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ม.ร.ลงทะเบีียนภาค S/64 (ส่่วนภูมิภาค) Online 

คณะศึึกษาศึาส่ตร์ จััดกิจักรรมคณะศึึกษาศึาส่ตร์ จััดกิจักรรม
“ศึึกษาศึาสตร์์ร์่วมใจ สานศิึลป์์วัฒนธร์ร์มไทย 5 ทศึวร์ร์ษ”“ศึึกษาศึาสตร์์ร์่วมใจ สานศิึลป์์วัฒนธร์ร์มไทย 5 ทศึวร์ร์ษ”

       รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน 
คณบดีีคณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง เป็็น
ป็ร์ะธานเป็ิดีกิจกร์ร์ม “ศึึกษาศึาสตร์์ร์่วิมใจสานศิึลัป็์
วิัฒนธร์ร์มไทย 5 ทศึวิร์ร์ษ” โดียมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สบืพงษ์ ปราบใหญ่่ อธกิาร์บดีมีหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง 
คณะผู้้�บร์ิหาร์ คณาจาร์ย์ เจ�าหน�าที�แลัะนักศึึกษา ร์่วิม
กจิกร์ร์ม เม่�อวัินที� 22 มีนาคม 2565 ณ ห�องป็ร์ะชุุม EOB 302 

     คณะบร์หิาร์ธรุ์กจิ มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง ร่์วิมกบั
วิทิยาลัยันานาชุาต ิมหาวิทิยาลัยับร้์พา บณัฑิติวิทิยาลัยั 
มหาวิิทยาลัยัเกษมบณัฑิติ คณะบร์หิาร์ธรุ์กจิ มหาวิทิยาลัยั
เทคโนโลัยรี์าชุมงคลัร์ตันโกสินทร์์ คณะวิทิยาการ์จัดีการ์ 
มหาวิทิยาลัยัศึลิัป็ากร์ วิทิยาลัยัดีสุติธาน ีคณะวิทิยาการ์
จดัีการ์ มหาวิิทยาลัยัร์าชุภัฏันคร์ป็ฐม แลัะคณะวิิทยาการ์
จดัีการ์ มหาวิทิยาลัยัร์าชุภัฏัหม้บ่�านจอมบึง จดัีการ์ป็ร์ะชุุม
วิชิุาการ์ร์ะดีบัชุาต ิคร์ั�งที� 4 ป็ร์ะจำปี็ 2565 “5 ทศวรรษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง การวิจัยเพื่อความย่ังยืน” 
โดียมี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ 

ม.รามฯ จับัมือ 7 สถาบันจัดัประชุมุวิิชุาการระดับชุาติฯิม.รามฯ จับัมือ 7 สถาบันจัดัประชุมุวิิชุาการระดับชุาติฯิ
“5 ทศึวร์ร์ษ มหาวทิยาลัยร์ามคำำาแหงการ์วจิยัเพื่่�อคำวามยั�งยน่”“5 ทศึวร์ร์ษ มหาวทิยาลัยร์ามคำำาแหงการ์วจิยัเพื่่�อคำวามยั�งยน่”

      มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง ร์ับสมัคร์นักศึึกษาใหม่ร์ะดีับ
ป็ร์ิญญาตร์ี ภัาค 1 ป็ีการ์ศึึกษา 2565 ทั�งส่วินกลัาง (หัวิหมาก) 
แลัะส่วินภั้มิภัาค (23 จังหวัิดี) สมัคร์ทางอินเทอร ์เน็ตท่ี 
www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวนัที ่2 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 
2565 สมคัรทางไปรษณีีย์ ระหว่างวันที ่2 พฤษภาคม - 20 มถุินายน 
2565 แลัะสมัคร์ดี�วิยตนเองระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 
2565 และ 30 มถินุายน - 3 กรกฎาคม 2565 ที� ม.ร์.(หวัิหมาก) 
แลัะสาขาวิิทยบร์ิการ์ฯ 23 จังหวัิดี ทั�วิป็ร์ะเทศึ พร์�อมป็รั์บลัดี
ค่าเทยีบโอนหน่วิยกติ50% สำหรั์บผู้้�สมคัร์นกัศึกึษาใหม่ที�ใชุ�สทิธิ
เทียบโอนหน่วิยกิตจาก ม.ร์. ใน 9 คณะ ไดี�แก่ คณะนิติศึาสตร์์ 
บร์หิาร์ธรุ์กจิ มนุษยศึาสตร์์ ศึกึษาศึาสตร์์ วิิทยาศึาสตร์์ ร์ฐัศึาสตร์์ 
เศึร์ษฐศึาสตร์์ ส่�อสาร์มวิลัชุน แลัะพัฒนาทร์ัพยากร์มนุษย์
      ร์วิมทั�งเป็ ิดีร์ับนักเร์ียนม.ป็ลัาย เข �าศึึกษาในร์ะบบ 
Pre-degree เพ่�อสะสมหน่วิยกิตลั่วิงหน�า แลัะยังเป็ิดีโอกาสให�
ผู้้ �ที�ทำงานแลั�วิมีวิุฒิอนุป็ร์ิญญาไดี�ศึึกษาเพิ�มเติมหร์่อเร์ียน
ป็ร์ิญญาใบที� 2 โดียสามาร์ถเทียบโอนหน่วิยกิตไดี�มากขึ�นทำให�
สำเร์็จการ์ศึึกษาเร์็วิขึ�น
      สำหรั์บคณีะที่เปิดรับสมัคร ภาค 1/2565 ใน ส่วนกลาง 
จำนวิน 11 คณะ ไดี�แก่ คณะนติศิึาสตร์์ บร์หิาร์ธรุ์กจิ มนุษยศึาสตร์์ 
ศึกึษาศึาสตร์์ วิทิยาศึาสตร์์ รั์ฐศึาสตร์์ เศึร์ษฐศึาสตร์์ ส่�อสาร์มวิลัชุน 
ศึลิัป็กร์ร์มศึาสตร์์ พัฒนาทรั์พยากร์มนุษย์ แลัะคณะวิศิึวิกร์ร์มศึาสตร์์
      ส่วนภมิ้ภาค เปิ็ดีรั์บสมัคร์ใน 4 คณะ ไดี�แก่ คณะนติศิึาสตร์์ 
คณะบร์ิหาร์ธุร์กิจ คณะส่�อสาร์มวิลัชุน แลัะคณะร์ัฐศึาสตร์ ์
ณ สาขาวิิทยบร์ิการ์เฉลิัมพร์ะเกียร์ติ 23 จังหวิัดี ไดี�แก่ จังหวิัดี
อุทัยธานี ป็ร์าจีนบุร์ี อำนาจเจร์ิญ นคร์พนม 

อธกิาร์บดีมีหาวิทิยาลััยร์ามคำแหง เป็็นป็ร์ะธานเปิ็ดีงาน แลัะมีป็าฐกถาพิเศึษ Green Deal : The Challenge and Disruption towards Contemporary 
Business โดีย ดร.พรเทพ ศรีธนาธร อัคร์ร์าชุท้ต (ฝ่่ายเกษตร์) สำนักงานที�ป็ร์ึกษาการ์เกษตร์ต่างป็ร์ะเทศึ ป็ร์ะจำสหภัาพยุโร์ป็ เม่�อวิันที� 24 มีนาคม 2565 
ผู้่านร์ะบบ Zoom แลัะถ่ายทอดีสดีผู้่านทาง Facebook : คณะบร์ิหาร์ธุร์กิจ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง - ทางการ์  

แลัะถ่ายทอดีสดีผู้่านทาง Facebook : คณะศึึกษาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง
      โอกาสนี� อาจารย์ ดร.ณีธษา พันธ์บัว ร์องคณบดีีฝ่่ายสวิัสดีิการ์ กลั่าวิวิ่า โคร์งการ์ 
“ศึึกษาศึาสตร์์ร์่วิมใจ สานศึิลัป็์วัิฒนธร์ร์มไทย 5 ทศึวิร์ร์ษ” ป็ร์ะจำป็ีการ์ศึึกษา 2564 
จดัีขึ�นเพ่�อเผู้ยแพร่์ควิามร้์�ดี�านภ้ัมปัิ็ญญาไทย วิฒันธร์ร์ม การ์สาธติ แลัะการ์นำเสนอผู้ลังาน
ของนกัศึกึษา เพ่�อให�ผู้้�ร่์วิมโคร์งการ์ ไดี�ศึกึษาเร์ยีนร์้� เกดิีแหล่ังค�นควิ�าข�อมล้ัส่งเสร์มิควิามร์้�
ดี�านควิามเป็็นไทย แลัะนำควิามร์้�ไป็พัฒนาทักษะการ์ป็ร์ะกอบอาชีุพ เกิดีควิามภัาคภั้มิใจ
แลัะดีำร์งไวิ�ซึ่ึ�งวิิถีไทย นอกจากนี�ยังสามาร์ถนำควิามร์้�ที�ไดี�ไป็บ้ร์ณาการ์ทั�งในดี�านวิิชุาการ์
แลัะการ์ดีำเนินชุีวิิตป็ร์ะจำวิัน
      ตลัอดี 5 ทศึวิร์ร์ษที�ผู้่านมา มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง ดีำเนินการ์ตามนโยบายของ
ร์ัฐบาลัดี�านวิัฒนธร์ร์ม เพ่�อใชุ�ป็ร์ะโยชุน์จาก “ต�นทุนทางวัิฒนธร์ร์ม” มาสร์�างม้ลัค่าเพิ�ม
ดี�วิยการ์เสร์ิมสร์�างวิัฒนธร์ร์มป็ร์ะจำชุาติให�หวินกลัับค่นมาอีกคร์ั�งหนึ�ง 

2 - 6 พ.ค. 65

ม.รามฯ เปิดรับ นศ.ใหม่ 1/65 

พร้อมลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% 

ส�าหรับผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนจาก ม.ร.

แอนดรููว์์ บิ๊๊�กส์์ แอนดรููว์์ บิ๊๊�กส์์ 
คว์ามภููม๊ใจมหาบิ๊ัณฑิ๊ตคว์ามภููม๊ใจมหาบิ๊ัณฑิ๊ต

ในฉบับ ในฉบับ หน้า 3หน้า 3
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕๒

การรับสมััครนัักศึึกษาใหมั่ระดัับชั้ั�นัปริญญาตรี
ภาค 1 ปีการศึึกษา 2565 

 ดี�วิยมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหงเป็ิดีการ์รั์บสมัคร์นักศึึกษาใหม่
ร์ะดีับชุั�นป็ร์ิญญาตรี์ ไดี �แก่ คณะนิติศึาสตร์์  คณะบร์ิหาร์ธุร์กิจ  
คณะมนษุยศึาสตร์์  คณะศึึกษาศึาสตร์์  คณะวิทิยาศึาสตร์์  คณะร์ฐัศึาสตร์์  
คณะเศึร์ษฐศึาสตร์์  คณะส่�อสาร์มวิลัชุน  แลัะคณะพฒันาทร์พัยากร์มนษุย์  
ป็ร์ะจำภัาค 1 ป็ีการ์ศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง ไม่มีการ์
จำหน่ายใบสมัคร์ แลัะร์ะเบียบการ์ร์ับสมัคร์ ดีังร์ายลัะเอียดีต่อไป็นี�

1. ระเบีียบีการรับีสมััคร

    1.1 สามาร์ถดีาวิน์โหลัดีใบสมคัร์ฯ แลัะร์ะเบยีบการ์ร์บัสมัคร์เข�าเป็็น
นกัศึกึษาใหม่ พร์�อมร์ายลัะเอยีดี สำหร์บัสมคัร์ทางไป็ร์ษณย์ี หร์อ่สมัคร์
ดี�วิยตนเอง ไดี�ที�เวิ็บไซึ่ต์ www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th, แลัะ 
www.regis.ru.ac.th 
    1.2 สามาร์ถร์ับใบสมัคร์ฯ (สมัคร์ดี�วิยตนเอง) ไดี�ในวิันร์ับสมัคร์ 
ณ สถานที�ร์ับสมัคร์นักศึึกษาใหม่ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง 

