้จน์ธุนามาศ
คล็ิปิคำบัริริยาย
เนั้�อหาวิชื่า
	 ทฤษฎีการิอิ่านแบับั	“สกิมมิง”	แล็ะการิ
อ่ิานแบับั	“สแกนนงิ”	การิหาคำอ้ิางถงึจากคำอ้ิางอิงิ
การิหาใจควิามสำคัญแบับัที�มีริะบุัไวิ้ในเนื�อิเริื�อิง
แล็ะไม่มีริะบุัไวิ้ในเนื�อิเริื�อิง	แล็ะการิวิิเคริาะห์สริุปิ
ควิามจากเริื�อิงที�อิ่าน
บที่อ่านัที่ี�ใชื่้ในัการเรียี่นัการสอนั	มี	6	เริื�อิง	
ดังนี�
   

ชื่่�อกระบวนัวิชื่า
	 การิเข้ียนปิริะโยคตั้่าง	ๆ	แล็ะอินุเฉทสั�น	ๆ
	 Sentences	and	Short	Paragraphs		
วันั/เวล่าเรียี่นั
			Section	1	W	เวิล็า	11:30-13:20	น.	
			Section	2	M	เวิล็า	13:30-15:20	น.	
อาจารยี่์ผู้้้สอนั
			Section	1:	อิาจาริย์	ดริ.แก้วิกลั็ยา	อิภยับัณัฑิติั้กลุ็
			Section	2:	Mr.	Stephen	Boswell
ตำาราที่ี�ใชื่้
	 EN	205	การิเข้ียนปิริะโยคตั้่าง	ๆ	แล็ะ
อินุเฉทสั�น	ๆ	แตั้่งโดย	ริศ.ริมณี	กอิวิัฒนา
คำำาอธิิบายี่กระบวนัวิชื่า
	 ศึกษาล็ักษณะข้อิงภาษาเข้ียน	ฝ่ึกเข้ียน
ปิริะโยคชนิดตั้่าง	ๆ	ให้สื�อิควิามหมายที�ตั้้อิงการิ
โดยเริิ�มจากปิริะโยคเดี�ยวิไปิส้่ปิริะโยคควิามริวิม
แล็ะปิริะโยคควิามซึ่้อิน	
จุดีมุ่งหมายี่ของกระบวนัวิชื่า
	 1.	เพื้ื�อิให้ผ่้ ้ เริียนเข้้าใจโคริงสริ้างแล็ะ
ส่วินปิริะกอิบัข้อิงปิริะโยคพื้ื�นฐาน
	 2.	เพื้ื�อิให้ผ่้ ้เริียนสามาริถเข้ียนปิริะโยค
ควิามริวิม	แล็ะริ้้จักใช้คำเชื�อิมชนิดตั้่าง	ๆ	ได้
	 3.	เพื้ื�อิให้ผ่้ ้เริียนสามาริถเข้ียนปิริะโยค
ควิามซึ่้อินชนิดตั้่าง	ๆ	ได้
	 4.	เพื้ื�อิให้ผ่้ ้เริียนสามาริถเข้ียนปิริะโยค
ควิามเดียวิชนิดซึ่ับัซึ่้อินชนิดตั้่าง	ๆ	ได้
	 5.	เพื้ื�อิให้ผ่้้เริียนสามาริถเข้ียนปิริะโยคที�มี
Gerund	หริือิ	Infinitive	ได้
แนัวที่างการเรียี่นัการสอนั
	 คล็ิปิคำบัริริยายผ่่าน	Cyber	Classroom
แล็ะ	Course	on	Demand	
เนั้�อหาวิชื่า
	 ส่วินปิริะกอิบัข้อิงโคริงสร้ิางปิริะโยคพื้ื�นฐาน
ชนิดตั้่าง	ๆ	ริวิมทั�งโคริงสริ้างข้อิงปิริะโยค	บัอิกเล็่า
ปิริะโยคปิฏิิเสธุ	ปิริะโยคคำถาม	ปิริะโยคคำสั�ง
ปิริะโยคข้อิร้ิอิง	ปิริะโยคที�ม	ี“there”	เป็ินปิริะธุาน
แล็ะปิริะโยคกริริมวิาจก	ปิริะโยคควิามริวิมแล็ะ
คำเชื�อิมชนิดตั้่าง	ๆ	ปิริะโยคควิามซึ่้อินชนิดตั้่าง	ๆ

			1.	Passage	3:	Feminine	Physique
			2.	Passage	22:	Native	Americans
			3.	Passage	19:	Summerhill	School
			4.	Passage	17:	Environmentalism	Matters
			5.	Passage	25:	Songs	for	Life
			6.	Passage	26:	Accidental	Drug	Addiction
ล่ักษณะข้อสอบ
	 ปิรินัย	100	ข้้อิ	แบั่งเปิ็น
			Part	I:	Seen	Passages
A:	Reading	Theory	(True/False)	10	items
B:	Passages	 	 	 					50	items
			Part	II:	Unseen	Passages
A:	True/False	 	 	 					10	items
B:	Passages	 	 	 					30	items
วันัสอบ
	 วิันอิาทิตั้ย์ที�	30	เมษายน	2565	เวิล็า	
14:00-16:30	น.

