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ม.รามฯ ร่วมมือ กอ.รมน. 
สนับสนุนวิทยากรอบรมเชิิงปฏิิบัติิการ

พรรคตะวัันใหม่่ 
ชนะเลืือกตั�ง อ.ศ.ม่.ร. ปีี 2565

ม.ร. ยืนยันติัวติน
สอบภาค 2/64 ส่วนกลาง

สอบซ่่อมภาค 2/64 ส่วนกลาง

16 - 24 มี.ค.  65

ม.รามฯ ชวน นศ.ป.ตรี - Pre-degree ม.รามฯ ชวน นศ.ป.ตรี - Pre-degree 

ประกวดภาพถ่่ายประกวดภาพถ่่าย

“เรีียนรีามฯออนไลน์ สไตล์เรีา”“เรีียนรีามฯออนไลน์ สไตล์เรีา”  
ชิงเงินรางวัลรวม 31,000 บาทชิงเงินรางวัลรวม 31,000 บาท

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลัยัรามคำแหง ประชุมุหารอืเกี�ยวิกบัควิามร่วิมมอืสนับัสนันุั
วิทิยากรในัการอบรมเชุงิปฏิบิตัิกิารของ กอ.รมนั. กบั พนัเอกวทิยั  
ลายถมยา รองผู้้�อำนัวิยการสำนักัพัฒันัาระบบบรหิาร กองอำนัวิยการ
รกัษาควิามมั�นัคงภายในัราชุอาณาจักัร โดียม ีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรตี  ปรีช่าปัญ่ญ่ากุล ผู้้�ชุ่วิยอธิิการบดีีฝ่่ายประชุาสัมพัันัธิ์ 
แลัะทีมงานั กอ.รมนั. ร่วิมประชุุม เมื�อวัินัที� 7 มีนัาคม 2565 
ณ ห�องรับรองชุั�นั 2 อาคารวิิทยบริการแลัะบริหาร

      ติามที� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ไดี�ดีำเนัินัการเลัือกติั�ง
คณะกรรมการองค์การนัักศึึกษา (อ.ศึ.ม.ร.) แลัะสมาชุิกสภา
นักัศึกึษา (ส.ม.ร.) ประจัำปีการศึึกษา 2565 เมื�อวิันัที� 3 มีนัาคม 
2565 ณ หน่ัวิยเลืัอกติั�ง ม.ร. (หวัิหมาก) แลัะวิทิยาเขติบางนัา นัั�นั
      การเลัือกติั�งครั�งนัี�มีนักศึกษาใช่�สิทธิ์ิ� จำนวน 1,740 คน 
ปรากฏิผู้ลัการเลัอืกติั�งคณะกรรมการองค์การนักัศึกึษา (อ.ศึ.ม.ร.) 
ดีังนัี� หมายเลข1 พรรคล้กพ่อขุน ไดี� 53 คะแนันั หมายเลข2 
พรรคสานแสงทอง ไดี�  315 คะแนันั 

      มหาวิิทยาลัยัรามคำแหง ขอเชุญิชุวินันักัศึกึษา
ปริญญาติรีแลัะนัักศึึกษาระบบ Pre-degree ส่ง
ผู้ลังานัภาพัถ่่ายเชุิงสร�างสรรค์ เข�าร่วิมโครงการ
ประกวดภาพถ่าย หัวข�อ “เรียนรามฯออนไลน์ 
สไตล์เรา” ช่งิเงินรางวลัมล้ค่ารวม 31,000 บาท
พร�อมเกียรติบัตร เปิดรับผู้ลงานตั�งแต่บัดนี�- 30 
เมษายน 2565

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
แสดีงควิามยินัดีีกับ นางสาวภวิกา ตันธิ์นโช่ติ นางสาวอิสริยา ภัทร์ศิริกุล แลัะ
นายโช่คช่ัย ช่าญ่ช่ยัโช่ค นักัศึกึษาคณะนัติิศิึาสติร์ ที�ควิ�ารางวิลััชุนัะเลัศิึจัากการแข่งขนัั
การประนัอมข�อพัพิัาทเชุงิพัาณชิุย์ ครั�งที� 4 “National Mediation Competition 2022” 
ประเภททีมเจัรจัา จััดีโดียสถ่าบันัอนัุญาโติติุลัาการ 

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สบืพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิกิารบดีีมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง เป็นัประธิานั
เปิดีโครงการสืบสานัศึิลัปวัิฒนัธิรรมสุโขทัย จััดีโดีย สถ่าบันัศึิลัปวิัฒนัธิรรมเฉลัิมพัระเกียรติิ 
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง  โดียมี ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณิินท์ รองอธิิการบดีีฝ่่าย
ศึลิัปวัิฒนัธิรรม พัร�อมดี�วิยคณะผู้้�บริหาร คณาจัารย์ เจั�าหนั�าที� แลัะนักัศึกึษา ร่วิมโครงการ เมื�อวินััที� 
6 มีนัาคม 2565 ณ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริการเฉลัิมพัระเกียรติิจัังหวิัดีสุโขทัย
      ทั�งนัี� ภายในังานัมีการบรรยายพัิเศึษเกี�ยวิกับการแพัทย์แผู้นัไทยในัยุคสมัยสุโขทัยแลัะการฝ่ึก
ทำยาดีมสมุนัไพัร เพัื�อถ่่ายทอดีแลัะเผู้ยแพัร่ควิามร้�แก่ชุุมชุนัสุโขทัย 

ขายออนไลน์อย่างไรให้้ได้้

ม.รามฯ จััดโครงการสืืบสืานศิิลปวััฒนธรรมสืุโขทััยม.รามฯ จััดโครงการสืืบสืานศิิลปวััฒนธรรมสืุโขทััย

อธิิการบดีียิินดีีกับนักศึึกษานิติิฯ
หลัังคว้้ารางว้ัลัชนะเลัิศึ จาก THAC
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100 ล้้าน100 ล้้าน

ในฉบับ หน้า 3



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

พรรคตะวนัใหม่ ช่นะเลอืกตั�ง อ.ศ.ม.ร. ปี 2565                                               (ต่่อ่จากหน้า 1)

๒

การเปิิดวััน เวัลา สอน การเปิิดวััน เวัลา สอน 
เพิ่่�มเติ่ม (ครั�งที่่� 1) เพิ่่�มเติ่ม (ครั�งที่่� 1) 

ภาค 2 ปิีการศึึกษา 2564ภาค 2 ปิีการศึึกษา 2564

การงด SECTION (ครั�งที่่� 1)การงด SECTION (ครั�งที่่� 1)

ภาค 2 ปิีการศึึกษา 2564ภาค 2 ปิีการศึึกษา 2564

 ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์สาธิ์ิน สุนทรพันธิ์ุ ์ คณบดีีคณะรัฐศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็นัประธิานัเปิดีการเสวินัาทางวิิชุาการเรื�อง “บทบาทรัฐกับควิามท�าทายมิติิใหม่ในัยุคดิีจิัทัลั” โดียมี
นายทศพล เช่ีย่วช่าญ่ประพนัธิ์ุ ์จัากสำนักังานัพัฒันัารฐับาลัดีจิัทิลัั ดร.ช่าย ไช่ยช่ติ แลัะดร.ขนษิฐา สขุสง
อาจัารย์คณะศิึลัปศึาสติร์แลัะวิทิยาศึาสติร์ มหาวิทิยาลัยัเกษติรศึาสติร์ วิทิยาเขติกำแพังแสนั เป็นัวิทิยากร
แลัะมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะการัง ช่ื่นจิตร อาจัารย์คณะรัฐศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็นัผู้้�ดีำเนัินัรายการ ทั�งนัี� มีนัักศึึกษา เจั�าหนั�าที� แลัะบุคคลัทั�วิไปร่วิมรับฟััง เมื�อวิันัที� 4 มีนัาคม 2565
ผู้่านัทาง Facebook: คณะรัฐศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
 โอกาสนัี� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์สาธิ์นิ สุนทรพนัธิ์ุ ์คณบดีคีณะรัฐศึาสติร์ มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
กลั่าวิวิ่า การจััดีโครงการเสวินัาทางวิิชุาการเรื�อง “บทบาทรัฐกับควิามท�าทายมิติิใหม่ในัยุคดีิจัิทัลั”
เป็นัส่วินัหนัึ�งของโครงการอบรมแลัะพััฒนัาศึักยภาพัดี�านัควิามเป็นัเลัิศึทางวิิชุาการของนัักศึึกษา
คณะรฐัศึาสติร์ แลัะเป็นัเรื�องที�อย้ใ่นัควิามสนัใจั เพัราะปัจัจับุนััมกีารเปลัี�ยนัแปลังทางเทคโนัโลัยอีย่างรวิดีเรว็ิ
อย้่ติลัอดีเวิลัา ดีังนัั�นั ภาครัฐก็จัะติ�องมีการปรับติัวิแลัะนัำเทคโนัโลัยีดีิจัิทัลัเข�ามาใชุ�ในัหนั่วิยงานัมากขึ�นั
โดียนัำมาปรับปรุงประสิทธิิภาพัการดีำเนัินัการติ่างๆ ให�กับภาคประชุาชุนั
 คณะรัฐศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ถ่ือเป็นัหนั่วิยงานัหนัึ�งที�จััดีการเรียนัการสอนัดี�านั
รฐัศึาสติร์แลัะเรื�องของการบรหิารงานัภาครัฐ ไดี�นัำบรบิทเรื�องการปรบัตัิวิเกี�ยวิกับเทคโนัโลัยดีีจิิัทลััต่ิางๆ
เข�ามาส้ ่การเรียนัการสอนั ซึ่ึ�งคณาจัารย์ในัภาควิิชุาหลัายท่านันัำเนืั�อหาดีังกลั่าวิไปสอนันัักศึึกษา
เพัื�อกระติุ�นัให�เกิดีการเรียนัร้�แลัะพััฒนัาศึักยภาพัควิามเป็นัเลัิศึดี�านัวิิชุาการให�แก่นัักศึึกษาอีกดี�วิย

คณะรััฐศาสตรั์ จััดเสวนา
“บทบาทรััฐกัับความท้าทายมิติิใหม่ในยุคดิิจิิทัล”

แลัะหมายเลข3 พรรคตะวนัใหม่ ไดี� 1,247 คะแนันั 
บัติรไม่ประสงค์ลังคะแนันั 34 บัติร บัติรเสียแลัะ
หย่อนัผู้ิดีหีบ 91 บัติร
 ผู้ลัการเลัือกติั�งคณิะกรรมการองค์การ
นักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจัำปีการศึึกษา 2565
ไดี�แก่ พรรคตะวันใหม่ ซึ่ึ�งมีผู้้�สมัครนัายกองค์การ
นัักศึึกษา คือ นายสมศัักดิ� ปานเมืือง นัักศึึกษา
คณะศึึกษาศึาสติร์
 ส่วินัผู้ลัการนับัคะแนันัการเลัอืกตัิ�งสมาช่กิ
สภานกัศกึษา (ส.ม.ร.) ประจัำปีการศึกึษา 2565 ดัีงนัี�
สมาช่ิกสภานักศึกษาประเภทระบุพรรค 32 คน
เป็นัผู้้ �สมัครจัากพัรรคสานัแสงทอง 5 คนั แลัะ
พัรรคติะวิันัใหม่ 27 คนั ประเภทระบุติัวิบุคคลั 
32 คนั เป ็นัผู้้ �สมัครพัรรคติะวิันัใหม่ 32 คนั 

สรปุ ผู้ลการเลอืกตั�งสมาช่กิสภานกัศกึษา (ส.ม.ร.) 
ทั�งสิ�น 64 คน ไดี�แก่ พัรรคสานัแสงทอง 5 คนั 
แลัะพัรรคติะวิันัใหม่  59 คนั