2. การรับีสมััครและลงทะเบีียนเรียน

    2.1 รับสมัครผู้่านทางอินเทอร์เน็ต (ผู้้�ที�ใชุ�สิทธิเทียบโอนหน่วิยกิต

แลัะผู้้�ที�ไม่ใชุ�สทิธเิทยีบโอนหน่วิยกิต) ร์ะหว่ิางวินัที� 2 พฤษภัาคม 2565 
ถึงวิันที� 3 กร์กฎาคม 2565 สมัคร์ไดี�ที�เวิ็บไซึ่ต์ www.iregis2.ru.ac.th
    2.2  รบัสมคัรทางไปรษณีย์ี  (เฉพาะผู้้�ทีไ่ม่ใช่�สทิธิ�เทยีบโอนหน่วยกิต)
  ร์ะหวิ่างวิันที� 2 พฤษภัาคม 2565 ถึงวิันที� 20 มิถุนายน 2565 
ให�ผู้้�สมัคร์ส่งใบสมัคร์แลัะเอกสาร์ป็ร์ะกอบการ์สมัคร์เข�าเป็็นนักศึึกษา
ตามที�ไดี�กำหนดีไวิ�ในร์ะเบียบการ์ร์ับสมัคร์เข�าเป็็นนักศึึกษา (ม.ร์.1) 
ให�คร์บถ�วิน
    2.3 รั์บสมัคร์ที�มหาวิิทยาลััย (ร์ามฯ 1) ร์ะหวิ่างวิันที� 27 – 30 
พฤษภัาคม 2565 แลัะร์ะหวิ่างวัินที� 30 มิถุนายน 2565 ถึงวิันที� 3 
กร์กฎาคม 2565 (ไม่เวิ�นวินัหยดุีร์าชุการ์) ตั�งแต่เวิลัา 08.30 – 15.30 น.
 นอกจากนั�น  มหาวิิทยาลััยไดี�ให�สิทธิ� เทียบโอนหน่วิยกิต 
สำหร์ับ ผู้้ �ไดี�รั์บวิุฒิการ์ศึึกษาตั�งแต่ร์ะดีับอนุป็ร์ิญญาหร์่อเทียบเท่า
ป็ริ์ญญาตร์ีหร์่อเทียบเท่าขึ�นไป็จากมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง หร์่อจาก
สถาบันอุดีมศึึกษาอ่�น  โดียให�เป็็นไป็ตามหลัักเกณฑิ์ที�คณะกร์ร์มการ์
ป็ร์ะจำคณะที�ร์ับเข�าศึึกษากำหนดี 

3. คุณวุุฒิิและคุณสมับีัติิผู้้�สมััคร  ผู้้�มีสิทธิ�สมัคร์ต�องมีคุณวิุฒิข�อใดี
ข�อหนึ�ง ดีังต่อไป็นี�
     3.1 จบหลักัสต้ร์การ์ศึกึษาขั�นพ่�นฐาน (มธัยมศึกึษาตอนป็ลัาย) หร์อ่
เทียบเท่าขึ�นไป็ (ม.ศึ.5 หร์่อ ม.6)  หร์่อ
     3.2 จบหลักัสต้ร์ภัาคบงัคบัการ์ศึกึษาขั�นพ่�นฐาน (มัธยมศึกึษาตอนต�น)  
หร์อ่เทยีบเท่า (ม.3 หร่์อ ม.ศึ.3 หร่์อ ม.6 เดิีม)  แลัะต�องมคีณุสมบตั ิดีงันี�
 3.2.1 เป็็นข�าร์าชุการ์ซึ่ึ�งมีตำแหน่งแลัะเงินเดี่อน ตั�งแต่ร์ะดีับ
ป็ฏิบัติงานขึ�นไป็ หร์่อ
 3.2.2 เป็็นหร่์อเคยเป็็นข�าร์าชุการ์  หร่์อพนักงานร์ฐัวิสิาหกจิ หร์อ่
เป็็นลัก้จ�างของร์ฐั ซึ่ึ�งไดี� ป็ฏิบตังิานมาแลั�วิร์วิมกนัไม่น�อยกว่ิา 5 ปี็ หร์อ่               
 3.2.3 เป็็นหร่์อเคยเป็็นสมาชุกิรั์ฐสภัา สมาชุกิสภัากร์งุเทพมหานคร์ 
สมาชุิกสภัาจังหวิัดี สมาชุิกสภัาองค์การ์บร์ิหาร์ส่วินจังหวิัดี สมาชุิก
สภัาเขต สมาชุกิสภัาเมอ่งพัทยา สมาชุกิสภัาเทศึบาลั  สมาชิุกสภัาตำบลั  
สมาชุิกองค์การ์บร์ิหาร์ส่วินตำบลั หร์่อกร์ร์มการ์สุขาภัิบาลั หร์่อกำนัน  
ผู้้�ใหญ่บ�าน  หร์่อ
    3.3 เป็็นผู้้�ซึ่ึ�งสภัามหาวิิทยาลััยไดี�พิจาร์ณาแลั�วิเห็นสมควิร์ให�ร์ับเข�า
ศึึกษาไดี�

4.  หลักฐานที�ใช้� ในการสมััคร  (ถ่ายสำเนาขนาดี A4 เท่านั�น)
     4.1 ใบสมคัร์แลัะใบขึ�นทะเบยีนเป็็นนักศึกึษา (ม.ร์.2) จำนวิน 1 ฉบับ
     4.2 แบบแสดีงควิามยินยอมในการ์เก็บ ใชุ� แลัะเป็ิดีเผู้ยข�อม้ลัส่วิน
บุคคลั จำนวิน 1 ฉบับ
     4.3 สำเนาคุณวิุฒิที�จบหลัักส้ตร์ จำนวิน 2 ฉบับ  (กร์ณีใชุ�สิทธิ�
เทียบโอนหน่วิยกิตร์ะดีับอนุป็ร์ิญญาหร์่อเทียบเท่าขึ�นไป็ ต�องถ่ายสำเนา
คุณวิุฒิ จำนวิน 4 ฉบับ) 
 4.3.1 ในกร์ณใีชุ�คณุวิฒุต่ิางป็ร์ะเทศึ ในร์ะดีบัมธัยมศึกึษาตอนต�น 
ให�ผู้้�สมัคร์ติดีต่อที�สำนักคณะกร์ร์มการ์การ์ศึึกษาขั�นพ่�นฐาน กร์ะทร์วิง
ศึึกษาธิการ์ แลัะร์ะดีับมัธยมศึึกษาตอนป็ลัาย ให�ผู้้�สมัคร์ติดีต่อเจ�าหน�าที� 
ที�ฝ่่ายรั์บสมัคร์แลัะแนะแนวิการ์ศึึกษา อาคาร์ สวิป็.ชัุ�น 3 มหาวิิทยาลััย
ร์ามคำแหง ก่อนการ์รั์บสมคัร์ หร์อ่ตดิีต่อผู้้�ป็ร์ะสานงานการ์สมคัร์ในวินัที�
มาดีำเนินการ์สมัคร์เป็็นนักศึึกษา ส่วินในร์ะดีับอนุป็ร์ิญญาหร์่อเทียบเท่า
ขึ�นไป็ ให�ไป็ติดีต่อขอใบเทยีบควิามร์้�ที� กร์ะทร์วิงการ์อุดีมศึกึษา วิิทยาศึาสตร์์
แลัะนวิตักร์ร์ม (อวิ.) ก่อนวินัที�มาดีำเนนิการ์สมัคร์เป็็นนักศึกึษา แลัะผู้้�สมัคร์
จะต�องชุำร์ะค่าธร์ร์มเนียมการ์จัดีส่งเอกสาร์ไป็ตร์วิจสอบยังสถานศึึกษา
ต�นสังกัดี ร์ายลัะ 1,000.- บาท ในวิันที�สมัคร์
 4.3.2 ผู้้�สมัคร์ที�จบหลักัสต้ร์มธัยมศึกึษาตอนต�น (ม.3) หร่์อเทียบเท่า
มาสมัคร์เป็็นนักศึึกษาร์ะดีับป็ร์ิญญาตร์ี ต�องมีหนังส่อร์ับร์องจากผู้้�บังคับ
บัญชุาร์ะดีับหัวิหน�ากองหร์่อเทียบเท่าขึ�นไป็
     4.4 สำเนาหลัักฐานต่าง ๆ หากมีการ์เป็ลัี�ยนแป็ลัง ชุ่�อตัวิ หร่์อ
นามสกุลั  หร์่อกร์ณีสมร์ส  หร์่อ กร์ณีหย่า ให�ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนา
คุณวิุฒิ นั�น
     4.5 สำเนาบัตร์ป็ร์ะชุาชุน  จำนวิน 1 ฉบับ พร์�อมตัวิจริ์ง (ยังไม่
หมดีอายุ) 
 (กร์ณีใชุ�คำนำหน�าเป็็น ยศึ ให�แนบสำเนาบัตร์ข�าร์าชุการ์หร่์อ
คำสั�งแต่งตั�งที�เป็็นยศึ ป็ัจจุบัน แลัะสำหร์ับผู้้�สมัคร์ที�เป็็นผู้้�พิการ์ ให�ใชุ�
สำเนาบัตร์ป็ร์ะจำตัวิคนพิการ์ จำนวิน 2 ฉบับ)
     4.6 ร์้ป็ถ่ายสีหน�าตร์ง  ขนาดี 1.5 นิ�วิ หร์่อ 2 นิ�วิ จำนวิน 1 ร์้ป็
     4.7 ใบร์ับร์องแพทย์ จำนวิน 1 ฉบับ (ขอไดี�ที�งานแพทย์แลัะอนามัย 
มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหงค่าธร์ร์มเนียม ฉบับลัะ 50 บาท)
     4.8 ใบร์ะเบียบป็ร์ะวิตันิกัศึกึษา (แผู่้นร์ะบายสม่ีวิง ม.ร์.25)  จำนวิน 
1 แผู้่น
 กรณีีเป็นช่าวต่างช่าติ ต�องผู้่านการทดสอบภาษาไทยก่อน
การสมัครเข�าเป็นนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได�ที่
ฝ่่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป.ช่ั�น 3
 กรณีทีีผู่้้�สมคัรเป็นพระภิกษ ุ– สามเณีรและไม่ได�ใช่�สทิธิ�เทยีบโอน
หน่วยกติให�ดำเนนิการสมคัรทางอนิเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ีเท่านั�น 
ที่ www.iregis2.ru.ac.th 
 ทั�งนี� ผู้้�สมัครจะสมัครเข�าศึกษาในขณีะที่ยังมีสถานภาพการ
เป็นนกัศกึษาได�โดยมเีงือ่นไข ในการสมคัรต�องสมคัรต่างคณีะกนั และ
ต�องเป็นการสมัครระหว่างหลักส้ตรพิเศษที่บังคับเวลาเข�าเรียนกับ
หลักส้ตรปกติที่ไม่บังคับเวลาเรียนเท่านั�น
 ขอทร์าบร์ายลัะเอียดีเพิ�มเติมที�ฝ่ ่ายร์ับสมัคร์แลัะแนะแนวิ
การ์ศึกึษา สำนักบร์กิาร์ทางวิิชุาการ์แลัะทดีสอบป็ร์ะเมนิผู้ลั (อาคาร์ สวิป็. 
ชุั�น 3)  มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง  แขวิงหัวิหมาก  เขตบางกะป็ิ  
กร์ุงเทพฯ 10240 โทร์. 02-3108615, 02-3108623, 02-3108000
ต่อ 4831,4836 - 38
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ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓

      มหาบัณัฑิติแอนดรูว์ู์ บัิ�กส์์ เผยคว์ามภูมูใิจกบััคว์ามส์ำเรูจ็ที่่�รูอคอยมากว่์า 3 ปีี 
หลัังจากม่่งมั�นกับัการูเรู่ยนด้านหลัักส์ูตรูการูศึึกษา เขี่ยนวิ์จัยแลัะลังพ้ื้�นท่ี่�ที่ดลัอง
ศึกัยภูาพื้การูเรูย่นภูาษาอังกฤษในโรูงเรูย่นจงัหว์ดัมหาส์ารูคาม หว์งัต่อยอดทัี่กษะ
ภูาษาอังกฤษเด็กไที่ยนำไปีใช้้ได้จรูิง แขี่งขีันได้ในตลัาดแรูงงาน
      นายแอนดร้ว์ บิ�กส์ เข�าร์ับพร์ะร์าชุทานป็ร์ิญญาบัตร์ ในสาขานวิัตกร์ร์ม
หลัักส้ตร์แลัะการ์จัดีการ์เร์ียนร์้� คณะศึึกษาศึาสตร์์ ดี�วิยแผู้นการ์เร์ียนแบบเขียน
วิิทยานิพนธ์ เป็ิดีเผู้ยวิ่า ควิามสำเร์็จในวิันนี� เป็็นการ์ร์อคอยมาเก่อบ 3 ป็ีตั�งแต่
สำเร์็จการ์ศึึกษา การ์เร์ียนในร์ะดีับบัณฑิิตศึึกษายังมีอุป็สร์ร์คที�ไม่ใชุ่เร์่�องเน่�อหา
ที�เร์ียน แต่เป็็นการ์ใชุ�ภัาษาไทย แม�จะจบป็ร์ิญญาตร์ีภัาคภัาษาไทย จาก
คณะมนุษยศึาสตร์์ ม.ร์. แต่ภัาษาไทยที�ใชุ�ต่างไป็อย่างมาก ทั�งการ์เร์ียบเร์ียง 
ควิามเป็็นทางการ์ในแนวิวิิชุาการ์ ร์วิมถึงภัาษาไทยในสถิติการ์วิิจัย ที�เป็็นเร์่�อง
แสนยาก ถึงกับต�องมีติวิเตอร์์สอนแบบจร์ิงจัง แลัะหายเหน่�อยเม่�อผู้ลัสอบวิิชุานี�
ไดี� A- ที�เกินควิามคาดีหวิังไป็มาก
      การ์เร์ียนต�องมีวิินัยในตนเองส้ง โดียเฉพาะการ์แบ่งเวิลัาเร์ียนแลัะเวิลัางาน 
เพร์าะที�โร์งเร์ียนวิุ่นมาก แลัะบางคร์ั�งงานยังต่อเน่�องมาวิันเสาร์์อาทิตย์ ต�องเลั่อก
ที�จะไม่ร์ับงานบ�าง แลัะทุ่มเวิลัาให�กับการ์เขียนงานวิิจัย ซึึ่�งยอมรั์บวิ่า การ์เร์ียน
มีส่วินชุ่วิยในเร์่�องการ์เขียนหลัักส้ตร์ที�โร์งเร์ียนไดี�อย่างมาก เพร์าะถึงแม�จะมี
ป็ร์ะสบการ์ณ์จากการ์สอนที�โร์งเร์ียนมาตลัอดี 20 ป็ี แต่ไม่ไดี�มีทฤษฎีการ์จัดีการ์
อย่างเป็็นร์ะบบ เป็็นขั�นตอน เม่�อไดี�เร์ียนทฤษฎีในหลัักส้ตร์นี� ไดี�เห็นร์้ป็แบบการ์
พัฒนาหลัักส้ตร์ การ์จัดีลัำดีับของข�อม้ลัที�จะเร์ียน จึงมองเห็นภัาพไดี�ไม่ยาก
      มหาบัณีฑิิตแอนดร้ว์ บิ�ก กลั่าวิต่อไป็ถึงควิามสนใจในการ์เขียนวิิทยานิพนธ์
คร์ั�งนี�วิ่า เกิดีจากการ์ศึึกษาข�อม้ลัคะแนน O-NET A-NET มาหลัายป็ี เห็นชุัดีวิ่า 
โร์งเร์ยีนตามจังหวิดัีชุายขอบฝั่�งแม่น�ำโขงมคีะแนนน�อย บางครั์�งเพยีง 25% เท่านั�น 
จึงเกิดีคำถามขึ�นวิ่า ภั้มิศึาสตร์์ไม่ควิร์มีส่วินเกี�ยวิข�องกับคะแนนสอบ แลั�วิอะไร์
ที�เป็็นป็ัจจัยที�มีผู้ลัโดียตร์งทำให�นักเร์ียนไม่เก่ง ท่ามกลัางยุคที�มีเทคโนโลัยีข�อม้ลั
ข่าวิสาร์หลัั�งไหลัอย้่ในอุ�งม่อ
      การ์ไดี�ลังไป็เก็บข�อม้ลัดี�านการ์สอนภัาษาอังกฤษให�กับเด็ีกดี�อยโอกาสใน
จังหวิัดีมหาสาร์คาม ที�ขาดีแคลันทุนทร์ัพย์ ขาดีอุป็กร์ณ์การ์เร์ียน ไม่มีผู้้�ป็กคร์อง
ที�คอยใส่ใจ กร์ะตุ�นให�เกิดีการ์เร์ียนร์้� ร์วิมถึงเยาวิชุนที�เร์่ร์่อน จะทำอย่างไร์ที�จะ
กร์ะตุ�นให�เกดิีควิามสนใจภัาษาองักฤษ โดียทดีลัองพัฒนาหลักัสต้ร์แบบผู้สมผู้สาน 
แลัะเม่�อศึึกษาลึักลังไป็เห็นไดี�วิ่า นักเร์ียนเกิน 50% ไม่ไดี�อย้่กับพ่อแม่ แต่อย้่กับ
ป็้ย่่าตายายที�ไม่ไดี�กร์ะตุ�นให�เกิดีการ์เร์ยีน การ์อ่าน ร์วิมถึงขาดีทกัษะทางคอมพิวิเตอร์์ 
เชุ่น สถานการ์ณ์โควิิดีที�นักเร์ียนต�องเร์ียนที�บ�าน แต่ที�บ�านมีโทร์ศึัพท์ม่อถ่อเพียง
เคร์่�องเดีียวิ ร์วิมไป็ถึงผู้้�ป็กคร์องไม่เข�าใจในเน่�อหาบทเร์ียน จึงไม่สามาร์ถสอนไดี�
      “จากการูที่ดลัองหลัักส์ูตรูกับันักเรู่ยนในโรูงเรู่ยนรูะดับัปีรูะถมศึึกษาปีีที่่� 6 
ในจังหว์ัดมหาส์ารูคาม หลัังส์อนครูบั 20 ช้ั�ว์โมง พื้บัว์่า อาจารูย์ที่่�ส์อนภูาษา
ม่คว์ามกรูะต้อรู้อรู้นด่ นักเรู่ยนม่การูรูับัรูู้ แลัะพื้ยายามเปีิดรูับั แต่ส์ิ�งที่่�ยังขีาดค้อ 
อ่ปีกรูณ์การูพื้ฒันาที่กัษะ แลัะเที่คโนโลัย ่ในขีณะเดย่ว์กนั นกัเรูย่นมทั่ี่ศึนคติเก่�ยว์กบัั
ภูาษาอังกฤษเปีลั่�ยนไปีในที่างด่ขึี�นมาก ทัี่�งจากการูแบั่งกลั่่ม แลัะคลัะรูะหว์่าง
เดก็เรูย่นเก่งกบััเดก็ไม่เก่ง ส์ิ�งส์ำคญัคอ้ลักัษณะการูส์อนที่่�ต้องเป็ีนกันเอง เป็ีนที่ม่เดย่ว์
กบัันักเรูย่น ใช้้เกมส์์เป็ีนส์้�อการูส์อน มก่ารูแจกรูางวั์ลั เน้นการูพื้ดูแลัะการูฟััง ให้เดก็
ได้มั�นใจในการูส้์�อส์ารู ก่อนท่ี่�จะเขี่ยนแลัะอ่าน ที่ะลัายกำแพื้งคว์ามกลััว์ภูาษา 
เห็นได้ช้ัดว์่าเด็กจะพื้ัฒนาตัว์เองได้ด่แลัะเรู็ว์กว์่าเดิม 
      หว์งัเป็ีนอย่างยิ�งว่์ากรูะที่รูว์งศึกึษาธิกิารูจะเหน็คว์ามส์ำคัญ แลัะยกมาตรูฐาน
โรูงเรู่ยนที่่�อยู่ห่างไกลัให้ม่โอกาส์เที่่ยบัเที่่ากับันักเรู่ยนในตัว์จังหว์ัดหรู้อในกรู่งเที่พื้

ส์รู้างคว์ามจำเป็ีนพื้้�นฐาน เช่้น รูะบับัอินเที่อร์ูเนต็ แลัะนอกเหนอ้จากเที่คโนโลัยแ่ล้ัว์ 
เน้�อหา (Content) หลัักสู์ตรูแกนกลัางที่่�ส์อนอยู่ในปีัจจ่บััน ถึงเว์ลัาต้องเปีลั่�ยน 
หลัักส์ูตรูรููปีแบับัไหนจะได้ผลัมากที่่�ส์่ดนั�นไม่ม่ใครูรูู้ แต่อย่างน้อย ถึงเว์ลัาที่่�ต้อง
เรูิ�มส์ิ�งใหม่ หรู้อหันมองส์ถานการูณ์รูอบัตัว์ ลั่าส์่ดผมศึึกษาหลัักส์ูตรูขีองปีรูะเที่ศึ
ออส์เตรูเลัย่ท่ี่�รู้�อรูะบับัการูศึกึษา ปีรูบััหลัักส์ตูรูการูส์อนภูาษาอังกฤษเป็ีนภูาษาท่ี่� 2 
เพื้รูาะออส์เตรูเลั่ยม่การูผส์มผส์านขีองปีรูะช้ากรูหลัายภูาษา ม่คว์ามใกลั้เค่ยง
กับัไที่ย แต่การูส์อนขีองออส์เตรูเล่ัย เน้นการูส้์�อส์ารู การูอ่าน การูพืู้ด ซึึ่�งเว์ลัาท่ี่�
เหมาะส์มคว์รูเรูิ�มตั�งแต่ช้ั�นปี.1 โดยใช้้ภูาษาอังกฤษส์อนภูาษาอังกฤษ ช้่ว์งแรูก
อาจจะส์บััส์น แต่เม้�อผ่านไปีจนจบัปี.6 ไที่ยจะมเ่ดก็ที่่�ส์ามารูถพูื้ดแลัะส์้�อส์ารูภูาษา
อังกฤษได้อย่างแน่นอน แลัะจะเรูิ�มเรู่ยนแกรูมมาในช้ั�นมัธิยม 5-6 ไม่ใช้่ช้ั�นปี.1 
เพื้รูาะเม้�อถงึเว์ลัานั�น เดก็จะส์ามารูถส์้�อส์ารูได้ ใช้้แกรูมมาได้ถกูต้องโดยการูเรูย่นรูู้
ในการูส์้�อส์ารูตั�งแต่ปี.1-ปี.6 แล้ัว์ ในที่างตรูงข้ีาม ถ้าปีรูะส์บัการูณ์การูพูื้ดเป็ีนศึนูย์ 
แลัะต้องมาเริู�มต้นจากเรู่ยนกรูิยา 3 ช้่อง เปี็นเรู้�องยากมาก แถมที่่องจำแลั้ว์ไม่ได้
นำไปีใช้้ ก็ไม่เกิดปีรูะโยช้น์”
      มหาบัณีฑิิตแอนดร้ว ์กลั่าวิทิ�งท�ายวิ่า ผู้มยังเชุ่�อวิ่าเดี็กๆ ใน gen นี� เก่งกวิ่า
รุ่์นคณุพ่อคณุแม่ของเร์า เริ์�มไม่กลัวัิภัาษาองักฤษเพร์าะมสีิ�งที�สนใจอย้ใ่นโทร์ศัึพท์
ม่อถ่อ  มี เทคโนโลัยี  เลั่น League of  Legends เต�น T ikTok ดี้ซึ่ี ร์ี ส ์ 
ซึ่ึ�งเป็็นแนวิโน�มที�ดีี ที�ควิามสนใจนั�นจะนำไป็ส้่ควิามพยายามในการ์เดีาคำศึัพท์ใน
เน่�อหานั�น ชุ่วิยเร์่�องศึัพท์สแลัง การ์พ้ดีคุยดี�วิยภัาษาอังกฤษ การ์มีเพ่�อนต่างชุาติ
ยิ�งชุ่วิยให�การ์ส่�อสาร์เป็็นธร์ร์มชุาติมากกวิ่าการ์เร์ียน 12 tenses ในห�องเร์ียน  
      “ดใ่จมากที่่�ได้ปีรูะส์บัคว์ามส์ำเรูจ็อ่กครูั�ง ที่่�มหาว์ทิี่ยาลัยัรูามคำแหง ขีอขีอบัค่ณ
คณาจารูย์คณะศึึกษาศึาส์ตรู์ที่่�ส์รู้างอ่ปีส์รูรูค คว์ามยากลัำบัาก คว์ามที่้าที่าย 
แลัะส์รู้างกำลัังใจไปีพื้รู้อมๆ กัน ขีอบัค่ณเพื้้�อนๆ ในรู่่นที่่�เปี็นปีรูะส์บัการูณ์ที่่�ด ่
ม่ค่า ฝ่่าฟัันจนปีรูะส์บัคว์ามส์ำเรู็จในว์ันน่� ผมเองมักบัอกกับันักเรู่ยนที่่�ส์อน
หลัายๆ กลั่่มเส์มอว์่า อย่าทิี่�งการูเรู่ยน หากม่คว์ามจำเปี็นต้องที่ำงานไปีด้ว์ย
เรูย่นไปีด้ว์ย ขีอให้นกึถงึมหาว์ทิี่ยาลัยัรูามคำแหงที่่�เป็ีนมหาวิ์ที่ยาลัยัแห่งโอกาส์ที่าง
การูศึกึษา แลัะส์ำหรูบััผมจะหาเว์ลัาศึกึษาต่อรูะดบััปีรูญิญาเอกในอนาคตด้ว์ยครัูบั” 
      แอนดรว์้ บิ�กส์ นกัเขยีน นกัป็ร์ะพนัธ์ ปั็จจุบันเป็็นเจ�าของโร์งเร์ยีนแลัะผู้้�ก่อตั�ง
สถาบนัสอนภัาษา Andrew Biggs Academy เปิ็ดีชุ่องทางการ์เร์ยีนภัาษาองักฤษ
ออนไลัน์ผู้่านทาง Andrewbiggs.com ซึ่ึ�งเป็็นเวิ็บไซึ่ต์สำหร์ับการ์เร์ียนร์้�ภัาษา
อังกฤษสำหร์ับคนไทย ไดี�ร์ับการ์ร์ับร์องจากกร์ะทร์วิงศึึกษาธิการ์ เป็ิดีสอนผู้้�เร์ียน
ตั�งแต่ร์ะดัีบเดี็กเลั็กจนถึง 85 ป็ี ที�ต�องการ์เพิ�มพ้นควิามร์้�ภัาษาอังกฤษแบบง่ายๆ 
ดี�วิยตัวิเอง ร์วิมถึงเป็็นวิิทยากร์จัดีสัมมนาออนไลัน์ แลัะกิจกร์ร์มสัมมนาทั�วิไป็ 
ค่ายภัาษาอังกฤษ แลัะอ่�นๆ ที�จะเกิดีขึ�นในอนาคต