แล็ะปิริะพื้ันธุสริริพื้นาม	ปิริะโยคควิามเดียวิชนิด
ซึ่บััซ้ึ่อิน	ปิริะโยคที�ม	ีGerund	แล็ะ	Infinitive	ริวิมทั�ง
ปิริะโยคที�ข้ึ�นตั้้นด้วิย	“it”	การิเข้ียนอินุเฉท	
ล็ักษณะข้้อิสอิบั/วิันสอิบั
 อัตนัย 90 คะแนน เวลาทำ 2 ชั่วโมง
 สอบวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 เวลา 09:30-11:30 น.
รายี่ล่ะเอียี่ดีของล่ักษณะข้อสอบ
ข้้อิสอิบัแบั่งอิอิกเปิ็น	4	part	ดังนี�
Part I: Combine each of the following
sentences into a compound or complex
sentence by using one of the connectors
given below. Be sure to use each of them
only once and put the punctuation where
necessary.	(20	marks)
	 ข้้อิสอิบั	part	นี�ม	ี10	ข้้อิ	ข้้อิล็ะ	2	คะแนน
ให้นักศึกษาเอิาปิริะโยคสอิงปิริะโยคมาริวิมกัน
โดยเล็ือิกคำเชื�อิมที�มีให้	ในการิทำนักศึกษาจะตั้้อิง
ใช้คำเชื�อิมที�ให้มาคำล็ะคริั�งเดยีวิเท่านั�น	ถ้าใช้คำเชื�อิมซึ่�ำ
ปิริะโยคอิื�น	ๆ	ที�ใช้คำเชื�อิมที�ใช้ไปิแล็้วิ	จะไม่นับั
คะแนนให้	นอิกจากนี�	นกัศึกษาต้ั้อิงใส่เคริื�อิงหมาย
วิริริคตั้อินตั้ามควิามเหมาะสมด้วิย
Part II: Change each of the following
complex sentences into a simple one by
using participle modifiers in a suitable
position. Use the correct punctuation
where necessary.	(20	marks)
	 ข้้อิสอิบั	part	นี�	ให้นักศกึษาเปิลี็�ยนปิริะโยค
ที�เปิ็นปิริะโยคควิามซึ่้อินให้เปิ็นปิริะโยคควิามเดียวิ
ชนิดซึ่ับัซึ่้อิน	แล็ะนักศึกษาตั้้อิงใส่เคริื�อิงหมาย
วิริริคตั้อินตั้ามควิามเหมาะสมด้วิย
Part III: Fill each of the following blanks 
with a suitable clause. Be sure to use
punctuation where necessary.	(30	marks)
	 ข้้อิสอิบั	part	นี�	ให้นักศึกษาเตั้มิอินปุิริะโยค
หริอืิปิริะโยคหล็กัในช่อิงว่ิางที�กำหนดให้	แล็ะนักศึกษา
ต้ั้อิงใส่เคริื�อิงหมายวิริริคตั้อินตั้ามควิามเหมาะสมด้วิย
แล็ะข้ีดเส้นใตั้้ที�ปิริะโยคที�นักศึกษาเตั้ิมด้วิย
Part IV: Change the word within the 
parentheses into the correct form of
infinitive or gerund. Be sure to use tense
and voice correctly.	(20	marks)
	 ข้้อิสอิบั	part	นี�	ให้นักศึกษาเปิล็ี�ยนคำกริยิา
ที�ให้ไวิ้ในวิงเล็็บัเปิ็น	Gerund	หริือิ	Infinitive
ที�เหมาะสม	ในการิเข้ยีนตั้อิบั	นักศึกษาจะต้ั้อิงคำนึง
ถึงเริื�อิงกาล็แล็ะวิาจกด้วิยวิ่าเปิ็น	present	หริือิ
past	tense	เป็ิน	active	voice	หริอืิ	passive	voice		
หมายเหตัุ้:
			1.	ในการิสอิบั	ให้นักศึกษาเขียนด�วยปากกา
เท่านั�น ถ�าใช�ดินสอทำข�อสอบ อาจัารย์ผู้้�ตรวจั
จัะไม่ตรวจัข�อสอบให�
			2.	เนื�อิงจากการิสอิบัคริั�งนี�จะเป็ินการิสอิบัอิอินไล็น์
ดงันั�น	กริะดาษคำตั้อิบัจะจดัทำไว้ิให้ล่็วิงหน้าโดยจะ
อิัพื้โหล็ดไวิ้ใน	Google	Classroom	ให้นักศึกษา
ดาวิน์โหล็ดไว้ิล่็วิงหน้า	แล้็วิปิริิ�นท์อิอิกมาบันกริะดาษ
A4	หากนักศึกษาท่านใดไม่สะดวิกในการิปิริิ�นท์
แบับัฟอิร์ิมกริะดาษคำตั้อิบัอิอิกมา	สามาริถคดัล็อิก
ริป้ิแบับัข้อิงกริะดาษคำตั้อิบัล็งบันกริะดาษข้นาด	A4
จะมีเส้นหริือิไม่มีก็ได้เตั้ริียมไวิ้ก่อินวิันสอิบั
			3.	ในการิส่งกริะดาษคำตั้อิบั	ให้นักศึกษาทำเป็ิน
ไฟล็์	PDF	แล็้วิอิัพื้โหล็ดส่งใน	Google	Forms
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 นายทวีป บุตรโพัธ์ิ�	ผ่้้วิ่าริาชการิจังหวัิด
อิำนาจเจริญิ	เป็ินปิริะธุานในพิื้ธุถีวิายริาชสกัการิะ
สมเดจ็พื้ริะนเริศวิริมหาริาช	เนื�อิงในวินัยทุธุหตัั้ถี	
โดยมี	นายวาสนา ทองแลง	หัวิหน้าสาข้า
วิทิยบัริกิาริเฉล็มิพื้ริะเกยีริตั้	ิจังหวิดัอิำนาจเจริญิ	
พื้ร้ิอิมด้วิย	เจ้าหน้าที�สาข้าวิทิยบัริกิาริเฉลิ็มพื้ริะเกยีริตั้ิ	
จังหวิัดอิำนาจเจริิญเข้้าริ่วิมพิื้ธุี	เมื�อิวัินที�	18	
มกริาคม	2565	ณ	หอิปิริะชุมพื้ญานาคริินทริ	์
ศาล็ากล็าง	จังหวิัดอิำนาจเจริิญ