      โอกาสนีั� นายสมศัักดิ� ปานเมืือง นัักศึึกษา
คณะศึึกษาศึาสติร ์  นัายกองค ์การนัักศึึกษา 
ปี 2565 กลั่าวิวิ่า “ขอขอบคุุณทุุกคุะแนนเสีียง
จากเพื่่�อนๆ นักศึึกษาทุี�มาใช้ ้สีิทุธิิลงคุะแนน
เลอ่กตัั้�ง อ.ศึ.ม.ร.และสี.ม.ร. และลงคุะแนนให้้กบั
ทุีมงานพื่รรคุตั้ะวัันให้ม่ในคุรั�งนี� ทุำให้้ผมได้้รับ
ตั้ำแห้น่งนายกองคุ์การนักศึึกษาเป็็นสีมัยทุี� 2 
ด้ีใจเป็็นอย่างยิ�งทุี�เพื่่�อนนักศึึกษาได้้ให้้โอกาสีผม
และทุีมงานเข้ามาดู้แลกิจกรรมของรามคุำแห้ง
และช่้วัยเห้ลอ่สีวััสีด้กิารของเพื่่�อนนกัศึกึษาอกีคุรั�ง 
ทุางทุีมงานจะสีรรคุ์สีร้างกิจกรรมให้้กับเพื่่�อน

      ดี�วิยคณะมนัษุยศึาสติร์ แลัะคณะศึกึษาศึาสติร์ 
ไดี�ขอเปิดีสอนั SECTION บางกระบวินัวิิชุา จัากที�ไดี�
ประกาศึเปิดีสอนัในั ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึึกษา 
2564 นัี�ไดี�
      ดีงันัั�นั มหาวิทิยาลัยัจังึให�เปิดีสอนั SECTION 
ของกระบวินัวิชิุาดีงักล่ัาวิในัภาค 2 ปีการศึกึษา 2564 

 CCH4301  LAB  W 09.30-12.30      SBB310

 CEN4302  LAB  M 09.30-12.30      EOB305 

 สำหรับนัักศึึกษารหัส 61 เป ็นัติ �นัไป
ลังทะเบียนัเรียนั
ENG2102 SEC.3 F 09.30-11.20        SWB501
     LAB   F 09.30-10.25,       HUB1305

                10.30-11.25        HUB1305

 จััดีสอบติามติารางมหาวิิทยาลััยเท่านัั�นั 
ไม่มีการสอบปฏิิบัติิ  

 HEC2202  LAB  M  11.30-13.20 นั.  SCB201

 HEC4405  LAB  TU 15.30-17.20 นั.  SCB203

 RED4103   LAB  TU 15.30-18.30 นั. 

 สำหรับนัักศึึกษารหัส 61 เป ็นัติ�นัไป
ลังทะเบียนัเรียนั
 สำหรับวิันั แลัะเวิลัาสอบไลั่ให�เป็นัไปติาม
ที�ไดี�ประกาศึไวิ�เดีิมในั ม.ร. 30

      ดี�วิยคณะมนุัษยศึาสติร์ แลัะคณะวิทิยาศึาสติร์ 
มีควิามจัำเป็นัไม่สามารถ่เปิดีสอนั SECTION ที�
ประกาศึเปิดีสอนัในั ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึึกษา 
2564 นัี�ไดี�
      ดีังนัั�นั มหาวิิทยาลััยจัึงให�งดีสอนั SECTION 
ดีังกลั่าวิ เพัิ�มเติิมไดี�เป็นักรณีพัิเศึษ ดีังนัี�

COS3105   LAB  F  15.30-17.20      SCL201

ENG2102   LAB  F  09.30-11.20      HUB1305    
       LAB  F  09.30-10.25,      HUB1305
         10.30-11.25     HUB1305 

นกัศึึกษาอย่างเตั้ม็ทุี� และพื่ร้อมเป็็นกระบอกเสียีง
ให้้กับเพื่่�อนๆ นักศึึกษาภายใตั้้คุวัามถููกตั้้อง และ
ทุำสีิ� งทุี� เป็็นป็ระโยช้น ์ของนักศึึกษาทุั� งด้ ้าน
สีวััสีด้ิการ สีิทุธิิป็ระโยช้น์ และกิจกรรมตั้่างๆ 
ขอให้้ทุุกคุนศึรัทุธิาในกิจกรรมทุำในสีิ�งทุี�รักด้้วัย
จิตั้วัิญญาณตั้่อไป็”



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง จัดัีกิจักรรม Ram Talk “ขายอ่อ่นไลน์อ่ย่างไร
ให้ได้้ 100 ล้าน ด้้วย Digital Marketing” โดียม ีนายสรศกัดิ� วจิติรวรศานต์
ผู้้�จัดัีการฝ่่ายการติลัาดี (สายงานัดีจิัทิลัั) บรษิทั บ.ีกรมิ แคเรยีร์ (ประเทศึไทย)
จัำกดัี แลัะมี อาจารย์ ดร.ภาณิฤุทธิ์ิ� สารสมบตั ิอาจัารย์ประจัำคณะสื�อสารมวิลัชุนั
เป็นัผู้้�ดีำเนันิัรายงานั เมื�อวินััที� 2 มนีัาคม 2565 ผู่้านัระบบออนัไลัน์ั โปรแกรม
ZOOM
 นายสรศักดิ� วิจิตรวรศานต์ กลั่าวิวิ่า การขายให�ไดี� 100 ลั�านั
สามารถ่ทำไดี�จัริง แลัะมีตัิวิอย่างให�เห็นัอย้่บ่อยครั�ง โดียไม่ไดี�มีเพัียงผู้้�ขาย
รายใหญ่ที�ทำไดี� แติ่เจั�าของธิุรกิจัรายใหม่ก็ทำไดี�เชุ่นักันั
 ส่วินัการขายให�ไดี�ผู้ลัสำเรจ็ัมากที�สุดี ติ�องเริ�มจัากการร้�กลุม่เป้าหมาย
ของตินัเองให�ชุัดีเจันัมากที�สุดี เชุ่นัการขายอาหารสุนััข เราสามารถ่เจัาะลัึก
ไปถ่ึงพัันัธิุ์นัั�นั ๆ วิ่าผู้้�เลัี�ยงควิรอย้่ในัชุ่วิงอายุใดี ใชุ�สื�อใดีเป็นัส่วินัใหญ่ เพัื�อให�
การขายของเราเข�าถ่ึง เมื�อร้ �กลุั ่มเป้าหมายแลั�วิ มาดี้ที�สินค�า-บริการ
ของเรา หาจัดุีเด่ีนัที�จัะทำให�ผู้้�บรโิภคสนัใจั ที�สำคญัอีกอย่างคอืการวางกลยทุธ์ิ์
อาจัจัะเป็นัการขายผู่้านัสื�อออนัไลัน์ั เชุ่นั แอปที�ไดี�รับควิามนัยิมอย่าง Shopee,
Lazada หรือฝ่ากขายในัไลัฟั์สดีกับผู้้�มีชุื�อเสียง แติ่ก็ติ�องคำนึังถ่ึงติ�นัทุนั-กำไร
จัึงติ�องบริหารจััดีการส่วินันัี�อย่างรอบคอบ บางครั�งกำไรอาจัจัะไม่ไดี�อย้่ที�การ
ขายสนิัค�า อาจัจัะอย้ก่บัการจัดัีส่ง หรอืการบรกิารอื�นั ๆ ที�สามารถ่เป็นักำไรไดี�
ส่วินัสุดีท�ายที�สำคัญไม่แพั�กันั คือหน�าร�านหรือการขนส่งสินค�า ซึ่ึ�งปัจัจุับันัมี
บริการนัี�ให�เลัือกใชุ�มากขึ�นั บางแอปพัลิัเคชัุนัที�ฝ่ากขาย มีบริการจััดีส่ง
บางแอปพัลัเิคชัุนัโดีดีเด่ีนัเรื�องการเข�าถ่งึสินัค�า ชุ่วิยเพัิ�มจัำนัวินัการขายให�เราไดี�

 “Marketplace ทุี�เกิด้ขึ�นในป็ัจจุบัน เป็็นแห้ล่งทุี�เป็ิด้กวั้างให้้ร้านคุ้า
วัางขายสิีนคุ้าได้้ ตัั้�งแต่ั้ของช้ิ�นเล็กไป็จนของช้ิ�นให้ญ่ ไม่ได้้จำกัด้พื่่�นทุี�ให้้กับร้านคุ้า
ทีุ�มีช้่�อเสีียงเทุ่านั�น ทุำให้้มีแม่คุ้าออนไลน์ได้้ยอด้ขายเพื่ิ�มขึ�น นอกเห้น่อจาก
การเป็ิด้ขายห้น้าร้านจำนวันมาก เทุรนด้์ห้นึ�งทีุ�ได้้รับคุวัามนิยมในการขาย
ออนไลน์ คุ่อ Flash sale ทุี�อาจจะมีข้อตั้กลงเพิื่�มเตั้ิมจากผู้ให้้บริการ เช้่น
การลด้ราคุา จำนวันทุี�ขาย คุ่าจัด้สี่ง แตั้่สีิ�งทุี�จะได้้กลับมาคุ่อยอด้ขาย
การเป็็นทุี�รู้จักเพื่ิ�มขึ�น เม่�อมีผู้ซื้่�อสีินคุ้าก็จะมีรีวัิวัตั้ามมา สีร้างคุวัามน่าเช้่�อถู่อ
ให้้กับการซื้่�อในเวัลาป็กตั้ิได้้

“ขายออนไลน์อย่างไรให้้ได้้ 100 ล้าน ด้้วย Digital Marketing”“ขายออนไลน์อย่างไรให้้ได้้ 100 ล้าน ด้้วย Digital Marketing”