ความภููมิใจมหาบัณฑิิต ความภููมิใจมหาบัณฑิิต 

แอนัดัรูว์์ บ๊�กส์แอนัดัรูว์์ บ๊�กส์
ฝัันอยากเห็นเด็กไทยเก่งอังกฤษฝัันอยากเห็นเด็กไทยเก่งอังกฤษ
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕๔ ๕

 นายธนัช่ทัศน์ คำเส็ง บัณฑิิตป็้ายแดีง เกียร์ตินิยมอันดีับ 2 
จากคณะเศึร์ษฐศึาสตร์์ วิิชุาเอกเศึร์ษฐศึาสตร์์เชุิงป็ร์ิมาณ ป็ัจจุบันทำงาน
ตำแหน่ง Team leader in Data scientist แลัะกำลังัจะไดี�ร์บัการ์โป็ร์โมท
ป็ร์บัเป็ลัี�ยนตำแหน่งเป็็น Machine Learning engineer บร์ษัิท 724Market 
ในเคร์่อ Srikrung Broker 
 บณัีฑิติธนชั่ทศัน์ เล่ัาว่ิา ดีใีจแลัะภัาคภัม้ใิจที�เร์ยีนจบมหาวิทิยาลัยั
ร์ามคำแหง ซึ่ึ�งเป็็นมหาวิิทยาลััยที�ฝ่ึกฝ่นชุีวิิตอย่างมาก โดียเฉพาะดี�าน
การ์มีวิินัยแลัะควิามร์ับผู้ิดีชุอบต่อการ์เร์ียน การ์เร์ียนการ์สอนของคณะ
เศึร์ษฐศึาสตร์์ เปิ็ดีโอกาสแลัะมอบอสิร์ภัาพให�กบันกัศึกึษาในการ์วิางแผู้น
การ์เร์ียน การ์ศึึกษาหาควิามร้์� ซึึ่�งมีควิามย่ดีหยุ่นต่อการ์ค�นหาสิ�งที�ตัวิเอง
ชุอบแลัะสนใจอย่างแท�จร์ิง
 “ผมเรูย่นไปีด้ว์ยแลัะที่ำงานไปีด้ว์ย มก่ารูจัดส์รูรูเว์ลัาเรูย่น โดยส์รูป่ี
เน้�อหาส์ำคัญขีองแต่ลัะว์ชิ้าลังในส์มด่โน๊ตที่่�เขีย่นขีึ�นเอง เลัอ้กโฟักัส์เน้�อหา
แบับัภูาพื้กว์้างก่อน พื้อเขี้าใจแลั้ว์ก็ปีรูับัโฟักัส์เน้�อหาที่่�แคบัลังแต่ลัะเอ่ยด
มากขีึ�น ที่บัที่ว์นซึ่�ำๆ แลัะจำลัองขี้อส์อบัเพื้้�อที่ดส์อบัตัว์เอง พื้รู้อมกับั
หาตัว์อย่างขี้อส์อบัมาฝ่ึกที่ำ ฝ่ึกตั�งโจที่ย์ ฝ่ึกจับัเว์ลัาในการูที่ำขี้อส์อบั 
เพื้้�อจะม่คว์ามพื้รู้อมมากที่่�ส์่ดในการูส์อบัขีองแต่ลัะว์ิช้า”
 บัณีฑิิตเศรษฐศาสตร์คนเก่ง เลั่าอีกวิ่า ป็ัจจุบันทำงานเกี�ยวิกับ
ข�อม้ลัแลัะการ์สร์�างป็ัญญาป็ร์ะดีิษฐ์ ซึึ่�งต�องใชุ�ควิามร์้ �จากสาขาวิิชุา
เศึร์ษฐศึาสตร์์เชุิงป็ร์ิมาณ เชุ่น การ์สร์�างสมการ์จำลัองโคร์งข่ายป็ร์ะสาท
(Neural network) เพ่�อสอนให�คอมพวิิเตอร์์สามาร์ถตดัีสนิใจดี�วิยตวัิเองไดี� 
ร์วิมถึงการ์วิิเคร์าะห์ข�อม้ลัต่างๆ ที�อาศึัยควิามร์้�ที�ไดี�จากทางเศึร์ษฐมิติ
ที�เร์ยีนมา เป็็นต�น ซึ่ึ�งสาขาที�เร์ยีน เป็็นสาขาที�ตนสนใจ แลัะเป็็นที�ต�องการ์
ของตลัาดีแร์งงานค่อนข�างส้ง
 “ด่ใจที่่�อดที่นจนส์ามารูถเรู่ยนจบัได้ส์ำเรู็จ ใบัปีรูิญญาถ้อเปี็น
เครู้�องการูนัตถ่งึการูมว่์นิยัในตนเองได้เป็ีนอย่างด ่หลัังเรูย่นจบัผมก็ส์มคัรูงาน
ที่ันที่่ ด้ว์ยองค์คว์ามรูู้แลัะทัี่กษะช้่วิ์ตที่่�ได้รูับัจากมหาวิ์ที่ยาลััยรูามคำแหง 
ที่ำให้ได้รูับัการูตอบัรูับัจากที่ั�ง 5 บัรูิษัที่ที่่�ผมได้ย้�นใบัส์มัครูไปี 
 ฝ่ากรู่่นน้องตั�งใจ อดที่น ม่ว์นิยัในการูเรูย่น จดัส์รูรูเว์ลัาในการูเรูย่น
แลัะการูที่บัที่ว์นตำรูา หากเหน้�อยก็พื้ักสั์กหน่อย แลั้ว์ลั่ยต่อ Study-Life 
balance เพ้ื้�อน้องๆ จะม่คว์ามส์่ขีกับัช้่ว์ิตว์ัยเรู่ยน แลัะที่ำให้ส์ามารูถ
เรู่ยนรูู้ได้อย่างม่ปีรูะส์ิที่ธิิภูาพื้ จบัการูศึึกษาได้อย่างภูาคภููมิ”

 นางสาววาสิตา  วิไลลักษณี์ (น�องเมย์) บัณฑิิตคณะพัฒนา
ทร์ัพยากร์มนุษย์ จบป็ร์ิญญาตร์ี อายุเพียง 19 ป็ี ดี�วิยการ์เร์ียนร์ะบบ 
Pre-degree สะสมหน่วิยกิตไดี� 132 หน่วิยกิต ก่อนเทียบโอนเข�าเป็็น
นกัศึกึษาภัาคป็กต ิเร์ยีนต่ออกีเพยีง 1 ภัาคการ์ศึกึษากส็ำเร์จ็จบการ์ศึกึษา
เป็็นบณัฑิิตร์ามฯ ร์ุน่ที� 46 ปั็จจุบนักำลังัจะจบการ์ศึกึษา ร์ะดีบัป็ร์ญิญาโท 
สาขาการ์พัฒนาทร์ัพยากร์มนุษย์ ที� มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง โดียอย้่ใน
ขั�นตอนของงานวิจิยัส่วินบุคคลั แลัะป็ฏบิตังิานในดี�านการ์พฒันาทร์พัยากร์
มนุษย์ โร์งพยาบาลัภั้มิพลัอดีุลัยเดีชุ ร์วิมทั�งกำลัังเตร์ียมตัวิศึึกษาต่อใน
ร์ะดีับป็ร์ิญญาเอกดี�วิย
  บัณีฑิิตวาสิตา กลั่าวิวิ่า เร์ิ�มต�นเร์ียนร์ะบบ Pre-degree ที�
มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง ควิบค้่กับการ์เร์ียนมัธยมศึึกษาป็ีที� 4 โร์งเร์ียน
หอวิัง ขณะนั�นอายุ 17 ป็ี เม่�อจบชุั�น ม.6 จึงเร์ียนต่ออีก 1 เทอม แลัะ
จบป็ร์ญิญาตร์อีาย ุ19 ปี็ เป็็นปี็เดียีวิกนักบัที�จบชุั�นมธัยมศึกึษาตอนป็ลัาย 
ขณะเดียีวิกนัตนเองไดี�สอบแอดีมิชุชุั�นไดี�ที�คณะเศึร์ษฐศึาสตร์์ แลัะคณะป็ร์ะมง  
มหาวิทิยาลััยเกษตร์ศึาสตร์์ แต่เลัอ่กที�จะสลัะสทิธิ� เพร์าะตดัีสนิใจมาเร์ยีน
ที�มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหงเพียงแห่งเดีียวิจนจบการ์ศึึกษา