	 มหาวิทิยาล็ยัริามคำแหง	สาข้าวิทิยบัริกิาริ
เฉล็ิมพื้ริะเกียริตั้ิ	จังหวิัดสุริินทริ์	ริ่วิมกิจกริริม
จังหวิัดสุริินทริ์สริ้างสุข้สริ้างริอิยยิ�ม	เมื�อิวิันที�	19	
มกริาคม	2565	ณ	โริงเริียนบั้านทุ่งมน	(ริิมริาษฎริ์
นุสริณ์)	ตั้ำบัล็ทุ ่งมน	อิำเภอิปิริาสาท	จังหวัิด
สุริินทริ์

 อาจัารย์ ดร.เปาว์ จัำปาเงิน	ผ่้ ้ช่วิย
อิธุกิาริบัดฝ่ี่ายวิทิยบัริกิาริฯจงัหวิดัล็พื้บัรุิ	ีพื้ร้ิอิมด้วิย	
เจ้าหน้าที�สาข้าฯ	แล็ะคณาจาริย์จากภาควิิชา
ตั้่างๆ	พื้้ดคุยแล็ะสัมภาษณ์ถึงควิามตั้้อิงการิ
พื้ัฒนาผ่ล็ิตั้ผ่ล็ข้อิงไริ่ไพื้วิัล็ย์กล็้วิยหอิมล็พื้บัุริี	
ผ่่านริะบับั	Google	Meet	เพื้ื�อินำควิามริ้้จาก	
ม.ริ.	ใช้ในการิพื้ัฒนาตั้่อิยอิดให้เกิดปิริะโยชน์
ในชุมชน	เมื�อิวิันที�	25	มกริาคม	2565