กููรููกูารูตลาดแนะกููรููกูารูตลาดแนะ

 การจะขายสีนิคุ้าให้้ได้้ถูงึ 100 ล้านนั�น ต้ั้องเข้าใจ Marketing plan
ด้้วัยสีินคุ้า กลยุทุธิ์ และเคุร่�องม่อ มีการตัั้�งเป็้าห้มายของรายได้้อย่างชั้ด้เจน
รวัมไป็ถึูงแผนการขายช่้วังสีำคัุญวันัต่ั้าง ๆ มโีป็รโมช้ั�นให้้ลกูคุ้าเกดิ้คุวัามสีนใจ
ห้ร่อขายลด้ราคุาในช้่วังสีิ�นเด้่อนทุี�ผู้บริโภคุเงินเด้่อนออก เพื่่�อเป็็นการดึ้งดู้ด้
ให้้เกดิ้การใช้้จ่ายโด้ยง่าย อีกอย่างทุี�สีำคัุญของการตั้ลาด้ คุ่อต้ั้องก้าวัทัุนเทุรนด์้
ทุี�เป็ลี�ยนแป็ลงอย่างก้าวักระโด้ด้ ตั้้องพื่ร้อมป็รับเป็ลี�ยนการขาย เข้าใจ
การเล่อกสีินคุ้าของผู้บริโภคุห้ร่อผู้รับบริการ มีกลยุทุธิ์สีำห้รับแผนการขาย
ทุุกช้่องทุาง
 พืู่ด้ได้้เลยวั่า e-Commerce ไม่ใช้่เร่�องให้ม่แล้วั นักธิุรกิจรายให้ม่
สีร้างแบรนด้์สีินคุ้าของตั้นเอง แล้วัลงขายผ่านช้่องทุางออนไลน์ได้้สีะด้วัก
และมีป็ระสิีทุธิิภาพื่ โด้ยเฉพื่าะการโฆษณาผ่าน Facebook ห้ร่อ Google
ซึื้�งได้้รับคุวัามนิยมในการคุ้นห้ามากทุี�สีุด้ แล้วัยังเข้าถึูงกลุ่มเป็้าห้มายของ
สีนิคุ้านั�น ๆ ได้้อย่างตั้รงจุด้ ด้้วัยระบบ AI ของแอป็พื่ลิเคุช้นัทุี�พื่ฒันาเพื่่�อการนี�
เป็็นเคุร่�องม่อให้้ผู้ขายเข้าถูึงเป็้าห้มายอย่างรวัด้เร็วั แล้วัทุ้ายทุี�สีุด้ผู้บริโภคุ
จะเป็็นคุนตั้ัด้สีินใจซื้่�อสีินคุ้าห้ร่อบริการด้้วัยตั้นเอง”
 นัอกจัากนีั� นายสรศักดิ� กลั่าวิติ่อวิ่า การเสนัอโปรโมชุั�นัวิันั D-Day
หรือ Flash sale โดียให�ข�อม้ลัสินัค�า บริการ แลัะโปรโมชัุ�นัให�เยอะที�สุดี
เนั�นัย�ำถ่งึควิามพัเิศึษของการซึ่ื�อในั 1 วัินันัี�เท่านัั�นั เชุ่นั ราคาลัดีสง้สดุีในัรอบปี
การรับประกันั การรับบัติรเครดีิติ 0% การบริการหลัังการขาย แลัะยิงแอดี
เฉพัาะผู้้�ที�กำลัังติัดีสินัใจัซึ่ื�อโดียติรง
 สำหรบัสต้ิรการหากำไร ROAS หรอื Return On Advertising Spend
คือ นัำยอดีขายมาหารค่าโฆษณา จัะไดี�จัำนัวินัเท่าของรายไดี� เชุ่นั ยอดีขาย
100,000 บาท มีค่าโฆษณา 5,000 บาท ROAS = 20 แปลัวิ่ายอดีขายที�ไดี�
สง้กว่ิาค่าโฆษณา 20 เท่า ซึ่ึ�งการคำนัวิณนัี�จัะชุ่วิยวิดัียอดีขายไดี� ส่วินัคำแนัะนัำ
เรื�องการลังทุนัโฆษณานัั�นั ไม่สามารถ่บอกไดี�เป็นัจัำนัวินัติายตัิวิ เพัราะติ�อง
คำนึังถ่ึงเป้าหมายการขายสินัค�าแติ่ลัะชุิ�นั ระยะเวิลัา แลัะการบริหาร
ติ�นัทุนั-กำไรของผู้้�ขายเอง
 

 “การยิงแอด้โฆษณาให้้กับผู ้ทุี�กำลังตั้ัด้สีินใจซื้่�อ ก็เพื่่�อให้้เกิด้การ
เป็รียบเทีุยบด้้านราคุา คุณุภาพื่ ห้ากบริการของเรามีคุวัามพื่ร้อมทุางด้้านราคุา
การจัด้การ ซื้ึ�งมีการวัางแผนห้ลังบ้านมาอย่างดี้แล้วั รวัมถึูงรูป็แบบของ
ภาพื่โฆษณา ทีุ�คุวัรจะเห้มาะสีมกับแตั้่ละแพื่ลทุฟอร์ม เห้มาะสีมกับผู้บริโภคุ
เข้าใจง่าย ห้ากทุำดี้แล้วั ยอด้ขาย 100 ล้านจะเป็็นของคุุณอย่างแน่นอน
และวัิธิีนี�ยังสีามารถูป็รับใช้้ได้้กับทุุกสีินคุ้าทุุกบริการด้้วัย”
 ผู้้�สนัใจัติิดีติามรายการย�อนัหลัังไดี�ทาง Facebook Fanpage :
PR Ramkhamhaeng university

๓

คุณิ สรศักดิ� วิจิตรวรศานต์ ดร.ภาณิุฤทธิ์ิ� สารสมบัติ



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕๔

 สำนักัหอสมดุีกลัาง มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
ขอเชุิญเข �าร ่วิมการอบรมการใชุ �ฐานัข �อม้ลั
อิเลั็กทรอนิักส์ โดียวิิทยากรผู้้�เชีุ�ยวิชุาญจัากบริษัท
ผู้้�ให�บริการฐานัข�อม้ลัออนัไลันั์ทั�ง 5 ฐานั ที�จัะมา
แนัะนัำการใชุ�งานั การสืบค�นัข�อมล้ั แลัะฟัังก์ชุั�นัต่ิางๆ
ที�มีประโยชุนั์แบบลัะเอียดีครบถ่�วินั เพัิ�ม Skills
การค�นัควิ�าข�อม้ลัให�ไดี�ติรงติามที�ติ�องการแลัะชุ่วิย
ประหยัดีเวิลัาค�นัหา โดียการอบรมแบ่งเป็นั 3 วิันั
มีรายลัะเอียดีดีังนัี�
วัันศึุกร์ที่่� 18 ม่นาคม 2565

   • ฐานัข�อมล้ักฎหมายสามมิติ ิเวิลัา 10:30-12:00 นั.
โดีย คุณพัิชุัย โชุติิชุัยพัร
   • ฐานัข�อมล้ั Oxford Law เวิลัา 13:30-15:30 นั.
โดีย คุณอรวิรรณ หอหิรัณย์ขจัร
วัันจัันที่ร์ที่่� 21 ม่นาคม 2565

   • ฐานัข�อมล้ั Gale E-Book เวิลัา 13:30-15:00 นั.
โดีย คุณธินักฤติ ลัภัสศึิริกุลั
วัันพิุ่ธที่่� 23 ม่นาคม 2565

   • ฐานัข�อมล้ัข่าวิ iQ Newsclip แลัะ NewsCenter
เวิลัา 10:30-12:00 นั. โดีย คุณอรรณพั สุทธิิศึิริ
   • ฐานัข�อม้ลัจัาก Ebsco เวิลัา 13:30-15:30 นั.
(ครอบคลัุมฐานัข�อม้ลั Medline Complete /
Business Source Complete / Political Science
Complete) โดีย คุณมนัทกานัติิ จัันัทรวิรินัทร์
 นัักศึึกษาแลัะบุคลัากรที�สนัใจัเข�าอบรม
กดีสแกนั QR Code หรือคลัิกลัิงก์ https://
forms.gle/Qekxh6hs4NjiLmL57 เพัื�อลัง
ทะเบยีนัเข�าอบรม แลัะสามารถ่เข�าอบรมไดี�มากกว่ิา
1 ฐานัข�อม้ลั
 สามารถ่ติิดีติามข�อม้ลัแลัะสอบถ่ามวิิธีิ
การใชุ�งานัฐานัข�อม้ลัออนัไลันั์ ไดี�ที� Facebook
FanPage : บริการสารสนัเทศึ RU Library
Line OA : RefService RULibrary (@063sqrqe)
หรือ โทร. 0-2310-8646

นั.ส. สาธิินัา สุธิรรมนัิรันัดี์                        สำนัักหอสมุดีกลัาง

สำำ�นัักหอสำมุุดกล�ง

จััดอบรมุก�รใช้้ฐ�นัข้้อมุูลอิเล็กทรอนัิกสำ์

แนัะเทคนัิคก�รสำืบค้นัข้้อมุูลโดยผูู้้เช้่�ยวช้�ญ

จั�ก 5 บริษััทผูู้้ ให้บริก�รฐ�นัข้้อมุูล

 เคยสงสยักนััหรอืไม่ว่ิา คำว่ิา“ชัุดี” นัั�นัมคีวิามหมายว่ิาอย่างไร
ร้�หรอืไม่ว่ิาสิ�งที�ติาคณุเห็นัอย้น่ัั�นั เรยีกว่ิาชุดัีหรือไม่ชุดัีกันัแน่ั สิ�งต่ิางๆ
รอบติัวิที� เรามองเห็นัอย้ ่นัั�นั เราเห็นัเหมือนักับคนัปกติิหรือไม่
ใชุ่การมองเห็นัที�ดีีหรือเปลั่า
 อนััที�จัรงิแลั�วิ การจัะวัิดีว่ิาการมองเห็นัของเราชุดัีเจันัดีหีรอืไม่นัั�นั
มีมาติรฐานัในัการวิัดีอย้่ เพัราะเราไม่อาจัร้�วิ่า “ชุัดี” ของแติ่ลัะคนั
เป็นัแบบไหนั โดียในัการติรวิจัวิดัีสายติานัั�นั นัอกจัากการวิดัีสายติาคร่าวิๆ
ดี�วิยเครื�องคอมพัิวิเติอร์ที�ให�เรามองบอลัลั้นัหรือบ�านัแลั�วิ ยังมี
แผู้่นักระดีาษหรือโปรเจัคเติอร์ที�ฉายภาพัให�เราอ่านัตัิวิเลัขอีกดี�วิย
แผู้่นักระดีาษหรือภาพัที�เราเห็นัจัากโปรเจัคเติอร์เหลั่านีั�เรียกวิ่า
สเนลเลนช่าร์ท (Snellen chart) เป็นัหนัึ�งในัชุาร์ทมาติรฐานัที�ใชุ�
ในัการวิดัีระดัีบการมองเห็นัอย่างแพัร่หลัาย ชุาร์ทชุนัดิีนัี�มหีลัายรป้แบบ
มีทั�งแบบที�เป็นัตัิวิเลัข ติัวิอักษร หรือแม�แติ่ร้ปภาพัเพัื�อนัำมาใชุ�สำหรับวิัดีการมองเห็นัในัเด็ีกเลั็ก
ภายในัชุาร์ทประกอบไปดี�วิยตัิวิเลัขหรอืติวัิอกัษรให�อ่านั โดียจัะมขีนัาดีติั�งแต่ิใหญ่ไปจันัถ่งึเลัก็ พัร�อมกบั
มตีิวัิเลัขที�ระบรุะดีบัการมองเหน็ัหรอืค่า visual acuity (VA) ไวิ�ข�างๆ ตัิวิเลัขที�เห็นัอาจัจัะระบุในัหน่ัวิยฟัตุิ
หรือเมติรก็ไดี�ขึ�นัอย้่กับชุนัิดีของชุาร์ท โดียถ่�าเป็นัหนั่วิยฟัุติ ระดัีบการมองเห็นัที�คนัปกติิควิรอ่านัไดี�
ก็คืออย่างนั�อย 20/20 โดียเลัข 20 ติัวิแรกหมายถ่ึง ผู้้�ถ่้กติรวิจัสามารถ่อ่านัไดี�ที�ระยะ 20 ฟัุติ ในัขณะที�
เลัข 20 ตัิวิหลััง หมายถ่ึงคนัที�มีสายติาปกติิอ่านัไดี�ที�ระยะ 20 ฟัุติ ส่วินัถ่�าเป็นัหนั่วิยเมติร ค่าที�คนัปกติิ
ควิรอ่านัไดี�จัะเป็นั 6/6 หากผู้้�ถ่ก้ติรวิจัมกีารมองเห็นัที�แย่กว่ิา 20/20 ผู้ลัการติรวิจัจัะทำให�ไดี�เลัขตัิวิหลังั
ที�มค่ีามากขึ�นั เชุ่นั 20/40 หมายควิามว่ิาผู้้�ถ่ก้ติรวิจัสามารถ่อ่านัตัิวิเลัขแถ่วิดัีงกล่ัาวิไดี�ที�ระยะเพีัยง 20 ฟุัติ
ในัขณะที�คนัที�มีการมองเห็นัปกติิสามารถ่อ่านัไดี�ที�ระยะไกลัถ่ึง 40 ฟัุติ
 แติ่ถ่ึงจัะอ่านัไดี�ค่า 20/20 ก็ไม่ไดี�แปลัวิ่าการมองเห็นัของคนัๆ นัั�นัจัะปกติิ เพัราะการมองเห็นั
ที�ปกติิติ�องอาศึัยระบบการมองเห็นั 3 ดี�านั ไดี�แก่
 1. ค่าสายติา คือ มีสายติาปกติิหรือไดี�รับการแก�ไขอย่างเติ็มที�แลั�วิ
 2. ระบบการมองเห็นัของสองติาเป็นัปกติิ หรือก็คือติาทั�งสองสามารถ่ทำงานัร่วิมกันัไดี�
อย่างสามัคคี
 3. มีสุขภาพัดีวิงติาที�ปกติิ ไม่มีโรคติาใดี
 ดีังนัั�นั ถ่ึงจัะมีการมองเห็นัที�ชัุดีเจันัก็ไม่ไดี�แปลัวิ่าการมองเห็นัของเราจัะเป็นัปกติิเสมอไป
จัะติ�องมีปัจัจััยทางการมองเห็นัทั�ง 3 ดี�านันัี�ที�ปกติิ จัึงจัะถ่ือวิ่าบุคคลันัั�นัมีการมองเห็นัที�ปกติิ
โดียการติรวิจัประเมินัให�ครบทั�ง 3 ระบบนัั�นั จัะติ�องอาศึัยผู้้ �เชุี�ยวิชุาญทางดี�านัการมองเห็นัอย่าง
นัักทัศึนัมาติรร่วิมกับจัักษุแพัทย์ในัการติรวิจัประเมินัดี�วิย