   การ์เร์ียนในร์ะบบ Pre-degree เป็็นการ์เป็ิดีโอกาสให�นักเร์ียน
ชุั�น ม.ป็ลัาย มีโอกาสก�าวิหน�าในการ์ศึึกษาต่อควิบค้่ไป็กับการ์เร์ียนใน
โร์งเร์ียน เป็็นการ์เสาะแสวิงหาควิามร้์� แลัะศึึกษาในสาขาที�เหมาะสม 
การ์ตดัีสนิใจเลัอ่กศึกึษาในสาขาการ์พฒันาทร์พัยากร์มนุษย์ เพร์าะเห็นว่ิา
สามาร์ถนำไป็ใชุ�ไดี�ในทุกสาขาอาชีุพในอนาคต โดียชุ่วิงที�เร์ยีนอย้ ่ไดี�วิางแผู้น
การ์อ่านหนงัสอ่ จดัีทำบนัทกึย่อแต่ลัะวิชิุา ตั�งใจ ทำควิามเข�าใจ แลัะอ่าน
หนงัส่อที�เกี�ยวิข�อง เพ่�อการ์สอบในโร์งเร์ยีน เพ่�อเตร์ยีมตวัิสอบแอดีมชิุชุั�น 
ส่วินการ์เร์ียนที�มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง จะใชุ�เวิลัาชุ่วิงป็ิดีเทอมของ
ชุั�นมธัยมฯ ค�นควิ�า เข�าห�องสมดุี ศึึกษาหนงัสอ่แลัะตำร์าของคณะ ทั�งสบ่ค�น
จากอินเทอร์์เน็ตร์วิมดี�วิย โดียมีอาจาร์ย์คณะพัฒนาทร์ัพยากร์มนุษย์ 
มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง แลัะเจ�าหน�าที�ป็ร์ะจำคณะฯ ให�ควิามชุ่วิยเหล่ัอ 
เม่�อสงสัยทั�งในดี�านการ์เร์ียน ตำร์า แลัะเน่�อหาทางวิิชุาการ์ ดี�วิยควิาม
ใส่ใจแลัะเป็็นม่ออาชุีพของคณะ จึงทำให�เข�าศึึกษาต่อร์ะดีับป็ร์ิญญาโท 

จนป็ัจจุบันใกลั�จบการ์ศึึกษาในคณะดีังกลั่าวิ
  ขอฝ่ากน�องๆ ที�กำลังัจะศึกึษาต่อในร์ะบบ Pre-degree ว่์า ต้องบัริูหารู
จดัการูเว์ลัา ม่ง่มั�น ตั�งใจ แลัะที่่ม่เที่อย่างเตม็ที่่� รูว์มที่ั�งต้องกำหนดเป้ีาหมาย
ช้่ว์ิตให้ชั้ดเจน ตั�งใจศึึกษา พัื้ฒนา แลัะเรู่ยนรูู้ตลัอดเว์ลัา คว์ามพื้ยายาม
อยูท่ี่่�ไหน คว์ามส์ำเรูจ็ย่อมอยูท่ี่่�นั�น ..เม้�อไปีถึงคว์ามส์ำเรูจ็นั�นได้แล้ัว์ ก็ถ้อเป็ีน
การูส์รู้างคว์ามภูาคภููมิใจให้กับัตนเองแลัะครูอบัครูัว์ด้ว์ย

                                            บััณฑิิต บััณฑิิต Pre-degreePre-degree  
              คณะพััฒนาทรััพัยากรัมนุษย์              คณะพััฒนาทรััพัยากรัมนุษย์
มุมานะเก็บัหน่วยกิต จบั ป.ตรัี อายุ 19 ปีมุมานะเก็บัหน่วยกิต จบั ป.ตรัี อายุ 19 ปี

บััณฑิิตเกียรัตินิยมคณะเศรัษฐศาสตรั์บััณฑิิตเกียรัตินิยมคณะเศรัษฐศาสตรั์

ฝากข้้อคิด ฝากข้้อคิด Study-Life balanceStudy-Life balance



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 นางสาววิภารัตน์ ทะเรรัมย์ หร์่อ ‘น�องมีน’ จบป็ริ์ญญาตร์ี ดี�วิย
อายุเพยีง 19 ปี็ โดียการ์เร์ยีนร์ะบบ Pre-degree ในขณะที�เร์ยีนชุั�นมธัยมศึกึษา
ป็ีที� 4 โร์งเร์ียนสิร์ินธร์ จังหวิัดีสุร์ินทร์์ ขณะนั�นอายุ 16 ป็ี เม่�อจบชุั�น ม.6 
สามาร์ถสะสมหน่วิยกิตไดี�ถึง 114 หน่วิยกติ ก่อนเทยีบโอนเข�าเป็็นนักศึึกษา
ภัาคป็กติ เร์ียนต่ออีกเพียง 1 ภัาคการ์ศึึกษา ก็สามาร์ถสำเร์็จการ์ศึึกษาเป็็น
บณัฑิติร์ามคำแหง ร์ุน่ที� 46 ปั็จจุบนักำลังัศึึกษาอย้ท่ี� สำนักอบร์มศึึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิิตยสภัา
    บัณีฑิิตวิภารัตน์ กลั่าวิวิ่า เร์ิ�มต�นเร์ียน
   คณะนิติศึาสตร์์ เพร์าะอยากมีควิามร์้ �ทางดี�าน
   กฎหมาย เพ่�อจะไดี�ร์้�เท่าทนัผู้้�อ่�น แลัะอยากชุ่วิยเหลัอ่
   คนที�ถ้กเอารั์ดีเอาเป็รี์ยบให�ไดี�รั์บควิามยุติธร์ร์ม 
   ทั�งนี�เทคนิคในการ์เร์ียนควิบค้ ่กับ ม.ป็ลัาย ค่อ 
   การ์จัดีตาร์างในแต่ลัะวัินโดียการ์เขียน วิางแผู้น
   เพ่�อให�เป็็นไป็ตามตาร์างนั�นๆ แต่อย่าตึงเคร์ียดี
จนเกินไป็ เพร์าะว่ิาเร์าเร์ยีนทั�งทางโร์งเร์ยีน แลัะมหาวิทิยาลัยั ในเวิลัาเดียีวิกัน 
เร์าต�องแบ่งเวิลัาทำการ์บ�านแลัะเวิลัาอ่านหนังส่อให�ดีี แลัะที�สำคัญที�สุดี 
ต�องผู้่อนคลัายดี�วิยการ์ทำสิ�งที�เร์าชุอบ
 “ขีอเปี็นกำลัังใจให้ที่่กที่่าน จงอย่างที่ิ�งคว์ามฝ่ันที่่�ตั�งไว์้ตั�งแต่เรูิ�มต้น
แลัะพื้ยายามไปีให้ถงึในแบับัขีองเรูา เช้้�อว่์าส์กัว์นัคว์ามพื้ยายามนั�นจะส่์งผลัให้
ปีรูะส์บัคว์ามส์ำเรู็จอย่างแน่นอน”

๕

 ตามที�มหาวิิทยาลััย กำหนดีให�ร์างวิัลัเร์ียนดีีแก่นักศึึกษาภัาค 1 
ป็ีการ์ศึึกษา 2564 โดียนักศึึกษาที�ลังทะเบียนเร์ียนในภัาคป็กติ แลัะมีผู้ลั
การ์สอบอักษร์ร์ะดีับ A ไม่น�อยกวิ่าร์�อยลัะ 70 ของจำนวินหน่วิยกิตที�
ลังทะเบยีนเร์ยีนทั�งหมดี มสีทิธขิอร์บัเงนิค่าธร์ร์มเนยีม แลัะค่าบำร์งุการ์ศึกึษา
ค่นไดี�ตามป็ร์ะกาศึมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง เร์่�อง การ์ให�ร์างวิัลัเร์ียนดีีแก่
นักศึึกษา ภัาค 1 ป็ีการ์ศึึกษา 2564 ลังวิันที� 21 มีนาคม 2565 นั�น
 สำนกับร์กิาร์ทางวิชิุาการ์แลัะทดีสอบป็ร์ะเมินผู้ลั ขอแจ�งการ์ร์บัเงินค่น
ของนักศึึกษา กร์ณีนักศึึกษาที�อย้่ในเกณฑิ์ที�ไดี�ร์ับร์างวัิลัเร์ียนดีี ซึึ่�งนักศึึกษา
ไดี�ร์ับการ์ยกเวิ�นค่าธร์ร์มเนียมแลัะค่าบำร์ุงการ์ศึึกษา ในภัาค 2 ป็ีการ์ศึึกษา 
2564 โดียให�นกัศึกึษาสามาร์ถดีำเนนิการ์ขอร์บัเงนิคน่ผู่้านร์ะบบ e-service 
ไดี�ตั�งแต่วันที่ 18 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565 
 ทั�งนี� ขอให�นักศึึกษาดีำเนินการ์ภัายในร์ะยะเวิลัาที�มหาวิิทยาลััย
กำหนดี หากพ�นกำหนดีถ่อวิ่า นักศึึกษาไม่ป็ร์ะสงค์ขอร์ับเงินลังทะเบียนค่น 

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธกิาร์บดีมีหาวิิทยาลัยั
ร์ามคำแหง เป็็นป็ร์ะธานเป็ิดีโคร์งการ์ “5 ทศึวิร์ร์ษร์ามคำแหง กฎหมาย
สำหร์บัป็ฏบิตังิานของเจ�าพนกังาน เพ่�อควิามป็ลัอดีภััยของป็ร์ะชุาชุน” จดัีโดีย
มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง ร่์วิมกับ ตำร์วิจภัธ้ร์จงัหวิดัีลัพบรุ์ ีโดียม ีพนัตำรวจเอก
ศิริพจน์ ฤกษ์สภาพ ผู้้�กำกับการ์ (สอบสวิน) กลัุ่มงานสอบสวิน ตำร์วิจภั้ธร์
จังหวิัดีลัพบุร์ี คณะผู้้�บร์ิหาร์ ม.ร์. คณาจาร์ย์ เจ�าหน�าที� แลัะเจ�าพนักงาน
ร์่วิมโคร์งการ์ เม่�อวัินที� 24 มีนาคม 2565 ณ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง สาขา
วิิทยบร์ิการ์เฉลัิมพร์ะเกียร์ติ จังหวิัดีลัพบุร์ี