 สาข้าวิทิยบัริกิาริฯจังหวิดัตั้ริงั	จดักจิกริริม
จิตั้อิาสา	“เริาทำควิามดี	ด้วิยหัวิใจ”	เนื�อิงในวิัน
พ่ื้อิขุ้นริามคำแหงมหาริาช		โดยมี	ผู้้�ช่วยศาสตราจัารย์
กนกวรรณี ผู้ลศรัทธ์า	ริอิงอิธิุการิบัดฝ่ี่ายวิิทยบัริกิาริฯ
จังหวัิดตั้ริัง	เปิ็นปิริะธุานในพื้ิธุีฯ	ริ ่วิมพื้ัฒนา
บัริิเวิณถนนภายในชุมชนโคกไม้ไผ่่	ด้านหล็ังสาข้า
วิิทยบัริกิาริเฉล็มิพื้ริะเกยีริตั้	ิจงัหวิดัตั้ริงั		เมื�อิวินัที�	
17	มกริาคม	2565			

๗

ปญั่หานักศกึษาปญั่หานักศกึษา
ตอบตอบ

ถาม:  เปิ็นนักศึกษาสมัคริเข้้าเริียนภาค	1/2564	
ปิัจจุบัันเริียนที�มหาวิิทยาล็ัยอิื�นอิย้ ่ด ้วิย	จึงอิยาก
พื้กัการิเริยีนข้อิงริามคำแหงไว้ิก่อินปิริะมาณ	1	ปีิการิศกึษา	
ข้อิสอิบัถามวิ่านักศึกษาสามาริถพื้ักการิเริียน	1ปิี
ได้หริือิไม่	หริือิจะทำให้หมดสถานภาพื้นักศึกษา
ถ้าข้าดการิตั้ิดตั้่อิ	1	ปิี	
ตอบ:	 	นักศึกษาสามาริถข้าดการิล็งทะเบีัยนเริียน
ตั้ิดตั้่อิกันได้ไม่เกิน	2	ภาคการิศึกษาปิกตั้ิ	(1,	2)	ไม่
นับัริวิมภาคฤด้ริ ้อิน	โดยไม่ตั้ ้อิงยื�นเริื�อิงใดๆ	กับั
มหาวิทิยาล็ยัฯ	ซึ่ึ�งนกัศกึษาที�ข้าดการิล็งทะเบีัยนเริยีน
ในภาคปิกตั้	ิ(1,	2)	นั�น	จะต้ั้อิงชำริะค่ารัิกษาสถานภาพื้
นักศึกษา	มีดังนี�
	 1.	ชำริะค่าริักษาสถานภาพื้	(ด้วิยตั้นเอิง)	
ตั้ิดตั้่อิชำริะเงินได้ที�	กอิงคล็ัง	สำนักงานอิธุิการิบัดี	
ชั�น	1	ภายหลั็งชำริะค่าริกัษาสถานภาพื้แล้็วิ	ให้นกัศกึษา
นำใบัเสริจ็มาตั้ดิต่ั้อิที�	ฝ่่ายล็งทะเบีัยนเริยีนแล็ะจัดสอิบั	
อิาคาริ	สวิปิ.	ชั�น	6	เพื้ื�อิปิริับัฐานข้้อิม้ล็
		 2.	ชำริะค่าริกัษาสถานภาพื้ผ่่านทางอินิเทอิร์ิเน็ตั้
ได้ที�	www.iregis2.ru.ac.th	ตั้ามวินัเวิล็าที�ริะบุัในริะบับั
ริักษาสถานภาพื้ทางอิินเทอิริ์เน็ตั้
	 3.	ชำริะค่าริักษาสถานภาพื้พื้ริ้อิมการิล็ง
ทะเบัียนเริียนในภาคการิศึกษาถัดไปิ	
	 4.	ค่าริักษาสถานภาพื้	ภาคการิศึกษาล็ะ	
300	บัาท	(ข้าดการิล็งทะเบัยีนเริยีน	2	ภาคการิศึกษา	
ชำริะค่าริักษาสถานภาพื้	จำนวิน	600	บัาท)
	 หากมีข้้อิสงสัยสอิบัถามริายล็ะเอิียดเพื้ิ�มเตั้ิม
ได้ที�	ฝ่่ายล็งทะเบัียนเริียนแล็ะจัดสอิบั	อิาคาริ	สวิปิ.	
ชั�น	6	โทริ.	02-310-8626	