 คณะเศึรษฐศึาสติร์ มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
ขอเชุญิคณาจัารย์ เจั�าหนั�าที� นักัศึกึษา แลัะศึษิย์เก่า
ร่วิมโครงการศึึกษาด้ีงานั “Online Meeting 
สไต่ล ์  New Normal” เพัื�อพััฒนัาควิามร้ �
ควิามสามารถ่ของนัักศึกึษานัอกห�องเรยีนั ในัรป้แบบ
Online Meeting ผู้่านั Google Meet พัร�อม
การบรรยายจัากวิิทยากรผู้้ �ทรงคุณวิุฒิจัาก
ศึ้ นัย ์ ก าร เรี ยนัร้ � ธินัาคารแห่งประ เทศึไทย
ในัวิันัที� 29 มีนัาคม 2565 เวิลัา 13.00-15.00 นั.
 ผู้้�สนัใจัสามารถ่ติอบรับเข�าร่วิมการศึึกษา
ดี้งานั ไดี � โดียสแกนั QR Code หรือที�ลัิ งค ์
https://forms.gle/j6SVPwExiU1RjQYP6

อาจัารย์จัุฑามณี ค้่อัครกุลั      คณะทัศึนัมาติรศึาสติร์

ภาพัจัาก: https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Snellen_chart.svg#/media/
File:Snellen_chart.svg

มองเห็็นชััดมองเห็็นชััด
เท่่ากัับปกัติิห็รืือไม่เท่่ากัับปกัติิห็รืือไม่

ม่.ร.-ธปีท. จััดอบรม่ม่.ร.-ธปีท. จััดอบรม่

“Online Meeting สไตลื์ New Normal”“Online Meeting สไตลื์ New Normal”

https://forms.gle/Qekxh6hs4NjiLmL57
https://forms.gle/Qekxh6hs4NjiLmL57
https://forms.gle/j6SVPwExiU1RjQYP6


ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่่�อกระบวันวัิชื่า

 การเกษติรเบื�องติ�นั
 Introduction to Agriculture
วััน เวัลา สถานที่่�เรียน

 ทุกวิันัจัันัทร์ เวิลัา 08.30 - 11.10 นั.
 เรียนัออนัไลันั์ผู้่านั Cyber classroom
หรือ Course on demand ของมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง
อาจัารย์ผู้้�สอน

 ผู้้�ชุ่วิยศึาสติราจัารย์ ดีร.พัชัุราวิดี ีวัิฒนัวิกิย์กิจั
คำาอธิบายรายวัิชื่า

 เป็นัวิชิุาที�มุง่ศึกึษาพัื�นัฐานัทางวิชิุาการเกษติร
ซึ่ึ�งเกี�ยวิข�องกับเศึรษฐกิจั แลัะควิามสำคัญในัสังคม
แลัะศึึกษาสิ�งแวิดีลั�อมติ่างๆ ที�มีควิามสำคัญแลัะ
เกี�ยวิข�องกับการเกษติร ติลัอดีจันัหลัักการปฏิิบัติิ
แลัะการจััดีการเกษติรที�ถ่้กติ�อง
จัุดมุ�งหมายของกระบวันวัิชื่า

 เพัื�อให�นัักศึึกษามีควิามร้�พัื�นัฐานัทางดี�านั
การเกษติรสามารถ่นัำไปใชุ�ในัชุีวิิติประจัำวิันัไดี�
ซึ่ึ�งจัะก่อให�เกิดีประโยชุนั์ในัการดีำรงชุีวิิติแลัะการ
ทำงานั
ติำารา/เอกสารปิระกอบการเรียน

 หนัังสือการเกษติรเบื�องติ�นั (Introduction
to Agriculture) แต่ิงโดีย คณาจัารย์ภาควิิชุาชีุวิวิิทยา
คณะวิิทยาศึาสติร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
แนวัที่างการวััดผู้ลและลักษณะข�อสอบ

 ข�อสอบแบบปรนััย คำติอบ 4 ติัวิเลัือก
จัำนัวินั 100 ข�อ ติามติารางสอบที�มหาวิิทยาลััย
กำหนัดี นัอกจัากนัี�นักัศึกึษาสามารถ่เลัอืกสอบแบบ
e-Testing ซึ่ึ�งอำนัวิยควิามสะดีวิกให�นัักศึึกษา
สามารถ่ทราบผู้ลัไดี�ทันัทีหลัังการสอบ แลัะถ่�าสอบ
ไม่ผู้่านันัักศึึกษามีสิทธิิ�เข�าสอบปลัายภาคติามปกติิ
แต่ิหากนักัศึกึษาสอบ e-Testing ผู่้านัแลั�วิ นักัศึกึษา
จัะไม่มีสิทธิิ�เข�าสอบปลัายภาคเพัื�อให�ไดี�ผู้ลัที�ดีีขึ�นั
(รีบลังทะเบียนั e-Testing ก่อนัที�นัั�งเติ็ม) 
ข�อแนะนำาในการเรียนและการสอบ

 นักัศึกึษาควิรอ่านัติำราพัร�อมทั�งสรปุเนัื�อหา
ใจัควิามสำคญัของวิชิุาการเกษติรเบื�องติ�นั ทกุบทเรยีนั
ที�รับฟัังการบรรยายผู้่านั course on demand
ของมหาวิทิยาลัยั เพัื�อใชุ�สำหรบัการทบทวินัเนัื�อหาวิชิุา
ก่อนัสอบ แลัะแบ่งเวิลัาในัการอ่านัหนังัสอืให�เหมาะสม
แลัะเพัื�อป้องกันัควิามผู้ิดีพัลัาดีในัทุกกรณี กรุณา
ติดิีติามประกาศึจัากทางมหาวิทิยาลัยัอย่างต่ิอเนัื�อง
หรอืหากมขี�อสงสยัเกี�ยวิกบัการเรยีนั สามารถ่ติดิีต่ิอ
ผู่้านัชุ่องทางการสื�อสารต่ิาง ๆ ของภาควิชิุาชีุวิวิทิยา
ชื่�องที่างติ่ดติ�อกับอาจัารย์ผู้้�สอน

 โทรศึัพัท์ ธิุรการภาควิิชุาชุีวิวิิทยา
โทร. 02-310-8418
          Bio_ram_official
          AGR1003   

ชื่่�อกระบวันวัิชื่า

 มานัุษยวิิทยาเบื�องติ�นั
 INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY
อาจัารย์ผู้้�สอน

 ผู้้�ชุ่วิยศึาสติราจัารย์อัญชุลัา โภชุนัสมบ้รณ์
วัันเวัลาและสถานที่่�เรียน

 วิันัพัุธิ เวิลัา 11:10 - 13:40 นั. ผู้่านัทาง
Online - Google Meet (หรือ นัักศึึกษาสามารถ่
ดี้เทปคำบรรยายย�อนัหลััง 2/63 ไดี�)
หัวัข�อหลัก

 • มานัุษยวิิทยากายภาพั
 • มานัุษยวิิทยาสังคมแลัะวิัฒนัธิรรม
 • มานัุษยวิิทยาประยุกติ์
เอกสารปิระกอบการเรียน

 ติำรา ANT1013 (AN113)
โดีย รศึ.ดีร.ดีำรงค์ ฐานัดีี (ซึ่ื�อไดี�ที�ศึ้นัย์หนัังสือ)
แนวัสังเขปิวัิชื่า

 ขอบเขติแลัะเนัื�อหาสาระของวิิชุามานุัษยวิิทยา
ดี�านักายภาพั ดี�านัสังคมแลัะวิัฒนัธิรรม ศึึกษา
เปรยีบเทยีบระบบสังคมแลัะวัิฒนัธิรรมของสงัคมต่ิางๆ
แลัะศึกึษาผู้ลักระทบของระบบเหล่ัานัี�ที�มต่ีิอพัฤติกิรรม
ของคนัในัสังคม
แนวัที่างการวััดผู้ล

 • ข�อสอบอัตินััย 3 ข�อ
 • สำหรบัผู้้�ที�เข�าเรยีนัประจัำ สามารถ่สะสม
คะแนันับางส่วินัจัากรายงานักลุั่มที�ติ�องส่งติามวิันั
ที�กำหนัดีระหวิ่างภาคการศึึกษาแลัะนัำเสนัอ
ในัชุั�นัเรยีนั (จัำกดัีจัำนัวินักลัุม่ติามเวิลัาการนัำเสนัอ)
 • การทำรายงานัมีจัุดีประสงค์เพัื�อส่งเสริม
ให�นัักศึึกษาค�นัควิ�า ฝ่ึกคิดีวิิเคราะห์ ฝ่ึกการทำงานั
เป็นักลัุ ่มแลัะมีโอกาสนัำเสนัอผู้ลังานั ซึ่ึ�งการทำ
รายงานันัี�ไม่มผีู้ลัต่ิอการสอบไดี� (นักัศึกึษาไม่จัำเป็นั
ติ�องทำทุกคนั) แลัะไม่มีการทำรายงานัเพัิ�มเติิม
ทุกกรณีในัการสอบซึ่่อม
 • นัอกจัากนัี�นักัศึกึษาสามารถ่เลัอืกสอบแบบ
e-Testing ซึ่ึ�งอำนัวิยควิามสะดีวิกให�นักัศึกึษาที�ขอจับ
สามารถ่เลัือก วิันัเวิลัาที�ติ �องการสอบไดี� แลัะ
สามารถ่ทราบผู้ลัไดี�ทนััทีหลัังการสอบ ถ่�าสอบไม่ผู่้านั
นักัศึกึษามีสทิธิิ�เข�าสอบปลัายภาคติามปกติ ิแต่ิหาก
นักัศึกึษาสอบ e-Testing ผู่้านัแลั�วิ นักัศึกึษาไม่มสีทิธิิ�
เข�าสอบปลัายภาคเพัื�อให�ไดี�ผู้ลัที�ดีีขึ�นั (รีบลังทะเบยีนั
e-Testing ก่อนัที�นัั�งเต็ิม) ผู้้ �ที�ลังทะเบียนัสอบ
สามารถ่เข�าดี้คำบรรยายสรุปในัระบบไดี�
วัันและเวัลาสอบ

 W. 20 April 2022 B
ข�อแนะนำา

 • ถ่�านักัศึกึษาไม่สามารถ่เข�าเรยีนัไดี� ควิรอ่านั
ติำราอย่างลัะเอียดี พัยายามทำควิามเข�าใจัเนัื�อหา
ทำแบบฝ่ึกหัดีท�ายเลั่มแลัะดี้คำบรรยายย�อนัหลััง
อย่าอ่านัเพัียงชุีทสรุปเท่านัั�นั