 ภัายในงาน มีการ์บร์ร์ยายพิเศึษ โดียคณาจาร์ย์คณะนิติศึาสตร์์ ม.ร์. 
เร์่�อง กฎหมายทั�วิไป็ในการ์ป็ฏิบัติ หน�าที�ของเจ�าหน�าที�ร์ัฐ แลัะการ์บร์ร์ยาย 
เร์่�อง กฎหมายที�กร์ะทบสิทธิป็ร์ะชุาชุนในฐานะผู้้�ต�องหาแลัะพยาน โดีย 
อาจารย์ภาณีุ ตติยะวรนันท์ แลัะ การ์บร์ร์ยาย เร์่�อง อำนาจในการ์
ป็ฏิบัติหน�าที�ภัายใต�กฎหมายอาญา แลัะกฎหมายวิิธีพิจาร์ณาควิามอาญา 
โดีย อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์ ร์วิมทั�งสร์ุป็เน่�อหาแลัะตอบข�อซึ่ักถามดี�วิย
 โอกาสนี� อาจารย์ ดร.เปาว์ จำปาเงนิ ผู้้�ชุ่วิยอธกิาร์บดีฝ่ี่ายวิทิยบร์กิาร์
จังหวิัดีลัพบุร์ี กลั่าวิวิ่า การ์จัดีโคร์งการ์ฯ ในคร์ั�งนี�จัดีขึ�นเพ่�อเป็็นการ์ร์่วิม
เฉลัิมฉลัองในโอกาสที�มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง คร์บร์อบ 50 ป็ี ทั�งนี� สาขา
วิทิยบร์กิาร์เฉลัมิพร์ะเกยีร์ติ จงัหวัิดีลัพบุร์ ีเห็นควิามสำคญัในการ์พฒันาชุมุชุน
ตลัอดีจนองค์กร์ท�องถิ�น ซึึ่�งเป็็นนโยบายของมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง
ในการ์เผู้ยแพร์่ควิามร้์�ดี�านต่างๆ ให�กับชุุมชุน ตลัอดีจนองค์กร์ท�องถิ�น
ไป็ทั�วิป็ร์ะเทศึ โดียเฉพาะในจงัหวิดัีที�มีการ์จัดีตั�งสาขาวิทิยบร์กิาร์เฉลัมิพร์ะเกียร์ติ
แลัะตร์ะหนักถึงควิามสำคัญของควิามร์้�ดี�านกฎหมาย โดียเฉพาะกฎหมาย
ที�เกี�ยวิข�องกับการ์ป็ฏบิตังิานของเจ�าพนักงาน เพ่�อควิามป็ลัอดีภัยัของป็ร์ะชุาชุน
 การ์อบร์มให�แก่เจ�าพนักงานในคร์ั�งนี� เพ่�อให�เกิดีควิามร์้�ควิามเข�าใจ
ในหลัักการ์ แนวิคิดี แลัะวิิธีการ์บังคับใชุ�กฎหมายที�เกี�ยวิข�องไดี�อย่างถ้กต�อง
ซึ่ึ�งจะเป็็นป็ร์ะโยชุน์ต่อการ์ป็ฏิบัติงานของเจ�าหน�าที�แลัะสามาร์ถตอบสนอง
ต่อส่วินร์วิมไดี�อย่างมีป็ร์ะสิทธิภัาพ
 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธกิาร์บดีมีหาวิิทยาลัยั
ร์ามคำแหง กลั่าวิวิ่า โคร์งการ์ “5 ทศึวิร์ร์ษร์ามคำแหง กฎหมายสำหร์ับ
ป็ฏิบตังิานของพนกังาน เพ่�อควิามป็ลัอดีภััยของป็ร์ะชุาชุน” เป็็นควิามร่์วิมมอ่
ร์ะหวิ่างมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหงกับตำร์วิจภ้ัธร์จังหวัิดีลัพบุร์ี เชุ่�อมั�นวิ่า
การ์จัดีโคร์งการ์คร์ั�งนี�จะก่อให�เกิดีป็ร์ะโยชุน์ส้งสุดี สามาร์ถนำควิามร้์�
ควิามสามาร์ถกลับัไป็ป็ฏิบตังิานเพ่�อพฒันาตนเองแลัะองค์กร์ไดี�อย่างมคีณุภัาพ
 “หว์ังอย่างยิ�งว์่า คว์ามม่ ่งมั�นขีองมหาว์ิที่ยาลััยรูามคำแหง ที่่�จะ
ให้บัรูกิารูว์ชิ้าการูแก่ส์งัคม ปีรูะกอบักบััคว์ามตั�งใจที่่�ที่ก่ท่ี่านได้เข้ีารู่ว์มโครูงการูฯ
ที่่กที่่านจะได้รูับัคว์ามรูู้ ม่ที่ักษะแลัะส์ามารูถนำคว์ามรูู้ที่่�ได้ไปีปีรูะย่กต์ใช้้
ให้เกิดปีรูะโยช้น์ แลัะส์รู้างคว์ามเจรูิญก้าว์หน้าในหน้าที่่�การูงานให้กับัตนเอง 
องค์กรู แลัะปีรูะเที่ศึช้าติได้อย่างเหมาะส์มต่อไปี”

‘การจัดตาราง-แบ่งเวลาให้ถููกต้อง‘การจัดตาราง-แบ่งเวลาให้ถููกต้อง

ไม่กดดันตนเองมากเกินไป และรู ้จักไม่กดดันตนเองมากเกินไป และรู ้จัก

ผ่อนคลายด้วยการท�าในส่ิงทีช่อบผ่อนคลายด้วยการท�าในส่ิงทีช่อบ

ช่วยให้การเรียนประสบความส�าเรจ็ได้ช่วยให้การเรียนประสบความส�าเรจ็ได้

ในทกุระดบั’ในทกุระดบั’

บีณัฑิติินติิฯิ อายุ 19 ปีี
จากสาขาฯ จงัหวุดัสริุนทร์ มุั�งเรียน Pre-degree

เพราะติ�อยอดควุามัร้�ได�ไวุยิ�งข้�น

น้้องมีีน้’ วิิภารััตน้์น้้องมีีน้’ วิิภารััตน้์

การขอเงินค่าลงทะเบยีนคืน ภูาค 2 ปีการศึกษา 2564

ม.รูามคำาแหง ส์าขาฯ จ.ลพบิุ๊รูี จัด
“5 ทศึวร์ร์ษร์ามคำำาแหง กฎหมายสำาหร์ับป์ฏิิบัติงานฯ”



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ต่่อ่จากหน้า 1)

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ�  ยีมิน 
คณบดีีคณะวิิทยาศึาสตร์์ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง
เป็็นป็ร์ะธานเป็ิดีโคร์งการ์ป็ัจฉิมนิเทศึ 2564 แลัะมี
นายเฉลิมช่ัย แสงสุข ผู้้�จัดีการ์แผู้นกพัฒนาองค์กร์
บร์ษิทั พร์เีมียร์์มาร์์เก็ตติ�ง จำกัดี (มหาชุน) เป็็นวิทิยากร์
บร์ร์ยายพเิศึษเร์่�อง “เตร์ยีมควิามพร์�อมส้ต่ลัาดีแร์งงาน
ในยุคดีิจิตอลั” โดียมี คณาจาร์ย์ เจ�าหน�าที� นักศึึกษา
แลัะวิ่าที�บัณฑิิต ร์่วิมงาน เม่�อวิันที� 23 มีนาคม 2565
ผู้่านร์ะบบออนไลัน์ Google Meet แลัะ Facebook
Live: คณะวิิทย ์ฯ ม.ร์าม ทั�งนี�  ภัายในงานยังมี
การ์บร์ร์ยายเพ่�อเตร์ียมควิามพร์�อมสำหร์ับการ์เข�าร์ับ
พร์ะร์าชุทานป็ริ์ญญาบตัร์สำหรั์บบณัฑิติคณะวิทิยาศึาสตร์์
ร์ุ่นที� 46 โดียคณาจาร์ย์จากคณะวิิทยาศึาสตร์์ ดี�วิย
   โอกาสนี� รองศาสตราจารย์
        ดร.ธรรมศักดิ� ยีมิน คณบดีี
        คณะวิิทยาศึาสตร์์ กลั่าวิวิ่า
        การ์จัดีโคร์งการ์ป็ัจฉิมนิเทศึ
ป็ร์ะจำป็ี 2564 ในคร์ั�งนี� จัดีขึ�นเพ่�อให�นักศึึกษาแลัะ
บัณฑิิตไดี�ร์ับควิามร์้�เกี�ยวิกับการ์เตร์ียมควิามพร์�อม
เพ่�อให�มีควิามร์้�เกี�ยวิกับดีิจิทัลัเทคโนโลัยี โดียไดี�ร์ับ
เกยีร์ตจิากวิทิยากร์ที�มากป็ร์ะสบการ์ณ์ในการ์คัดีเลัอ่ก
บคุคลัเข�าทำงาน มาให�ควิามร์้�ในเร์่�องต่างๆ ที�เกี�ยวิข�อง
กบัการ์ทำงานในยุคปั็จจบุนั ไดี�แก่ การ์สัมภัาษณ์อย่างไร์
ให�โดีนใจแลัะไดี�งาน การ์หางานให�ตร์งใจ Gen Y-Z
แลัะตลัาดีแร์งงานยคุ Digital Transformation ร์วิมทั�ง
Skill, Competency and Capacity Building แลัะ
Mindset แลัะการ์ป็ร์ับตัวิเพ่�อการ์เติบโตในองค์กร์
 “คว์ามรูู ้ เหลั ่าน่� เปี ็นปีรูะโยช้น ์อย ่างยิ� ง
ในการูเตรู่ยมตัว์เขี้าส์ู ่การูที่ำงานในตำแหน่งต่างๆ
ส์ามารูถนำมาปีรูะย่กต์ใช้้กับัการูที่ำงาน แลัะปีรูับัใช้้
เปี็นแนว์ที่างในการูใช้้ช้่วิ์ตปีรูะจำว์ันได้เปี็นอย่างด่
หว์งัอย่างยิ�งว่์าผูรู่้ว์มโครูงการูที่ก่คนจะได้รูบััปีรูะโยช้น์
แลัะส์ามารูถนำไปีปีรูะย่กต์ใช้้กับัการูที่ำงานจริูง
ขีองบััณฑิิตใหม่ แลัะเตรู่ยมคว์ามพื้รู้อมขีองนักศึึกษา
ที่่�กำลัังจะเปี็นบััณฑิิตในอนาคต”

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิการ์บดีีมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง เป็็นป็ร์ะธาน
เปิ็ดีโคร์งการ์อบร์ม “คุณธร์ร์มแลัะควิามโป็ร่์งใสในการ์ดีำเนินงาน” ร์ุน่ที� 1 จดัีโดียสำนกังานธร์ร์มาภับิาลั
แลัะการ์บร์ิหาร์ควิามเสี�ยง มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง โดียมี นายมีช่ัย โอ�น ผู้้�อำนวิยการ์กลัุ่มส่งเสร์ิม
แลัะบ้ร์ณาการ์การ์มีส่วินร์่วิม 1 สำนักงานคณะกร์ร์มการ์ป็้องกันแลัะป็ร์าบป็ร์ามการ์ทุจร์ิตแห่งชุาติ
(สำนักงาน ป็.ป็.ชุ.) เป็็นวิิทยากร์ให�แก่บุคลัากร์ของมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง ผู้่านร์ะบบออนไลัน์ 
Google Meet เม่�อวิันที� 22 มีนาคม 2565
 โอกาสนี� ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ อธิการ์บดีี ม.ร์. กลั่าวิวิ่า มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหงมีควิามตร์ะหนัก
แลัะให�ควิามสำคัญกับการ์บร์ิหาร์งานดี�วิยควิามโป็ร์่งใสไร์�การ์ทุจร์ิต เสร์ิมสร์�างควิามเข�มแข็ง แลัะมีการ์
ธร์ร์มาภัิบาลัที�ดีี สอดีคลั�องตามหลัักธร์ร์มาภัิบาลั เสร์ิมสร์�างต่อควิามเชุ่�อมั�นโป็ร์่งใส ควิามเป็็นธร์ร์ม
แลัะควิามน่าเชุ่�อถ่อตามนโยบายของภัาครั์ฐ ในการ์ส่งเสร์ิมการ์บร์ิหาร์ร์าชุการ์แผู้่นดีินที�มีธร์ร์มาภัิบาลั 
แลัะป็้องกันป็ร์าบป็ร์ามการ์ทุจร์ิต ป็ร์ะพฤติมิชุอบในภัาคร์ัฐ
 “การูปีรูะเมินค่ณธิรูรูมแลัะคว์ามโปีรู่งใส์ในการูดำเนินงานขีองหน่ว์ยงานภูาครูัฐ (ITA)
เปี็นเครู้�องม้อที่่�คำนึงถึงการูเก็บัขี้อมูลัอย่างรูอบัด้านหลัากหลัาย ม่การูกำหนดกฎรูะเบั่ยบั วิ์ธิ่การู
ปีรูะเมนิผลัที่่�เป็ีนไปีตามหลักัที่างวิ์ช้าการู เพ้ื้�อให้ผลัการูปีรูะเมนิส์ถานศึึกษาส์ะท้ี่อนส่์ขีภูาว์ะขีององค์กรู
ในด้านค่ณธิรูรูมแลัะคว์ามโปีรู่งใส์อย่างแที่้จริูง รูว์มถึงการูใช้้เปี็นเครู้�องม้อในการูปี้องกันการูที่่จรูิต
ในภูาพื้รูว์มขีองปีรูะเที่ศึ ขีอเปี็นหนึ�งในกำลัังใจแลัะพื้ลัังใจในการูก้าว์เดินต่อไปีรู่ว์มกันในอนาคต”