ถาม:	 	นกัศกึษาปีิ	1	ส่วินกล็างสมัคริ	ภาค	1/2564		
อิยากสอิบัถามว่ิาหลั็งสอิบัเสร็ิจแล้็วิ	ล็งทะเบีัยนเริยีน
ภาคการิศกึษาต่ั้อิไปิได้เล็ยใช่หริอืิไม่	เวิล็าล็งทะเบีัยน
ล็งแบับัไหน	ข้อิคำแนะนำการิล็งทะเบัียนเริียน
ข้อิงนักศึกษาด้วิย
ตอบ:	 	เมื�อิสอิบัภาค	1/2564	เสริ็จสิ�นแล็้วิ	
ให้นักศึกษาตั้ริวิจสอิบัริายกริะบัวินวิิชาที�ตั้ ้อิง
ล็งทะเบัยีนเริยีนในภาคการิศกึษาต่ั้อิไปิจากโคริงสร้ิาง
หล็ักส้ตั้ริข้อิงคณะที�สังกัด	ได้จากเวิ็บัไซึ่ตั้์ข้อิง
มหาวิทิยาล็ยัฯ	ที�	www.ru.ac.th	หวัิข้้อิสาริสนเทศ
นกัศกึษาปิริญิญาตั้ริ	ี	เล็อืิกหัวิข้้อิหล็กัสต้ั้ริปิริญิญาตั้ริี	
กริณีนักศึกษาที�ใช ้สิทธิุเทียบัโอินที�ยังไม่ทริาบั
กริะบัวินวิิชาที�ตั้้อิงล็งทะเบัียนเริียนนั�น	ให้ตั้ิดตั้่อิที�
ฝ่่ายทะเบีัยนคณะที�สงักดัก่อินทำการิล็งทะเบัยีนเริยีน	
แล็ะตั้ริวิจสอิบัปิริะกาศกริะบัวินวิิชาที�เปิิดสอิน
พื้ร้ิอิมวินัแล็ะเวิล็าสอิบัไล่็ได้จาก	ตั้าริางเริยีน	ม.ริ.30	

นักศึกษาส่ามารถนักศึกษาส่ามารถ
พักการเรียน 1 ปิี ได�ห้รือไม่ พักการเรียน 1 ปิี ได�ห้รือไม่ 

คำาแนะนำาการลงทะเบียนเรียนคำาแนะนำาการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาของนักศึกษา

ข้อิงแต่ั้ล็ะภาคการิศกึษาที�เวิบ็ัไซึ่ต์ั้ข้อิงมหาวิทิยาลั็ย	
หริือิทางริะบับั	e-service	โดยล็งทะเบีัยนเริียน
ได้ผ่่านช่อิงทาง	ดังนี�	
	 -	ล็งทะเบัยีนเริยีนผ่่านทางอินิเทอิร์ิเนต็ั้ที�	
www.iregis2.ru.ac.th
	 -	ล็งทะเบัียนเริียนผ่่านแอิพื้พื้ล็ิเคชั�น	RU	
REGIS	
	 -	ล็งทะเบัียนเริียนผ่่านทางไปิริษณีย ์	
โดยดาวิน์โหล็ดแบับัล็งทะเบัียนเริียน	(ม.ริ.34)	
ได้ที�	http://www.regis.ru.ac.th/document/
Form/FM4-1(1).pdf
	 -	ล็งทะเบัยีนเริยีนไม่น้อิยกว่ิา	9	หน่วิยกิตั้
   

แล็ะไม่เกิน	22	หน่วิยกิตั้ในภาคการิศึกษาปิกตั้ิ
ส่วินในภาคฤด้ริ้อินให้ล็งทะเบัียนเริียนได้ไม่เกิน	
9	หน่วิยกิตั้
	 สำหริับัวิัน	เวิล็าในการิล็งทะเบัียนเริียน
ในภาคการิศึกษาตั้่อิไปินั�น	ให้นักศึกษาตั้ริวิจสอิบั
จากปิฏิทินิการิศกึษาข้อิงแต่ั้ล็ะภาคการิศกึษา	ซึ่ึ�งจะ
ปิริะกาศให้ทริาบัผ่่านหน้าเวิบ็ัไซึ่ต์ั้ข้อิงมหาวิทิยาล็ยัฯ		
ที�	www.ru.ac.th	หัวิข้้อิสาริสนเทศนักศึกษา
ปิริิญญาตั้ริี	หริือิสอิบัถามข้้อิม้ล็เพื้ิ�มเตั้ิมเกี�ยวิกับั
การิล็งทะเบัียนเริียนได้ที�	หน่วิยล็งทะเบัียนเริียน	
อิาคาริกงไกริล็าศ	(KLB)	ชั�น	1	หรืิอิทางโทริศัพื้ท	์
02-310-8616

กิจกรรมสาขาฯกิจกรรมสาขาฯ

กอ่งบรรณาธิการ

http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/FM4-1(1).pdf
http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/FM4-1(1).pdf
http://www.ru.ac.th
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เจั�าของ	 	 มหาวิทิยาล็ยัริามคำแหง
บรรณีาธ์กิาร	 ผ่ศ.ดริ.สริตั้	ี	ปิรีิชาปัิญญากลุ็																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นางปุิญญิสา	อิริพื้นิท์																	 