ชื่่�อกระบวันวัิชื่า
 หลัักชุีวิวิิทยา
 Principle of Biology
วััน เวัลา สถานที่่�เรียน
 วิันัอังคาร เวิลัา 08.30 - 11.10 นั.
 เรียนัออนัไลันั์ผู้่านั Cyber classroom
หรือ Course on demand ของมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง
อาจัารย์ผู้้�สอน
 ผู้้�ชุ่วิยศึาสติราจัารย์ ดีร.มาฆมาส สุทธิาชีุพั
คำาอธิบายรายวัิชื่า
 เป็นัวิิชุาที�ศึกึษาคณุสมบัติิทางกายภาพัเคมี
แลัะชุวีิภาพัของสิ�งมชีุวีิติิ เพัื�อให�เข�าใจัถ่งึกระบวินัการ
เมแทบอลัิซึึ่ม แลัะกระบวินัการติ่างๆ ที�เกิดีขึ�นัในั
สิ�งมีชุีวิิติ การสร�างโปรติีนั การถ่่ายทอดีลัักษณะ
ทางกรรมพัันัธุิ์ วิิวิัฒนัาการ คัพัภวิิทยา การจััดี
หมวิดีหม้่ของสิ�งมีชุีวิิติ แลัะกระบวินัการสรีรวิิทยา
เบื�องติ�นัของสิ�งมีชุีวิิติ
จัุดมุ�งหมายของกระบวันวัิชื่า
   1. บอกคณุสมบตัิทิางกายภาพั เคมี ชุวีิภาพัของ
สิ�งมีชุีวิิติ รวิมทั�งบอกกระบวินัการแมทาบอลิัซึ่ึม
ที�สำคัญๆ ที�เกิดีขึ�นัในัสิ�งมีชุีวิิติ
   2. บอกการถ่่ายทอดีลัักษณะทางกรรมพัันัธิุ ์
แลัะกระบวินัการวิิวิัฒนัาการของสิ�งมีชุีวิิติไดี�
   3. บอกขั�นัติอนัการสบืพันััธ์ุิ แลัะการเจัรญิเติบิโติ
ของสิ�งมีชุีวิิติ
   4. บอกวิิธิีการการจััดีหมวิดีหม้ ่ของสิ�งมีชุีวิิติ
รวิมทั�งจััดีหมวิดีหม้่ของสิ�งมีชุีวิิติไดี�
   5. บอกกลัไกการทำงานัของเอนัไซึ่ม์ แลัะบอก
กลัไกการเปลัี�ยนัแปลังเคมีของสิ�งมีชุีวิิติ
   6. บอกกระบวินัการทางสรีรวิิทยาเบื�องติ�นัของ
สิ�งมีชุีวิิติ
ติำารา/เอกสารปิระกอบการเรียน
 หนังัสอืหลักัชุวีิวิทิยา (Principle of Biology)
แติ่งโดีย รศึ.สุพัจันั์ ใชุ�เทียมวิงศึ์ แลัะคณะ 
แนวัที่างการวััดผู้ลและลักษณะข�อสอบ
 ข�อสอบแบบปรนััย คำติอบ 4 ติัวิเลัือก
จัำนัวินั 120 ข�อ นัอกจัากนัี�นักัศึกึษาสามารถ่เลืัอกสอบ
แบบ e-Testing ซึ่ึ�งจัะอำนัวิยควิามสะดีวิกให�
นัักศึกึษาในัการสอบล่ัวิงหนั�า แลัะหากสอบไม่ผู่้านั
นัักศึึกษามีสิทธิิ�เข�าสอบปลัายภาคติามปกติิ
ข�อแนะนำาในการเรียนและการสอบ
 นักัศึกึษาควิรสรุปเนัื�อหาของวิชิุาหลักัชุวีิวิทิยา
ทุกบทเรียนัที�รับฟัังการบรรยาย เพัื�อใชุ�สำหรับการ
ทบทวินัเนัื�อหาวิิชุาก่อนัสอบ แลัะแบ่งเวิลัาในัการ
อ่านัหนัังสอืให�เหมาะสม เมื�อใกลั�วินััสอบควิรเติรียม
สภาพัร่างกาย จิัติใจั ร่วิมทั�งติรวิจัสอบ วัินั เวิลัา
สถ่านัที�สอบ ให�ถ่้กติ�อง เพัื�อป้องกันัควิามผู้ิดีพัลัาดี
โดียติดิีติามประกาศึจัากทางมหาวิิทยาลัยั แลัะหาก
มีข�อสงสัยเกี�ยวิกับการเรียนั สามารถ่ติิดีติ่อผู้่านั
ชุ่องทางการสื�อสารติ่าง ๆ ของภาควิิชุาชุีวิวิิทยา
ชื่�องที่างติ่ดติ�อกับอาจัารย์ผู้้�สอน
 โทรศึัพัท์ ธิุรการภาควิิชุาชุีวิวิิทยา
โทร. 02-310-8418
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕๖

      ปัจัจุับันัมีนัวัิติกรรมที�เกิดีขึ�นัจัากเทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์จัำนัวินัมากที�
เปลัี�ยนัแปลังร้ปแบบการดีำเนัินัชุีวิิติของผู้้�คนัจัำนัวินัมาก จัึงมีคำถ่ามเกี�ยวิกับ
อาชีุพัของมนัุษย์ที�จัะหายไป แลัะจัะถ่้กแทนัที�ดี�วิยนัวิัติกรรมจัากเทคโนัโลัยี
ปัญญาประดีิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) รวิมถึ่งวิิชุาชุีพันัักกฎหมาย 
(Lawyer) ซึ่ึ�งเป็นัหนัึ�งในัสาขาวิิชุาชุีพัที�จัะไดี�รับผู้ลักระทบ โดียมีผู้ลัจัากการ
คาดีการณ์ของ 1 ในั 4 บริษทัที�ปรกึษาระดีบัใหญ่ที�สุดีในัโลัก ดีีลัอยท์ ท้�ชุ โธิมทัสุ
(Deloitte Touche Tohmatsu) วิ่า เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ ์  (AI ) 
จัะเข�ามาแทนัที�งานัในัสาขากฎหมายกวิ่า 100,000 อัติรา ภายในั 20 ปีข�างหนั�า 
แลัะ Mckinsey Global Institute สถ่าบันัวิิจััยชุั�นันัำทางธิุรกิจัแลัะการจััดีการ
ของโลักก็คาดีการณ์วิ่า กวิ่าร�อยลัะ 23 ของงานัดี�านักฎหมายจัะถ่้กแทนัที�ดี�วิย
เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (AI)

ปััญญาปัระดิิษฐ์์ (AI) คืือ อะไร ?

      ปัญญาประดีิษฐ์ (AI) คือ ซึ่อฟัติ์แวิร์ (software) ที�ใชุ�เทคโนัโลัยีระบบ
ประมวิลัผู้ลัแบบการเรยีนัร้�ของเครื�อง (Machine learning) เป็นัพัื�นัฐานัในัการหา
ควิามสัมพัันัธิ์แลัะติรรกะของชุุดีข�อม้ลัเพัื�อให�ไดี�ผู้ลัลััพัธิ์ในัร้ปแบบอัติโนัมัติิ หรือ
อกีนัยั ระบบการทำงานัของปัญญาประดีษิฐ์ จัะมฟัีังก์ชุนััในัการศึกึษา พิัจัารณา แลัะ
หาควิามสมัพันััธ์ิของข�อมล้ั เพัื�อให�ไดี�ผู้ลั (output) ติามเป้าหมายหรอืแผู้นังานัที�ติั�งไวิ�
ซึ่ึ�งกลัไกการทำงานัในัลัักษณะนัี�มีควิามคลั�ายคลึังกับการทำงานัของสมองมนุัษย์
      เชุ่นั การใชุ�ปัญญาประดีิษฐ์ เพัื�อยืนัยันัติัวิตินัแบบการร้�จัดีจัำใบหนั�ามนัุษย์ 
(Face recognition) ผู้้�สร�างโปรแกรมจัะใส่ภาพัใบหนั�าของบุคคลัต่ิาง ๆ จัำนัวินัมาก 
แลัะให�ปัญญาประดีษิฐ์หาควิามสมัพันััธ์ิว่ิาใครเป็นัใคร โดียให�พิัจัารณาควิามแติกต่ิาง
บนัใบหนั�าของบุคคลั (พิัจัารณาแลัะหาควิามสัมพัันัธิ์ของชุุดีข�อม้ลั) เพัื�อให�ไดี�
ผู้ลัลััพัธิ์ คือ การระบุแลัะยืนัยันัติัวิตินัของแติ่ลัะบุคคลัไดี�อย่างถ่้กติ�อง
      ดีังนัั�นั จัากติัวิอย่างข�างติ�นั ปัญญาประดีิษฐ์จัึงเป็นัระบบที�สามารถ่วิิเคราะห์
แลัะประมวิลัผู้ลัข�อม้ลัจัำนัวินัมากไดี�อย่างรวิดีเร็วิติามเป้าหมายที�หลัากหลัาย 
(ติามที�ผู้้�ใชุ�งานัจัะกำหนัดีติั�งค่า) ซึ่ึ�งส่งผู้ลัให�โลักของข�อม้ลัมีขนัาดีใหญ่ขึ�นั หรือ
ที�เรียกวิ่า ข�อม้ลัขนัาดีใหญ่ (Big data) นัั�นัคือ ซึ่อฟัติ์แวิร์ (software) ที�ใชุ�
เทคโนัโลัยีระบบประมวิลัผู้ลัแบบการเรียนัร้�ของเครื�อง (Machine learning) 
เป็นัพัื�นัฐานัในัการหาควิามสัมพัันัธิ์แลัะติรรกะของชุุดีข�อม้ลั เพืั�อให�ไดี�ผู้ลัลััพัธิ์ในั
ร้ปแบบอัติโนัมัติิ หรืออีกนััย ระบบการทำงานัของปัญญาประดิีษฐ์จัะมีฟัังก์ชุันั
ในัการศึึกษา พิัจัารณาแลัะหาควิามสัมพัันัธิ์ของข�อม้ลั เพัื�อให�ไดี�ผู้ลั (output) 
ติามเป้าหมายหรือแผู้นังานัที�ติั�งไวิ� ซึ่ึ�งกลัไกการทำงานัในัลัักษณะนัี�มีควิาม
คลั�ายคลัึงกับการทำงานัของสมองมนัุษย์
      ดีงันัั�นั จัากติวัิอย่างข�างติ�นั AI จึังเป็นัระบบที�สามารถ่วิเิคราะห์แลัะประมวิลัผู้ลั
ข�อม้ลัจัำนัวินัมากไดี�อย่างรวิดีเร็วิติามเป้าหมายที�หลัากหลัาย (ติามที�ผู้้ �ใชุ�งานั
จัะกำหนัดีติั�งค่า) ซึ่ึ�งส่งผู้ลัให�โลักของข�อม้ลัมีขนัาดีใหญ่ขึ�นั หรือที�เรียกวิ่า 
Big data นัั�นัเอง
 

นวััตกรรมทางกฏหมายท่�ใช้้เทคืโนโลย่ปััญญาปัระดิิษฐ์์

      ติัวิอย่างของนัวัิติกรรมทางกฏิหมายที�ใชุ�เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ ที�นัิยม
ใชุ�งานักันัอย่างแพัร่หลัายในัสหรัฐอเมริกา คือ แอปพัลัิเคชุันัที�มีชุื�อวิ่า “Do Not 
Pay” ซึ่ึ�งเป็นัฉายาแชุทบอทติอบคำถ่ามทางดี�านักฎหมายอัติโนัมัติิ ทำหนั�าที�
คลั�ายกับที�ปรึกษาทางกฎหมายตัิวิแรกของโลัก ซึึ่�งเป็นัแชุทบอท (Chatbot) 
โดียให�คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือกรอกข�อม้ลัแลัะส่งเอกสารทางกฎหมายให�กับ
ประชุาชุนัทั�วิไป ที�ติ�องการคำแนัะนัำการดีำเนัินัการทางเอกสารที�ติ�องใชุ�ในัการ
ดีำเนัินัคดีีทางศึาลั โดียไม่เสียค่าใชุ�จั่าย เหมาะสำหรับให�บริการประชุาชุนัที�ไม่