คณะศึึกษาศึาสติร์ จัดกิจกรรมัฯ

เพ่�อส่งเสร์ิมทุกอุตสาหกร์ร์มที�เกี�ยวิข�องกับงาน
วิฒันธร์ร์มให�เผู้ยแพร่์ ทั�งในแลัะต่างป็ร์ะเทศึ ร์วิมถงึ
การ์นำเทคโนโลัยีมาใชุ�ให�เกิดีควิามทันสมัยแลัะ
ให�สอดีคลั�องกับสถานการ์ณ์ในป็ัจจุบัน โดียไดี�รั์บ
ควิามร์่วิมม่อจาก 9 ภัาควิิชุา แลัะ 19 หลัักส้ตร์ 
ทั�งนี�ร์้ป็แบบการ์จัดีกิจกร์ร์มเป็็นการ์แสดีงผู้ลังาน
แลัะสาธิตผู้่านชุ่องทางออนไลัน์ เพ่�อป็้องกันการ์
แพร์่ร์ะบาดีของโร์คโควิิดี-19
 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์
เศาภายน คณบดีีคณะศึึกษาศึาสตร์์ กลั่าวิวิ่า ป็ีนี�
เป็็นป็ีมงคลั คร์บร์อบ 5 ทศึวิร์ร์ษมหาวิิทยาลััย
ร์ามคำแหง คณะศึกึษาศึาสตร์์ ไดี�ตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทิยาลัยั โดียกจิกร์ร์มต่างๆ มากมาย แลัะ
ครั์�งนี�ไดี�จดัีกิจกร์ร์มภัายใต�โคร์งการ์ “ศึกึษาศึาสตร์์
ร์ ่วิมใจ สานศึิลัป็์วิัฒนธร์ร์มไทย 5 ทศึวิร์ร์ษ” 
เป็็นการ์สานสมัพนัธ์แลัะบร้์ณาการ์ควิามร้์�ในศึาสตร์์
ต่างๆ ของหลักัสต้ร์แลัะภัาควิชิุาในคณะศึึกษาศึาสตร์์
ซึ่ึ�งจะทำให�ผู้้�เข�าร่์วิมโคร์งการ์ไดี�ร์บัควิามร้์�ควิามเข�าใจ
เกี�ยวิกับมร์ดีกภั้มิป็ัญญาไทย ตร์ะหนักถึงคุณค่า
ของศึิลัป็วิัฒนธร์ร์ม ป็ร์ะเพณีไทยร์่วิมสมัย แลัะ
สามาร์ถนำการ์ทำนุบำร์งุศิึลัป็วัิฒนธร์ร์มไป็บ้ร์ณาการ์
กับการ์เร์ียนการ์สอนไดี�อีกดี�วิย

 ดี�าน ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ 
ปราบใหญ่่ อธิการ์บดีีมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง 
กลั่าวิวิ่า ตั�งแต่เข�ามาดีำร์งตำแหน่ง อาจาร์ย์
คณะศึึกษาศึาสตร์์ ไดี�เข�าร์่วิมกิจกร์ร์มของคณะ
ในทุกๆ กิจกร์ร์ม ไดี �เห็นถึงควิามร์ัก สามัคคี
ร์ ่วิมแร์งร์่วิมใจ แลัะร์่วิมกันบ้ร์ณาการ์ศึาสตร์์
ส่งเสร์ิมการ์จัดีกิจกร์ร์มดีีๆ ให�แก่นักศึึกษาเสมอมา
จึงอยากให�คณาจาร์ย์ใหม่ๆ ไดี�เข�าร์่วิมกิจกร์ร์ม
ทั�งของคณะแลัะมหาวิทิยาลัยัดี�วิย เพ่�อสร์�างเคร์อ่ข่าย
ควิามสมัพนัธ์ที�ดีรี์ะหว่ิางกนั แลัะขอให�ดีแ้ลัสขุภัาพ
ของตนเองให�ดีี เพ่�อผู่้านพ�นวิิกฤตขิองโร์คโควิิดี-19 
ไป็ดี�วิยกัน

๖

ม.ร.จััดอบรม ITA แก่่บุคลาก่ร คณะว์ิทย์์ฯ
จัดััก๊จักรรมัปัจัฉิม๊ัน๊ัเทศึ 2564
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ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๗

      การ์วิัดีควิามเร์็วิของดีิจิทัลัคอมพิวิเตอร์์ในยุคป็ัจจุบัน ไม่ใชุ่สิ�งที�ทำง่าย
เหม่อนเม่�อคร์ั�งในอดีีตอีกต่อไป็ ที�อาศึัยเพียงตัวิเลัขเดีียวิก็สามาร์ถเป็็นมาตร์ฐาน
บ่งชุี�ควิามเร์็วิของคอมพิวิเตอร์์ไดี�อย่างแม่นยำ เพร์าะในอดีีตร์ะบบคอมพิวิเตอร์์
ยังไม่ไดี�มีควิามสลัับซึ่ับซึ่�อนเชุ่นในป็ัจจุบัน แลัะร์้ป็แบบของการ์ใชุ�งานก็ยังไม่ไดี�
หลัากหลัายมาก
     ควิามถี�สัญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ไดี�เคยเป็็นมาตร์ฐานของควิามเร์็วิ
มาหลัายป็ี จากคอมพิวิเตอร์์ตั�งโต๊ะ (Desktop PC) ร์ุ่นแร์กของ IBM (IBM PC®) 
ที�ใชุ�ตวัิป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง (Central Processing Unit:CPU) ของ Intel® ร์ุน่ 8088 
แลัะมีควิามถี�สัญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ที� 4.77 MHz (Mega Hertz) 
ซึ่ึ�งหมายควิามวิ่า คอมพิวิเตอร์์ตั�งโต๊ะ IBM PC® ร์ุ่นนั�น สามาร์ถป็ร์ะมวิลัผู้ลัไดี� 
4.77 ลั�านร์อบต่อวินิาท ี(Mega หมายถึง หนึ�งลั�าน แลัะ Hertz หมายถึง จำนวินร์อบ
ของลัก้คลั่�นต่อวินิาท)ี หลัายปี็ต่อมาพัฒนาตัวิป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง (CPU) ของ Intel® 
ร์ุน่ 80386 ซึึ่�งมีควิามถี�สญัญาณนาฬิิกาที� 12 MHz ซึ่ึ�งกห็มายควิามว่ิา ตวัิป็ร์ะมวิลัผู้ลั
กลัาง รุ์่น 80386 นั�น เร์็วิกวิ่า ร์ุ่น 8088 เก่อบ 3 เท่า เพร์าะควิามถี�สัญญาณ
นาฬิิกาที� 12 MHz เร์็วิกวิ่า ควิามถี�สัญญาณนาฬิิกาที� 4.77 MHz เก่อบ 3 เท่า

      การ์ขายร์ะบบคอมพิวิเตอร์์ในยคุ ค.ศึ. 1970s – 1980s จงึมุง่เน�นการ์โป็ร์โมท
ควิามถี�สัญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ของหน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลัเป็็นส่วินใหญ ่
เพร์าะสามาร์ถบ่งชุี�ควิามเร์็วิของคอมพิวิเตอร์์ไดี�อย่างแม่นยำ ซึ่ึ�งไม่ต่างกับการ์
ขายกลั�องดีิจิทัลัในยุคแร์ก ที�เน�นการ์โป็ร์โมทจำนวินพิกเซึ่ลั (pixel) เพร์าะบ่งชุี�
คณุภัาพของภัาพไดี� เพร์าะเป็็นยคุที�ยงัไม่มคีวิามสลับัซัึ่บซึ่�อนของเทคโนโลัยมีากนกั 
แต่ในป็ัจจุบันควิามถี�สัญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ของหน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง 
(CPU) ส่วินใหญ่ อย้ใ่นร์ะยะของ 3-5 GHz มากว่ิาทศึวิร์ร์ษแลั�วิ เน่�องจากข�อจำกดัี
ทางฟิิสิกส์ (ควิามร์�อน) ที�ทำให�หน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัางส่วินใหญ่ ยังไม่สามาร์ถมี
ควิามถี�สญัญาณนาฬิิกาที�สง้กว่ิา 5 GHz ไดี� การ์ขายคอมพวิิเตอร์์ในปั็จจบุนั จงึไม่ไดี�
มุ่งเน�นการ์โป็ร์โมทควิามถี�สัญญาณนาฬิิกาอีกต่อไป็ ไม่เพียงเท่านั�น เทคโนโลัยี
ของหน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง (CPU) ไดี�พฒันาไป็มาก แลัะในแต่ลัะร์อบของสัญญาณ
นาฬิิกาหน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัางสมัยใหม่ มีควิามสามาร์ถป็ร์ะมวิลัผู้ลัอย่างค้่ขนาน
ตามจำนวินของแกนซีึ่พยี ้(CPU Core) ซึ่ึ�งอาจไดี�เคยเหน็การ์โป็ร์โมทจำนวินของ
จำนวินของแกนซีึ่พยี ้(CPU Core) อย้ชุ่่วิงร์ะยะหนึ�ง นอกจากนี� ยงัไดี�มพีฒันาการ์
ทางเทคโนโลัยเีสร์มิที�เกดิีขึ�นมาอย่างมากมายในยุคหลังั ดี�วิยเทคโนโลัยีที�เป็ลัี�ยนแป็ลังไป็
การ์โป็ร์โมทตัวิเลัขเพียงตัวิเดีียวิ ไม่สามาร์ถบ่งชุี�ควิามเร์็วิ (ป็ร์ะสิทธิภัาพ) ของ
คอมพิวิเตอร์์ไดี�อย่างแม่นยำ แลัะการ์โป็ร์โมทตัวิเลัขหลัายตัวิ กลัับยังสร์�างควิาม
สับสน สำหร์ับผู้้�ที�ไม่ไดี�ศึึกษาหร์่อเข�าใจอย่างถ่องแท� จึงเป็็นที�มาของวิิธีการ์ใหม่
สำหร์ับการ์ขายควิามเร์็วิของคอมพิวิเตอร์์ ที�ไม่ไดี�พ้ดีถึงตัวิเลัขใดี แต่อาศึัยเพียง
การ์โป็ร์โมทชุ่�อรุ์่นของหน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง (CPU) เชุ่น Apple M1® ที�เพิ�ง
เป็ิดีตัวิใหม่ แลัะร์ุ่นต่อไป็ที�จะเป็็น Apple M2, Apple M3 เป็็นต�น