คณีะผู้้�จัดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณีาธ์กิารผู้้�ช่วย					ริศ.วิาริศิา		พื้ล็ายบัวัิ				อิาจาริย์อิภสิทิธุิ�		ศภุกจิเจริญิ				น.ส.พื้ริริณวิริา		เพื้ิ�มพื้ล้็				น.ส.กลุ็ศิริา		เจริญิสขุ้
กองบรรณีาธ์กิาร	 				น.ส.กนษิฐา		ทอิงจบัั				น.ส.ศริิภิริณ์		นามพื้งษ์				น.ส.โชตั้มิา		เดชะริาช
ช่างภาพั	 	 				นายภาณพุื้งศ์		พื้งิไธุสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจัดัหน�า					นายสณัฐติั้	ิ	เทศสแีดง				นายสยมุพื้ล็		ศริพื้ริหม				นายสุภะชยั		อิวินศริี								

	 มหาวิทิยาล็ยัริามคำแหง	เปิิดรัิบัปิริญิญาเอิกทางสงัคมศาสตั้ร์ิ	มุง่ผ่ล็ติั้
ดุษฎีบััณฑิิตั้คุณภาพื้ส้ง	เน้นการิค้นควิ้าวิิจัย	เพืื้�อิเสริิมสริ้างควิามทันสมัย
ให้แก่วิงการิวิิชาการิ	แล็ะผ่ลิ็ตั้งานวิิจัยที�มีคุณค่าแล็ะคุณปิริะโยชน์ตั้่อิสังคม
ปิริะเทศชาติั้	ตั้ามวิถิแีห่งควิามริ้ค้้ค่ณุธุริริม
	 โคริงการิปิริชัญาดษุฎบีัณัฑิติั้ทางสังคมศาสตั้ร์ิ	มหาวิทิยาล็ยัริามคำแหง
เปิิดริบััสมคัริผ่้ส้ำเริจ็การิศึกษาริะดับัปิริญิญาโท	เข้้าศกึษาต่ั้อิริะดบััปิริญิญาเอิก
ใน	2	หล็ักส้ตั้ริ	ได้แก่	หล็ักส้ตั้รินิตั้ิศาสตั้ริดุษฎีบััณฑิิตั้	แล็ะหล็ักส้ตั้ริปิริัชญา
ดษุฎบีัณัฑิติั้	สาข้าวิชิาบัริหิาริธุรุิกจิ	สาข้าวิชิารัิฐศาสตั้ร์ิ	สาข้าวิิชาสงัคมวิิทยา		
สาข้าวิชิาเศริษฐศาสตั้ร์ิ	สาข้าวิิชาศกึษาศาสตั้ร์ิ	แล็ะสาข้าวิชิาการิจัดการิโล็จสิตั้กิส์
แล็ะโซ่ึ่อุิปิทาน
 หลกัสต้ร แบบ 1	แผ่นการิศกึษาที�ทำดษุฎนีพิื้นธ์ุอิย่างเดยีวิ	48	หน่วิยกติั้
ใช้เวิล็าศกึษา	2-6	ปีิ	คัดเลื็อิกโดยการิปิริะเมินศกัยภาพื้แล็ะควิามพื้ร้ิอิมในการิ
ศกึษาจากข้้อิมล้็ในใบัสมัคริ	ข้้อิเสนอิดุษฎีนพิื้นธ์ุเบัื�อิงต้ั้น	การิสมัภาษณ์	แล็ะ
จดหมายแนะนำโดยเฉพื้าะอิย่างยิ�งจากอิาจาริย์ที�ปิรึิกษาวิิทยานิพื้นธุ์หรืิอิ
สารินพิื้นธ์ุริะดับัปิริญิญาโทหรืิอิอิาจาริย์ที�ปิริกึษา
	 ผ่้้สนใจสามาริถสมัคริอิอินไล็น์ได้ตัั้�งแตั้่บัดนี� - 26 มิถุนายน 2565
ที�เวิ็บัไซึ่ตั้์	www.phd.ru.ac.th	สอิบัถามริายล็ะเอีิยดได้ที�	โคริงการิปิริัชญา