สามารถ่เข�าถ่ึงนัักกฎหมายที�เป็นัมนัุษย์เพัราะมีค่าใชุ�จั่ายค่อนัข�างส้ง

ปัระเภทงานท่�เหมาะกบันวัตักรรมทางกฏหมายท่�ใช้้เทคืโนโลย่ปััญญาปัระดิษิฐ์์

      แม�วิ่า นัวิัติกรรมทางกฏิหมายที�ใชุ�เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์จัะสามารถ่
ทำงานัดี�านักฎหมายแทนัมนุัษย์ไดี� แต่ิก็ไม่ไดี�หมายควิามว่ิาสามารถ่ทำไดี�ในัทกุดี�านั 
โดียเฉพัาะงานัทางกฏิหมายที�สามารถ่ใชุ�เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ ส่วินัใหญ่
จัะเป็นังานัประเภทที�เทคโนัโลัยปัีญญาประดีษิฐ์สามารถ่ทำไดี�อย่างมปีระสทิธิภิาพัดีี
แลัะรวิดีเร็วิกวิ่ามนัุษย์ อาทิเชุ่นั
      1) การติรวิจัสอบเอกสาร: โดียเฉพัาะเอกสารในัการดีำเนิันัคดีทีี�มจีัำนัวินัมาก
เทคโนัโลัยปัีญญาประดิีษฐ์ (AI) สามารถ่ดีำเนิันัการคดัีเลัอืกแลัะติรวิจัสอบเอกสาร
ที�เกี�ยวิข�องไดี�อย่างรวิดีเร็วิแลัะแม่นัยำกวิ่ามนัุษย์เป็นัอย่างมาก รวิมทั�งการติรวิจั
ร่างสัญญาติ่างๆ ที�ไม่ซึ่ับซึ่�อนัในัเบื�องติ�นัวิ่า ถ่้กติ�อง ครบถ่�วินั หรือมีข�อผู้ิดีพัลัาดี 
หรือมส่ีวินัใดีที�ยงัขาดีหายไปหรอืไม่ ติวัิอย่างเชุ่นั บรษิทั JP Morgan ซึ่ึ�งไดี�มกีารนัำ
ระบบปฏิบิตัิกิาร “COIN” มาใชุ�ในัการติรวิจัสญัญาที�มีอย้เ่ป็นัจัำนัวินัมากให�แลั�วิเสร็จั
ไดี�ภายในัไม่กี�วิินัาที จัากเดีิมที�ติ�องใชุ�การติรวิจัสอบโดียนัักกฎหมายที�ใชุ�เวิลัากวิ่า 
360,000 ชุั�วิโมง ซึ่ึ�งจัะเป็นัประโยชุน์ัอย่างยิ�งในัการติรวิจัสอบแลัะวิเิคราะห์สถ่านัะ 
(due diligence) เชุ่นัในักรณกีารติรวิจัสอบแลัะวิเิคราะห์ก่อนัการควิบรวิมกิจัการ
      2) การค�นัหาข�อม้ลัทางกฎหมาย: โดียการป้อนัข�อม้ลัที�ติ�องการค�นัหา
เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (AI) ก็สามารถ่หาคดีีที�ศึาลัไดี�เคยติัดีสินัที�มีลัักษณะ
ที�เหมือนัหรือคลั�ายกันักับคดีีที�อย้่ระหวิ่างขั�นัติอนัการดีำเนัินัคดีีไดี�อย่างรวิดีเร็วิ 
เพืั�อนัำมาใชุ�เป็นัประโยชุนั์แก่คดีี แติกติ่างจัากการค�นัหาคดีีที�ทำในัร้ปแบบเดิีม 
ซึ่ึ�งบริษัท IBM® ก็ไดี�มีการพััฒนัาเทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (AI) ดีังกลั่าวิขึ�นัมา
ชุื�อ “Ross Intelligence” เพัื�อชุ่วิยนัักกฎหมายในัการค�นัหาคดีี
      3) การคาดีการณ์ผู้ลัของคดี:ี ดี�วิยข�อมล้ัแลัะควิามร้�ที�จัำกัดี ทำให�นักักฎหมาย
ไม่ว่ิาจัะมปีระสบการณ์มากเพัยีงใดี กม็โีอกาสคาดีการณ์ผู้ดิีพัลัาดีไดี� แต่ิเทคโนัโลัยี
ปัญญาประดิีษฐ์ (AI) สามารถ่เข�าถ่ึงข�อม้ลัที�เกี�ยวิข�องทั�งหมดีไดี� จัึงสามารถ่ที�จัะ
คาดีการณ์ผู้ลัของคดีี หรือมีการติัดีสินัใจัไดี�อย่างแม่นัยำมากกวิ่ามนัุษย์ อาทิ 
ควิามเป็นัไปไดี�ในัการชุนัะคดีี จัำนัวินัค่าเสียหายที�อาจัเกิดีขึ�นั หรือแนัวิทาง
การติัดีสินัของผู้้�พัิพัากษา

นวััตกรรมปััญญาปัระดิิษฐ์์สำำาหรับศาล

      ในัประเทศึสหรัฐ ศึาลัไดี�เริ�มนัำนัวิัติกรรมเทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (AI) 
ที�เรยีกว่ิา ระบบการประเมินัควิามปลัอดีภัยสาธิารณะ (Public Safety Assessment) 
คิดีค�นัโดียม้ลันัิธิิลัอร่าแลัะจัอห์นั อาร์โนัลัดี์ (Laura and John Arnold 
Foundation) มาใชุ�เพัื�อเป็นัติัวิชุ่วิยในัการวิิเคราะห์ควิามเป็นัไปไดี�ของผู้้�ติ�องหา
ในัการก่อเหติุอาชุญากรรมซึ่�ำ แลัะใชุ�คำนัวินัระยะเวิลัาที�เหมาะสมในัการลังโทษ
จัำคุกผู้้�กระทำควิามผู้ิดีในัฐานัควิามผู้ิดีบางประเภท
      โดียนัวิัติกรรมเทคโนัโลัยีปัญญาประดิีษฐ์สำหรับงานัทางดี�านัศึาลันัั�นั ผู้้�สร�าง
ระบบไดี�จัดัีทำโดียใส่ชุดุีข�อมล้ัจัำนัวินัมากเกี�ยวิกับคดีอีาชุาญกรรมในัอดีตีิ เพัื�อให�
ศึาลัใชุ�ประมวิลัผู้ลัในัเชุงิเปรียบเทยีบว่ิา ผู้้�ติ�องหาในัคดีปัีจัจับุนัันัั�นัมีควิามเป็นัไปไดี�
ในัการกระทำผู้ิดีซึ่�ำมากนั�อยเพัียงใดี โดียระบบจัะประเมินัระดีับควิามเสี�ยง (Risk 
Score) ของผู้้�ติ�องหา ซึึ่�งเป็นัการประมวิลัผู้ลั ของข�อม้ลัดี�วิยโมเดีลัการวิิเคราะห์
ของปัญญาประดีษิฐ์ เพัื�อให�ผู้้�พัพิัากษาใชุ�ประกอบการพัจิัารณาคดีใีนัชัุ�นัศึาลั ทั�งนัี�
ในัทางปฏิิบัติิผู้้ �ติ�องหาที�มีควิามเสี�ยงติ�ำ (Lower score) มักถ่้กกำหนัดีโทษ
เบากวิ่าผู้้�ติ�องหาที�อย้่ในักลัุ่มเสี�ยงส้ง (Higher score)

ร้ปที่ 1  เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)   (ภาพัที�มาจัาก 
Pixabay.com คำค�นั: Artificial Intelligence ค�นัวิันัที� 28 กุมภาพัันัธิ์ พั.ศึ. 2565)

ร้ปที่ 2  นัวิัติกรรมแชุทบอท (Chatbot) ที�ปรึกษาทางกฎหมายดี�วิยเทคโนัโลัยีปัญญา
ประดีษิฐ์ (Artificial Intelligence หรอื AI) (ภาพัที�มาจัาก Pixabay.com คำค�นั: Chatbot 
ค�นัวิันัที� 28 กุมภาพัันัธิ์ พั.ศึ. 2565)

(อ่่านต่่อ่หน้า 7)

พััฒนาการของปััญญาปัระดิิษฐ์์พััฒนาการของปััญญาปัระดิิษฐ์์

กับวิิชาชีพัทางกฏหมาย กับวิิชาชีพัทางกฏหมาย 



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๗
RU Know? : พัฒนาการของปัญ่ญ่าประดิษฐ์ฯ                                  
                                         (ต่่อ่จากหน้า 6)

      คณะบุคลัากร มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง สาขา
วิทิยบรกิารเฉลัมิพัระเกยีรติ ิจังัหวิดัีอำนัาจัเจัรญิ
เข�าร่วิมพัิธิีถ่วิายราชุสักการะพัระบาทสมเดี็จั
พัระบรมชุนักาธิิเบศึร มหาภ้มิพัลัอดีุลัยเดีชุ
มหาราชุ บรมนัาถ่บพิัติร เนัื�องในัวัินัพัระบิดีา
แห่งมาติรฐานัการชุ่างไทย แลัะวัินัมาติรฐานั
ฝี่มอืแรงงานัแห่งชุาติ ิซึึ่�งติรงกบัวิันัที� 2 มีนัาคม
ของทุกปีโดียม ีนายทวปี บตุรโพธิ์ิ� ผู้้�ว่ิาราชุการ
จังัหวิดัีอำนัาจัเจัรญิ เป็นัประธิานัในัพิัธิ ีเมื�อวิันัที� 
3 มีนัาคม 2565 ณ หอประชุุมพัญานัาครินัทร์
ศึาลัากลัางจัังหวิัดีอำนัาจัเจัริญ

     สาขาวิิทยบริการฯจัังหวัิดีติรัง จััดีกิจักรรม
ปฐมนิัเทศึนักัศึกึษาใหม่ โครงการศึกึษาภาคพัเิศึษ 
หลัักส้ติรสาธิารณสุขศึาสติรมหาบัณฑิติ สาขา
วิิชุาบริหารสาธิารณสุข รุ ่นัที� 4 โดียมี รศ.ดร.
สรุเดช่ สำราญ่จติต์ คณบดีคีณะสาธิารณสุขศึาสติร์ 
ร่วิมพัธิิบีวิงสรวิงแลัะสกัการะองค์พ่ัอขุนัรามคำแหง
มหาราชุแลัะให�โอวิาทแก่นักัศึกึษาใหม่  พัร�อมกันันีั� 
อ.ดร.มิง่ขวญั่ ศริโิช่ต ิอ.ดร.สาโรจน์ นาคจ ้แลัะ 
อ.ดร.สุรวุฒิ รักเมือง ร่วิมในัพัิธิี แลัะมีนัักศึึกษา
เข�าร่วิมกิจักรรมสานัสัมพัันัธิ์รุ่นัพัี�รุ่นันั�อง จัำนัวินั 
100 คนั เมื�อวัินัที� 6 กมุภาพันััธ์ิ  2565 ณ ห�องประชุมุ
สุพัรรณิการ์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขา
วิิทยบริการฯจัังหวิัดีติรัง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว�า 
ผู้้�ชุ่วิยอธิิการบดีีฝ่่ายวิิทยบริการจัังหวิัดีสงขลัา
จััดีกิจักรรมในัการพับปะพั้ดีคุยกับนัักศึึกษา 
ผู่้านัระบบ Google meet กบันักัศึกึษาปริญญาติรี
ส่วินัภ้มภิาค นัักศึกึษาปรญิญาโทหลักัสต้ิรบริหาร

      งานัดี�านักฎหมายที�เทคโนัโลัยีปัญญาประดิีษฐ์
สามารถ่ทำไดี�ดีีกวิ่ามนุัษย์นัั�นั จัะเป็นังานัที�เกี�ยวิข�อง
กับข�อม้ลั ซึ่ึ�งส่วินัใหญ่เป็นังานัของระดีับผู้้�ชุ่วิยทนัาย 
(paralegal) หรือนัักวิิจััยดี�านักฎหมาย (legal 
researcher) ซึ่ึ�งจัะชุ่วิยสร�างประสิทธิิภาพัในัการ
ทำงานัไดี�เป็นัอย่างมาก แลัะจัะเป็นัประโยชุน์ัอย่างยิ�ง
กับทั�งบริษัทที�ปรึกษากฎหมาย อัยการ แลัะศึาลั
      แม�วิ่างานัดี�านักฎหมายบางอย่างจัะถ้่กทดีแทนั
ดี�วิยวิัติกรรมทางกฎหมายที�ใชุ�เทคโนัโลัยีปัญญา
ประดีิษฐ์ไดี�ในัอนัาคคติ แติ่ยังมีงานัดี�านักฎหมายอีก
มากมายที�เทคโนัโลัยปัีญญาประดิีษฐ์ (AI) ไม่สามารถ่
ทำไดี� ขณะที�มนัษุย์มคีวิามสามารถ่แลัะทกัษะที�จัะทำไดี� 
อาทิ การเจัรจัาติ่อรอง การวิางโครงสร�างข�อติกลัง
หรอืข�อสญัญาที�ซึ่บัซึ่�อนั การขึ�นัศึาลั การเขยีนัข�อต่ิอส้�
คดี ีหรือแม�แต่ิการเขยีนัคำพัพิัากษา ซึ่ึ�งเป็นังานัที�ติ�อง
ใชุ�ควิามคิดีในัเชุิงสร�างสรรค์ แลัะควิามคิดีวิิเคราะห์
ที�ซึ่บัซึ่�อนั นัอกจัากนัี� กฎหมายแลัะระบบยุติธิิรรมของ
แต่ิลัะประเทศึกม็คีวิามซึ่บัซึ่�อนัเกนิักว่ิาที�จัะให�เทคโนัโลัยี
ปัญญาประดีิษฐ์ (AI) ดีำเนัินัการเองทั�งหมดีไดี�
      ดีงันัั�นั แทนัที�จัะใชุ�นักักฎหมายจัำนัวินัมากในัการ
ทำงานัที�เทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (AI) ทำไดี�ดีีกวิ่า 
ซึ่ึ�งเป็นัการสิ�นัเปลัอืงทั�งทรพััยากรแลัะเวิลัา นักักฎหมาย
ควิรให�เวิลัากับงานัที�มคีวิามซึ่บัซึ่�อนัแลัะสร�างมล้ัค่าสง้
ให�แก่บริษัทแทนั โดียร้�จัักการนัำเทคโนัโลัยีปัญญา
ประดีิษฐ์ (AI) ในัฐานัะที�เป็นั “เครื�องมือ (Tools)” 
มาปรับใชุ� แลัะทำงานัร่วิมกันักับมนัุษย์ เพัื�อให�เกิดี
ประสิทธิิภาพั แลัะสามารถ่ให�คำแนัะนัำลั้กควิาม
ไดี�อย่างแม่นัยำมากยิ�งขึ�นั มากกวิ่าการทำงานัดี�วิย
เทคโนัโลัยีปัญญาประดีษิฐ์ (AI) หรือมนัษุย์เพัยีงฝ่่ายเดียีวิ 
ซึ่ึ�งจัะชุ่วิยสร�างควิามสามารถ่แข่งขันัในัติลัาดีอีกดี�วิย 
นัอกจัากนัั�นั ยิ�งมีการพัฒันัาของของเทคโนัโลัยทีี�ซึ่บัซึ่�อนั
มากยิ�งขึ�นัเท่าใดี ก็ยิ�งจัะมีควิามติ�องการนัักกฎหมาย
ที�มคีวิามร้�แลัะทกัษะดี�านัเทคโนัโลัย ีอาท ิดี�านัอลัักอรทิมึ
มากยิ�งขึ�นัเท่านัั�นั

บทวัิเคืราะห์

      แม�ว่ิาในัสหรฐัอเมรกิาจัะเริ�มมกีารนัำเทคโนัโลัยี
ปัญญาประดีิษฐ์ (AI) มาใชุ�กับงานัดี�านักฎหมายแลั�วิ 
อาทิ บริษัทที�ปรึกษากฎหมาย Latham & Watkins 
Slaughter & May แลัะ Baker & McKenzie สำหรับ
ประเทศึไทย การนัำเทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (AI) 
มาใชุ�สำหรับงานัดี�านักฎหมายยังคงเป็นัเรื�องใหม่ 
แลัะมีค่าใชุ�จั่ายส้ง แติ่ก็คาดีวิ่าจัะเข�ามามีบทบาท
เพัิ�มมากขึ�นั สำนัักงานักฎหมายในัไทยอาจัพัิจัารณา
ปรับเปลัี�ยนัร้ปแบบทางธิุรกิจั (business model) 
โดียนัำเทคโนัโลัยีปัญญาประดิีษฐ์ (AI) มาใชุ�กับงานั
บางประเภท เพัื�อเพัิ�มประสทิธิภิาพั แลัะควิามรวิดีเรว็ิ
ในัการทำงานั งานักฎหมายประเภทที�เป็นังานัประจัำ 

(Routine) ที�เชุื�อวิ่า ปัญญาประดีิษฐ์ (AI) จัะสามารถ่
ทำงานัแทนัที�นัักกฎหมายไดี� เชุ่นั งานัค�นัเอกสาร 
งานัวิิจััย รวิมถึ่งงานัติรวิจัข�อผู้ิดีพัลัาดีของข�อสัญญา 
อย่างไรก็ดีี ในัทางปฏิิบัติิ ลั้กควิามนั่าจัะยังติ�องการ
นัักกฎหมายที�เป็นัมนัุษย์ในัการให�คำปรึกษาเรื�อง
คดีีควิามอย้่ ดีังนัั�นั ในัอนัาคติเราอาจัจัะเห็นัร้ปแบบ
งานักฎหมายในัลัักษณะ Hybrid มากขึ�นั ซึึ่�งเป็นัการ
ทำงานัของนักักฎหมายที�เป็นัมนัษุย์ผู้สมผู้สานักับการ
ให�บริการของ Robot advisor (AI legal Advisor หรอื 
AI lawyer) แลัะสามารถ่แข่งขันักบัสำนักังานักฎหมาย
อื�นัไดี� นัอกจัากนัี� เทคโนัโลัยีปัญญาประดิีษฐ์ (AI) 
ก็จัะทำให�การเข�าถ่ึงบริการทางกฎหมายง่ายแลัะ
สะดีวิกมากยิ�งขึ�นั โดียเฉพัาะในัพัื�นัที�ที�อย้ห่่างไกลั หรอื
ประชุาชุนัที�ติ�องการดีำเนัินัคดีีแติ่มีทุนัทรัพัย์นั�อย 
ทั�งนัี� หากพัิจัารณาในัแง่ของการเปิดีติลัาดีการค�า
บริการดี�านักฎหมาย (Legal Services) ไทยอาจัติ�อง
พัิจัารณาควิามเป็นัไปไดี�ในัการเปิดีเสรีในัส่วินัของ
การให�บรกิารข�ามพัรมแดีนั (cross border supply) 

แหล่งอ้้างอ้ิง (อ้อ้นไลน์)

1. พัาขวิญั ชุื�นัสวุิรรณกลุั. (มปป). “AI กบัวิชิุาชีุพันักักฎหมาย” 
(แหล่ังข�อมล้ั: https://api.dtn.go.th/files/v3/5e96a34aef
41402e097579b7/download ค�นัวินััที� 28 กมุภาพันััธ์ิ 2565). 
2. สุมาพัร (ศึรีสุนัทร) มานัะสันัติ์. (2561). “เมื�อ AI แทนัที�
นักักฎหมาย” (แหล่ังข�อมล้ั: https://www.bbc.com/thai/
international-58946076 ค�นัวิันัที� 28 กุมภาพัันัธิ์ 2565).
3. ไกร เลัิศึประเสริฐภากร. (2562). “นัักกฎหมายไทยควิร
เติรียมติัวิรับมือกับ AI ติอนัที�1” (แหลั่งข�อม้ลั: https://bit.
ly/3tfkNmL ค�นัวิันัที� 28 กุมภาพัันัธิ์ 2565).

ร้ปที่ 3  นัวัิติกรรมเทคโนัโลัยี
ปัญญาประดีิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) เพืั�อให�
ผู้้�พัพิัากษาใชุ�ประกอบการพัจิัารณา
คดี ี(ภาพัที�มาจัาก Pixabay.com 
คำค�นั: Court Computer System 

ค�นัวิันัที� 1 มีนัาคม พั.ศึ. 2565)

เนัื�องจัากในัอนัาคติการให�บริการทางกฎหมาย
บางประเภทจัากเทคโนัโลัยีปัญญาประดีิษฐ์ (AI) 
สามารถ่ทำไดี�โดียไม่จัำเป็นัติ�องเข�ามาจััดีติั�งธิุรกิจัในั
ประเทศึอีกติ่อไป ทำให�การให�บริการทางกฎหมาย
ไร�พัรมแดีนัมากยิ�งขึ�นั ขณะเดีียวิกันั การพัิจัารณา
กำหนัดีนัโยบายที�ชุัดีเจันัเกี�ยวิกับหนั�าที�แลัะควิาม
รบัผู้ดิีชุอบของเทคโนัโลัยปัีญญาประดีษิฐ์ (AI) กเ็ป็นั
สิ�งที�มีควิามจัำเป็นัเป็นัอย่างยิ�ง

สาขาฯอำานาจเจริญสาขาฯอำานาจเจริญสาขาฯติรังสาขาฯติรัง

สาขาฯสงขลัาสาขาฯสงขลัา ธิุรกิจัมหาบัณฑิติ หลัักส้ติรรัฐศึาสติรมหาบัณฑิติ 
เพัื�อแลักเปลัี�ยนัควิามคิดีเห็นั แลัะข�อเสนัอแนัะ
ต่ิางๆ พัร�อมทั�งปัญหาต่ิางๆในัการเรยีนัผู่้านัระบบ
ออนัไลันั์ ติลัอดีจันัแจั�งข่าวิสารเกี�ยวิกับกิจักรรม
ติ่างๆ พัร�อมทั�งประชุาสัมพัันัธิ์การรับสมัคร
นัักศึึกษาใหม่ ป ี 2565 ทั�งระดีับปริญญาติรี 
ปรญิญาโท แลัะปริญญาเอก ในัการนีั� อ.ดร.นลีนารา 
วงษ์เกิด ประธิานักรรมการบริหารโครงการ
บริหารธุิรกิจัมหาบัณฑิติ ร่วิมพั้ดีคุยกับนัักศึึกษา
ปริญญาโทหลัักส้ติรบริหารธุิรกิจัมหาบัณฑิติ 
เมื�อวินััที� 18-19 กมุภาพันััธ์ิ 2565 ณ มหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง สาขาวิิทยบริการเฉลัิมพัระเกียรติิ 
จัังหวิัดีสงขลัา 

กิิจกิรรมสาขาฯกิิจกิรรมสาขาฯ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๙)   วันที่  ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๘