 มหาวิทิยาล็ยัริามคาํแหง	เปิิดริบััสมคัริผ่้สํ้าเริจ็การิศึกษาริะดบััปิริิญญาตั้รีิ
ทุกสาข้าวิิชา	เข้้าศึกษาตั้่อิริะดับัปิริิญญาโท	คณะบัริิหาริธุุริกิจ	หล็ักส้ตั้ริ
บัริิหาริธุุริกิจมหาบััณฑิิตั้สําหริับั	CEOs	แล็ะ	CMOs	รุิ่นที�	18	ภาคเริียนที�	2
ปีิการิศกึษา	2564	หล็กัสต้ั้ริ	2	ปีิ	จํานวิน	40	หน่วิยกติั้	แผ่น	ข้	(ไม่ทําวิิทยานิพื้นธ์ุ)
จัดการิเริียนการิสอินแบับั	Block	Course	System	เริียนวิันอิาทิตั้ย์วิันเดียวิ	
เวิล็า	08.00	-	18.00	น.	ค่าธุริริมเนียมการิศึกษาตั้ล็อิดหล็กัสต้ั้ริริวิมศึกษาดง้าน
ที�ปิริะเทศญี�ปิุ่น	219,000	บัาท	หริือิศึกษาด้งานในปิริะเทศ	179,000	บัาท
(แบั่งชําริะ	8	งวิด)	คัดเล็ือิกโดยการิสอิบัสัมภาษณ์
	 ผ่้ส้นใจสมคัริได้ตัั้�งแต่ั้บดันี� – 18 มนีาคม 2565	ดาวิน์โหล็ดใบัสมคัริ
ได้ที�	www.mba-ceos.com	ข้อิริับัใบัสมัคริแล็ะสมัคริด้วิยตั้นเอิงได้ที�
สํานักงานโคริงการิ	อิาคาริสุโข้ทัย	ชั�น	3	ห้อิง	0308	โทริ.	0-2310-8667,
099-949-9125

วิทย่าเข้ติบางนา จััดีงานวิทย่าเข้ติบางนา จััดีงาน
Ru Bangna RUN & WALK 2022Ru Bangna RUN & WALK 2022

ผัังรายการวิิทยุการศึึกษา ม.ร. ผัังรายการวิิทยุการศึึกษา ม.ร. 
เดืือน กุมภาพัันธ์์ 2565เดืือน กุมภาพัันธ์์ 2565

ม.รามฯ เปิิดรับสมัครนัักศึึกษาใหม่
ปิ.เอก ทางสังคมศึาสตร์ บัดนั้� - 26 มิ.ย.65

	 มหาวิิทยาล็ัยริามคำแหง	วิิทยาเข้ตั้บัางนา
จดักิจกริริมเดินวิิ�งเพื้ื�อิสขุ้ภาพื้	2022	“Ru	Bangna
RUN	&	WALK	2022”	ในวนัอาทติย์ที ่27 กมุภาพันัธ์์
2565 เวลา 05.30 น. ณี มหาวิทยาลยัรามคำแหง
วิทยาเขตบางนา	เปิิดริับัสมัคริฟริีค่าธุริริมเนียม	
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั�งสิ�น	ผ่้้สมัคริล็ำดับัที�	1-500
จะได้ริับัเหรีิยญที�ริะลึ็ก	(ได้ริับัหลั็งจากเดิน-วิิ�งเข้้า
เส้นชัย	ณ	จุด	Start	-	Stop)
 คณุีสมบติัผู้้�สมคัร	ต้ั้อิงได้รัิบัวัิคซีึ่นโควิิด-19
แล้็วิอิย่างน้อิย	2	เข้ม็	แล็ะต้ั้อิงแสดงบัตัั้ริปิริะชาชน
แล็ะหล็ักฐานการิฉีดวิัคซึ่ีน	(ใบัรัิบัริอิง	หริือิ	App
หมอิพื้ริ้อิม)	ณ	จุดล็งทะเบัียน
 กำหนดการในวิันจัดกิจกริริม	ริายงานตั้ัวิ
05.30	น.	ณ	มหาวิิทยาลั็ยริามคำแหง	วิิทยาเข้ตั้
บัางนา	(ริามคำแหง	2)	สำหริับัท่านที�เดินทางด้วิย
ริถยนต์ั้หริอืิริถจกัริยานยนต์ั้ให้จอิดบัริเิวิณที�มหาวิทิยาล็ยั
กำหนดให้จอิดเท่านั�น	ล็งทะเบัียน	พื้ริ้อิมรัิบั	BIB
แล็ะ	แสดงหล็กัฐานการิฉดีวิคัซึ่นี	ด้วิย	Application
หมอิพื้ร้ิอิม	หริอืิ	ใบัริบััริอิง	Check	in	เข้้าจดุปิล่็อิยตั้วัิ
Start	(ริะยะทาง	5	กม.	ในมหาวิทิยาลั็ยริามคำแหง
วิิทยาเข้ตั้บัางนา)	นกัวิิ�ง	(เดนิ	-	วิิ�ง)	เข้้าถงึจดุ	Stop
มีสิทธุิ�ได้ริับัเหริียญที�ริะล็ึก	(ทั�งนี�ตั้้อิงเปิ็นผ่้้สมัคริ
ในล็ำดับั	1	-	500	คน	เท่านั�น)
	 สมัคริก่อินมีสิทธุิได ้ริับัเหริียญที�ริะล็ึก	
สอิบัถามเพื้ิ�มเตั้มิ	โทริ.	02-397-6308-9