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง พัร�อมดี�วิย 
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง รองอธิิการบดีฝ่ี่ายอำนัวิยการ แลัะคณะทำงานั ติลัอดีจันัทีมวิศิึวิกร
แลัะเจั�าหนั�าที� รฟัม. ร่วิมประชุุมหารือแลัะลังพัื�นัที�ติรวิจัเยี�ยมการปรับแผู้นัเส�นัทางการจัราจัร แลัะการ
ก่อสร�างโครงการรถ่ไฟัฟั้าสายสีส�มบริเวิณดี�านัหนั�ามหาวิิทยาลััยรามคำแหง เมื�อวิันัที� 1 มีนัาคม 2565

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิดีรับสมัคร
นักัศึึกษาใหม่ระดีบัปริญญาโท หลักัสต้ิรบริหารธุิรกิจั
มหาบัณฑิติ โครงการบริหารธิุรกิจัมหาบัณฑิติ 
สำหรับผู้้�ประกอบการยุคใหม่ รุ่นัที� 10 สาขาวิิชุา
การจััดีการ ประจัำภาคเรยีนัที� 2 ปีการศึึกษา 2564 
หลัักส้ติร 2 ปี จัำนัวินั 40 หนั่วิยกิติ แผู้นั ข
(ไม่ทำวิิทยานิัพันัธิ์) จััดีการเรียนัการสอนัแบบ 
Block Course System เรียนัวัินัเสาร์ เวิลัา 
08.00 – 20.15 นั. ค่าธิรรมเนัยีมการศึึกษาติลัอดี
หลัักส้ติรรวิมศึึกษาดี้งานั ณ ประเทศึญี�ปุ่นั 
219,000 บาท (แบ่งชุำระ 9 งวิดี) คัดีเลัือก
โดียการสอบสัมภาษณ์ 
      ผู้้�สนัใจัขอรับใบสมัครแลัะสมัครดี�วิยตินัเอง
ไดี�ติั�งแติ่บัดนี� – 28 มีนาคม 2565 หรือสมัคร
ออนัไลันั์ที�เวิ็บไซึ่ติ์ www.me.ru.ac.th สอบถ่าม
รายลัะเอียดีเพัิ�มเติิมไดี�ที�สำนัักงานัโครงการฯ 
อาคารสุโขทยั ชัุ�นั 7 ห�อง 0709 โทร. 091-816-1343

ม.รามฯ จัดโครงการสืบสานศิลปฯ                                   
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.รามฯ ช่วน ประกวดภาพถ่ายฯ                                   
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

อธิ์ิการบดียินดีกับนักศึกษานิติฯ                                   
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.รามฯ เปิิดรับ ปิ.โท ม.รามฯ เปิิดรับ ปิ.โท 
สำาหรับผู้้�ปิระกอบการยุุคใหม่สำาหรับผู้้�ปิระกอบการยุุคใหม่

เจ�าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณิาธิ์กิาร	 ผู้ศึ.ดีร.สรติ	ี	ปรีชุาปัญญากลุั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นัางปุญญิสา อรพันิัท์																	 

คณิะผู้้�จดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณิาธิ์กิารผู้้�ช่่วย					รศึ.วิารศิึา		พัลัายบวัิ    อาจัารย์อภสิทิธิิ�		ศึภุกจิัเจัรญิ				นั.ส.พัรรณวิรา		เพัิ�มพัล้ั				นั.ส.กลุัศิึรา		เจัรญิสขุ
กองบรรณิาธิ์กิาร	 				นั.ส.กนัษิฐา		ทองจับั    นั.ส.ศึริภิรณ์  นัามพังษ์    นั.ส.โชุติมิา  เดีชุะราชุ
ช่่างภาพ	 	 				นัายภาณพุังศ์ึ		พังิไธิสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจดัหน�า					นัายสณัฐติิ	ิ	เทศึสแีดีง				นัายสยมุพัลั		ศึรพัรหม    นัายสุภะชุยั  อวินัศึรี    				

ม่.ราม่ฯ ตรวัจัเยี่ยม่การปีรับแผนจัราจัร-พื�นที่ก่อสร้างม่.ราม่ฯ ตรวัจัเยี่ยม่การปีรับแผนจัราจัร-พื�นที่ก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม่บริเวัณด้านหน้าม่หาวัิทยาลัืยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม่บริเวัณด้านหน้าม่หาวัิทยาลัืย

โดีย นางสาววิลาสนิ ีหงสนนัทน์ เภสชัุกรชุำนัาญการ
แลัะนายจิตอนุวัต พุ ่มม่วง แพัทย์แผู้นัไทย
ปฏิิบัติิการ ดี�วิย
      สำหรับ โครงการสืบสานัศึิลัปวัิฒนัธิรรม
สุโขทัย จััดีขึ�นัระหวิ่างวัินัที� 4-6 มีนัาคม 2565
ณ จัังหวิัดีสุโขทัย เพัื�อให�นัักศึึกษา แลัะบุคลัากร
ไดี�เรียนัร้�ประวิัติิควิามเป็นัมาของศึิลัปวัิฒนัธิรรม
สโุขทยั ส่งเสรมิควิามร้�ควิามเข�าใจัปลัก้ฝั่งจัติิสำนักึ
เทดิีทน้ัพัระมหากษัติริย์ไทย แลัะมีควิามภาคภ้มใิจั
ในัมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ที�ไดี�อันัเชุิญพัระนัาม
พ่ัอขนุัรามคำแหงมหาราชุมาเป็นัชืุ�อของมหาวิิทยาลัยั
รวิมทั�งติระหนักัในัควิามสำคัญของการเป็นัเอกลักัษณ์
ของชุาติิให�มีการสืบสานัศึิลัปวิัฒนัธิรรมสุโขทัย
โดียไดี�รบัควิามร่วิมมือจัากมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
สาขาวิิทยบริการเฉลิัมพัระเกียรติิจัังหวิัดีสุโขทัย 
แลัะ คณะสาธิารณสุขศึาสติร์ จััดีอบรมเกี�ยวิกับ
การปฐมพัยาบาลัเบื�องติ�นั การแพัทย์แผู้นัไทย
ในัยุคสมัยสุโขทัย แลัะการฝ่ึกทำยาดีมสมุนัไพัร
รวิมทั�งการบร้ณาการร่วิมกบัสาขาวิชิุานัาฏิกรรมไทย
ภาควิชิุาศึลิัปะการแสดีงไทย คณะศึลิัปกรรมศึาสติร์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง วิิชุา TPA3206 ในัการ
ประดิีษฐ์ท่ารำเพัื�องานันัาฏิกรรมไทย เพัื�อเป็นั
แรงบันัดีาลัใจัในัการสรรค์สร �างผู้ลังานัทาง
นัาฏิกรรมไทย เกิดีควิามร่วิมมือร่วิมใจั ส่งเสริม
ให�มีการสืบสานัศึิลัปวิัฒนัธิรรมสุโขทัยติ่อไป

(Thai Arbitration Institute : THAC) โดียมี
อาจารย์นันทพล พุทธิ์พงษ์ อาจัารย์ประจัำคณะ
นัิติิศึาสติร์ เป็นัอาจัารย์ที�ปรึกษา เข�าร่วิมดี�วิย
เมื�อวินััที� 2 มนีัาคม 2565 ณ ห�องรบัรอง 1 ชุั�นั 2 
อาคารวิิทยบริการแลัะบริหาร
      การแข่งขนััฯครั�งนัี� จัดัีขึ�นัในัรป้แบบสถ่านัการณ์
จัำลัองในัข�อพัิพัาทเชุิงพัาณิชุย์ เพัื�อส่งเสริมให�
เยาวิชุนัรุน่ัใหม่มคีวิามร้�ควิามเข�าใจัในัการประนัอม
ข�อพิัพัาทแลัะการเจัรจัาติ่อรอง รวิมถึ่งบทบาท
หนั�าที�ของผู้้�ประนัอม พัร�อมจัดัีการแข่งขนััการเจัรจัา
ต่ิอรองอนััเป็นัส่วินัหนัึ�งของการประนัอมข�อพัพิัาทดี�วิย
โดียจััดีขึ�นัระหวิ่างวิันัที� 25–28 มกราคม 2565 
ผู่้านัระบบออนัไลัน์ัแอปพัลิัเคชุนัั Zoom มีนักัศึึกษา
จัากสถ่าบนััอดุีมศึึกษาทั�วิประเทศึเข�าร่วิมการแข่งขนัั

      การประกวิดีภาพัถ่่ายครั�งนีั� จััดีขึ�นัเพัื�อเปิดีกวิ�าง
ให�นัักศึึกษาที�มีใจัรักในัการถ่่ายภาพัไดี�มีโอกาส
ฝ่ึกฝ่นัทักษะ ควิามคิดีสร�างสรรค์ในัการถ่่ายภาพั 
ทั�งกระบวินัการคิดีในัการวิางแผู้นั การนัำเสนัอ
มุมมอง ซึ่ึ�งจัะส่งผู้ลัให�มีภาพัถ่่ายในัมิติิใหม่ แลัะ
ส่งเสริมแลัะสนัับสนุันัให�นัักศึึกษามีควิามติื�นัติัวิ
ในัการเรียนัผู้่านัระบบออนัไลันั์ 
      ผู้้�สนัใจัส่งภาพัถ่่ายเข�าประกวิดีจัะติ�องเป็นั
นักัศึกึษามหาวิทิยาลัยัรามคำแหง (ระดัีบปรญิญาติรี
แลัะระบบ Pre-degree) ซึ่ึ�งเป็นัผู้้�ถ่่ายภาพันัั�นัๆ 
ดี�วิยตินัเอง แลัะสามารถ่ส่งผู้ลังานัไดี�ไม่เกินั 3 ภาพั 
โดียถ่่ายดี�วิยกลั�องดิีจิัทัลัหรือโทรศึัพัท์มือถ่ือ
ที�มีควิามลัะเอียดีของภาพัไม่ติ�ำกวิ่า 8 ลั�านัพัิกเซึ่ลั 
แลัะจัะติ�องไม่มีลัายนั�ำ ติัวิอักษร กราฟัิก หรือ
สัญลัักษณ์ใดี ๆ ที�แสดีงควิามเป็นัเจั�าของภาพั
อย้่บนัภาพั ฯลัฯ  
      สำหรับ รางวัิลัการประกวิดี รางวิัลัชุนัะเลัิศึ 
ไดี�รับเงินัรางวิัลั 10,000 บาท รางวิัลัรองชุนัะเลัิศึ
อันัดีับ 1 ไดี�รับเงินัรางวิัลั 7,000 บาท รางวิัลั
รองชุนัะเลัศิึอนััดีบั 2 ไดี�รบัเงนิัรางวิลัั 4,000 บาท 
แลัะรางวิัลัชุมเชุย (10 รางวัิลั) ไดี�รับเงินัรางวิัลั
รางวิัลัลัะ 1,000 บาท พัร�อมเกียรติิบัติรทุกรางวิัลั
รวิมทั�งผู้้ �ส ่งผู้ลังานัเข �าร ่วิมประกวิดีจัะไดี� รับ
เกียรติิบัติรทางออนัไลันั์ (ทุกคนั) ทั�งนีั� ประกาศึ
ผู้ลัการติัดีสินัในัวัินัที�  12 พัฤษภาคม 2565
ทาง Facebook : PR Ramkhamhaeng University 
      ด้ีรายลัะเอียดีหลัักเกณฑ์แลัะกติิกาประกวิดี 
พัร�อมทั�งส่งใบสมัครแลัะภาพัถ่่ายเข�าประกวิดี 
ไดี�ติั�งแติ่บัดนี�- 30 เมษายน 2565 ที� https://
shorturl.asia/axBu2 หรือสอบถ่ามรายลัะเอียดี
ไดี�ที� งานัประชุาสัมพัันัธิ์ อาคารสุโขทัย ชุั�นั 2
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โทร.02-310- 8045-7
หรือที�  Facebook: PR Ramkhamhaeng 
University
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