 มหาวิทิยาลั็ยริามคำแหง	ข้อิเชญิชวินนักศึกษาฟังริายการิวิทิยกุาริศกึษา	ปิริะจำเดอืิน	กมุภาพื้นัธ์ุ
2565	โดยอิอิกอิากาศ	3	สถานี	ดังนี�
 สถานีวิทยุกระจัายเสียงแห่งประเทศไทยเพัื่อการเรียนร้�และเตือนภัย	ภาคกล็าง	สวิท.	AM.
1464	KHz.	ริายการิเปิิดบ้ัานริามคำแหง	อิอิกอิากาศทุกวินัพื้ฤหสับัด-ีวินัศกุร์ิ	เวิล็า	21.00	-	22.00	น.
	 โดยสามาริถตั้ดิตั้ามริบััฟังการิถ่ายทอิดสดจากสถานวิีิทยกุริะจายเสยีงแห่งปิริะเทศไทยเพื้ิ�มเตั้มิ
ผ่่านช่อิงทาง	www.http://radiothailandonline.prd.go.th/	ริวิมถงึ	ผ่่านทางเฟสบัุ�คแฟนเพื้จ	สำนัก
เทคโนโล็ยีการิศึกษามหาวิิทยาล็ัยริามคำแหง	แล็ะเฟสบัุ�คแฟนเพื้จ	RU	Radio	new	media.
 สถานีวทิยกุระจัายเสยีง กรมการทหารส่ือสารกองทัพับก กวส.2	AM.	1215	KHz.	(จังหวัิดแพื้ร่ิ)
อิอิกอิากาศทุกวิันจันทริ์-วิันอิาทิตั้ย์	เวิล็า	21.00	-	22.00	น.
  วันจัันทร์	 วิิชา	THA2203	 คริั�งที�	7-14
  วันอังคาร	 วิิชา	STA1003	 คริั�งที�	7-14
  วันพัุธ์	 	 วิิชา	SCI1003	 คริั�งที�	7-14
  วันพัฤหัสบดี	 วิิชา	ECO1121	คริั�งที�	31-32	 วิิชา	POL1101	คริั�งที�	1-6
  วันศุกร์		 วิิชา	GEO2501	คริั�งที�	7-14
  วันเสาร	์	 วิิชา	GRK1101	คริั�งที�	7-14
  วันอาทิตย์	 เปิ็นริายการิคำถามมีคำตั้อิบั
 สถานีวิทยุกระจัายเสียง กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กรป.กลาง
FM	99.10	MHz.	(จังหวิัดนริาธุิวิาส)	อิอิกอิากาศ
  วันอาทิตย์	 เวิล็า	09.05	-	09.30	น.	เปิ็นวิิชา	GEO2501	คริั�งที�	17-20
	 	 	 	 เวิล็า	09.35	-	10.00	น.	เปิ็นวิิชา	GRK1011	คริั�งที�	17-20
	 สอิบัถามริายล็ะเอิียดเพื้ิ�มเตั้ิมได้ที�หน่วิยจัดแล็ะผ่ล็ิตั้ริายการิวิิทยุ	สำนักเทคโนโล็ยีการิศึกษา	
ม.ริ.	เฟสบัุ�คแฟนเพื้จ	RU	Radio	new	media.

ดษุฎีบัณัฑิติั้ทางสงัคมศาสตั้ร์ิ	อิาคาริท่าชยั	ชั�น	4	ห้อิง	402	โทริ.	0-2310-8000
ตั้่อิ	3761,	3763,	3768	แล็ะ	3774,	0-2310-8566-7	แล็ะ	0-2310-8549
หริอืิที�	www.phd.ru.ac.th	e-mail	:	phdru@ru.ac.th

http://www.phd.ru.ac.th
http://www.mba-ceos.com
www.http://radiothailandonline.prd.go.th/
http://www.phd.ru.ac.th