      Apple® เป็็นบร์ษิทัพิเศึษ มคีณุค่าของแบร์นด์ีที�เปี็�ยมลั�น Apple® จงึไม่ต�อง
อาศึยัมาตร์ฐานบ่งชุี�ที�วิดัีผู้ลัเป็็นตวัิเลัข แต่ก็ยงัสามาร์ถขายของไดี� แลัะล้ักค�าของ 
Apple® ส่วินมาก กไ็ม่ไดี�ต�องการ์ตวัิเลัข แต่มคีวิามเชุ่�อในแบร์นด์ีของ Apple® 
อย้่แลั�วิ ก็มีควิามพร์�อมที�จะซึ่่�อผู้ลัิตภััณฑิ์ของ Apple® โดียที�ไม่ต�องศึึกษาอะไร์
ในเชุงิลักึ แต่ผู้ลัเสยีคอ่ ลัก้ค�าที�ต�องการ์คอมพวิิเตอร์์ที�มคีวิามเร์ว็ิแลัะป็ร์ะสิทธภิัาพ
ที�เพยีงพอต่อร์ป้็แบบของการ์ใชุ�งาน กจ็ะไม่สามาร์ถหาข�อมล้ัเป็ร์ยีบเทยีบไดี�อย่างง่ายไดี�
      สิ�งที�น่าสนใจอีกป็ร์ะการ์หนึ�ง ควิามสำคญัของหน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลัภัาพ (Graphic 
Processing Unit : GPU) ค่อ หน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลัภัาพสำหร์ับเลั่นเกมส์ ต่อการ์
ป็ร์ะมวิลัผู้ลัข�อมล้ัขนาดีใหญ่ ที�เร์ยีกว่ิา บิ�กดีาต�า (Big Data) ปั็ญญาป็ร์ะดิีษฐ์ (AI) 
ภัาพถ่าย แลัะวิดีีีโอ ที�ในหลัายกร์ณ ีกลับัมคีวิามสำคัญยิ�งกว่ิาหน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง 
(CPU)  ซึึ่�ง GPU กไ็ดี�ใชุ�การ์คำนวินเลัขทศึนิยมต่อวินิาท ี(FLOPS) เป็็นมาตร์ฐาน
สำหร์ับการ์วิัดีควิามเร์็วิมาหลัายป็ีแลั�วิ
      Apple® ไดี�ป็ร์ะกาศึวิ่า GPU ของ Apple M1 มีควิามเร์็วิในการ์คำนวิณ 
2.6 TFLOPS ซึ่ึ�งหมายควิามว่ิา สามาร์ถคำนวิณเลัขทศึนยิมไดี� 2.6 ลั�านลั�านคร์ั�ง
ต่อวิินาที แต่ในขณะเดีียวิกัน RTX 3090 ของ NVIDIA® มี GPU ที�มีควิามเร์็วิ
ในการ์คำนวิณถึง 35.58 TFLOPS มากกวิ่าของ Apple M1 ถึงสิบกวิ่าเท่า 
ซึ่ึ�งหมายควิามวิ่า หากเป็็นการ์ป็ร์ะมวิลัผู้ลั บิ�กดีาต�า ป็ัญญาป็ร์ะดีิษฐ์ ภัาพถ่าย 
แลัะวิีดีีโอ ที�อาศึัย GPU RTX 3090 ของ NVIDIA® ก็จะเร์็วิกวิ่า Apple M1® 
อย้่หลัายเท่าตัวิ แต่ข�อม้ลัดีังกลั่าวิ กลัับไม่ไดี�เป็็นสาร์ะสำคัญที�ลั้กค�าส่วินใหญ่
จะให�ควิามสนใจในการ์ตัดีสินใจซึ่่�อคอมพิวิเตอร์์ การ์เลั่อกซึ่่�อคอมพิวิเตอร์์ที�มี
ควิามเหมาะสมกบัร์ป้็แบบการ์ใชุ�งานในปั็จจบัุน จงึไม่ไดี�ง่ายเหม่อนเม่�อคร์ั�งในอดีตี 
แลัะมีควิามจำเป็็นที�จะต�องศึึกษาข�อม้ลัอย่างลัะเอียดี ให�ลัึกกวิ่า สิ�งที�แบร์นดี์
กำลัังพยายามโป็ร์โมท 

IBM® เสนอวุิธีีการวุัดควุามัเร็วุของคอมัพิวุเติอร์ควุอนติัมั

      หน่วิยใหม่ที�เร์ยีกว่ิา CLOPS (Circuit Layer Operations Per Second) IBM® 
เสนอว่ิาการ์วิดัีสมร์ร์ถนะของคอมพวิิเตอร์์ควิอนตัมแบ่งออกเป็็น 3 มิตหิลััก ไดี�แก่
      1) ขนาด (scale) คอ่ การ์บอกว่ิา สามาร์ถนำข�อม้ลัลังไป็เกบ็ไวิ�ในคอมพวิิเตอร์์
ควิอนตัมไดี�มากแค่ไหน ปั็จจุบนัการ์วิดัีกนัดี�วิยจำนวินควิิบติ (Qubit) เชุ่น ปี็ ค.ศึ. 2019 
ทำไดี�จำนวิน 27 Qubits ในป็ี ค.ศึ. 2021 ทำไดี�จำนวินมากถึง 127 Qubits
      2) คุณีภาพ (quality) ค่อ การ์วิัดีคุณภัาพของวิงจร์ (circuit) ป็ัจจุบันใชุ�
หน่วิยเป็็น QV (Quantum Volume) โดียในป็ี ค.ศึ. 2019 มีไดี�ถึง 32 QV 
ป็ี ค.ศึ. 2021 ทำไดี�ถึง 128 QV 
      3) ความเร็ว (speed) ค่อ การ์วัิดีจำนวินวิงจร์ควิอนตัมสามาร์ถทำงาน
ไดี�แค่ไหน ภัายในร์ะยะเวิลัา 1 วิินาที (Second) ซึึ่�ง IBM® เสนอให�วิัดีเป็็น
จำนวินชุั�นของวิงจร์ที�สามาร์ถป็ร์ะมวิลัผู้ลัไดี�ต่อวินิาที (CLOPS) โดียในปี็ ค.ศึ. 2019 
ป็ร์ะมวิลัผู้ลัวิงจร์ไดี�ถึง 200 CLOPS แลัะป็ี ค.ศึ. 2020 ป็ร์ะมวิลัผู้ลัวิงจร์ไดี�ถึง 
1,400 CLOPS 

      IBM® ยกกร์ณเีป็ร์ยีบเทยีบว่ิา จำนวินคิวิบิต (Qubit) เป็รี์ยบเสม่อนจำนวิน
คอร์์ของดิีจทิลััคอมพวิิเตอร์์ เม่�อนำควิิบิตมาต่อกันจะไดี�วิงจร์ควิอนตมั (quantum 
circuit) ซึ่ึ�งมีควิามกวิ�าง (width) เป็็นจำนวินคิวิบิตที�ใชุ�คำนวิณ แลัะควิามลัึก 
(depth) เป็็นจำนวินขั�นตอนที�วิงจร์ทำงานก่อนคิวิบิตเส่�อมสภัาพ ส่วินค่า QV 
เป็ร์ียบไดี�กับการ์วิัดีจำนวินทร์านซึ่ิสเตอร์์ แต่ก็ไม่เหม่อนกันซึ่ะทีเดีียวิ

(อ่่านต่่อ่หน้า 9)

ทำำ�คว�มรู้้ �จัักทำ ำ�คว�มรู้้ �จััก  CLOPS  CLOPS  
หน่่วยวัดคว�มเร็ู้วควอน่ตััมคอมพิิวเตัอรู้์หน่่วยวัดคว�มเรู้็วควอน่ตััมคอมพิิวเตัอรู้์

รป้ที ่1 หน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง (Central Processing Unit:CPU) หน�าที�คำนวิณป็ร์ะมวิลัผู้ลั 
ดีชัุนชีุี�วิดัีป็ร์ะสทิธภิัาพของร์ะบบคอมพวิิเตอร์์ (ภัาพที�มาจาก Pixabay.com คำค�น: Central 
Processing Unit + CPU ค�นวัินที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565)

รป้ที ่3 แนวิคดิีการ์วิดัีป็ร์ะสทิธภิัาพ 
CLOPS (Circuit Layer Operations 
Per Second) ของควิอนตัม
คอมพวิิเตอร์์ ที� IBM® นำเสนอ  
(ภัาพที�มาจาก : https://www.
blognone.com/node/125855 
ค�นวินัที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565)

รป้ที ่2 หน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลัภัาพ (Graphic Processing Unit:GPU) ชุ่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลัภัาพ ดีชัุนี
เสร์ิมวิัดีป็ร์ะสิทธิภัาพของร์ะบบคอมพิวิเตอร์์  (ภัาพที�มาจาก Pixabay.com คำค�น: GPU 
ค�นวินัที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565)



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕๘

       มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง สาขาวิทิยบร์กิาร์
เฉลิัมพร์ะเกียร์ติ จังหวิัดีสงขลัา จัดีพิธีซึ่�อมร์ับ
พร์ะร์าชุทานป็ริ์ญญาบัตร์ ร์ุ ่นที�  46 แลัะ
ป็ัจฉิมนิเทศึผู้่านร์ะบบออนไลัน์ (Zoom) เพ่�อ
เป็็นการ์เตร์ยีมควิามพร์�อมก่อนเข�าร์บัพร์ะร์าชุทาน
ป็ร์ิญญาบัตร์จร์ิง เม่�อวิันที� 13 มีนาคม 2565 
โดียมี รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว�า ผู้้�ชุ่วิยอธิการ์บดีี
ฝ่่ายวิิทยบริ์การ์จังหวัิดีสงขลัา กลั่าวิให�โอวิาท
แก่บัณฑิิตแลัะมหาบัณฑิิต  พร์�อมแนะนำ
การ์ฝ่ึกซึ่�อม จากนั�น นายสัญ่ญ่วีณี์ สาสุธรรม
ป็ร์ะธานสภัาทนายควิามจังหวิดัีสงขลัา ศึษิย์เก่า ม.ร์.
บร์ร์ยายในหัวิข�อ “คุณลัักษณะของบัณฑิิต/
มหาบัณฑิิตที�พึงป็ร์ะสงค์ขององค์กร์”
       ทั�งนี� มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง สาขาวิทิยบร์กิาร์
เฉลัิมพร์ะเกียร์ติ จังหวิัดีสงขลัา ไดี�จัดีทำซึุ่ �ม
แสดีงควิามยินดีีให�กับบัณฑิิตแลัะมหาบัณฑิิต
ร์่วิมกิจกร์ร์มถ่ายภัาพในวิันซึ่�อมร์ับคร์ั�งนี�

 นางนุม่นวล วชิ่าสวสัดิ� หวัิหน�าสำนกังาน
สาขาวิิทยบร์ิการ์จังหวัิดีบุร์ีร์ัมย ์ พร์ �อมดี�วิย
บคุลัากร์มหาวิิทยาลัยัร์ามคำแหง สาขาวิิทยบร์กิาร์
เฉลิัมพร์ะเกียร์ติ จังหวิัดีบุร์ีร์ัมย์ เข�าร์่วิมพิธีถวิาย
เคร์่�องร์าชุสกัการ์ะ ถวิายร์าชุสดุีดี ีพร์ะบาทสมเดีจ็
พร์ะพุทธยอดีฟิ้าจุฬาโลักมหาร์าชุ แลัะร์่วิมพิธี
ป็ิดีทองเบิกฟิ้าสักการ์ะบ้ชุามหาร์าชุร์ัชุกาลัที� 1  
เน่�องในวินัพร์ะบาทสมเดีจ็พร์ะพทุธยอดีฟ้ิาจฬุาโลัก
มหาร์าชุแลัะวัินร์ะลัึกมหาจักร์ีบร์มร์าชุวิงศึ์ เพ่�อ
น�อมร์ำลึักถงึพร์ะมหากร์ณุาธคุิณ โดียมี นายธัช่กร 
หัตถาธยาก้ล ผู้้ �วิ่าร์าชุการ์จังหวิัดีบุร์ีร์ัมย์ เป็็น
ป็ร์ะธานในพิธี  เม่�อวิันที�  6 เมษายน 2565 
ณ พร์ะบร์มร์าชุานุสาวิร์ีย ์พร์ะบาทสมเด็ีจ
พร์ะพุทธยอดีฟิ้าจุฬาโลักมหาร์าชุ จังหวิัดีบุร์ีร์ัมย์

 นายวาสนา ทองแลง หัวิหน�าสาขา
วิิทยบริ์การ์ฯ จังหวัิดีอำนาจเจร์ิญ พร์�อมดี�วิย
บคุลัากร์มหาวิิทยาลัยัร์ามคำแหง สาขาวิิทยบร์กิาร์
เฉลัมิพร์ะเกยีร์ต ิจงัหวิดัีอำนาจเจริ์ญ เข�าร่์วิมพธิี
ถวิายร์าชุสักการ์ะพร์ะบาทสมเดีจ็พร์ะพทุธยอดีฟ้ิา
จุฬาโลักมหาร์าชุ เน่�องในวิันพร์ะบาทสมเดี็จ
พร์ะพทุธยอดีฟ้ิาจุฬาโลักมหาร์าชุแลัะวัินที�ร์ะลักึ
มหาจักร์ีบร์มร์าชุวิงศึ์ เพ่�อเป็็นการ์แสดีงออกถึง
ควิามจงรั์กภักัดีแีลัะสำนึกในพร์ะมหากรุ์ณาธิคุณ 
โดียมี นายทวีป บุตรโพธิ� ผู้้�วิ่าร์าชุการ์จังหวิัดี
อำนาจเจร์ิญ เป็็นป็ร์ะธานในพิธี เม่�อวิันที� 6 
เมษายน 2565 ณ ศ้ึนย์ป็ร์ะชุุมพุทธอุทยาน
อำนาจเจร์ิญ จังหวิัดีอำนาจเจร์ิญ

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว�า ผู้้�ชุ่วิยอธิการ์บดีี
ฝ่่ายวิิทยบริ์การ์จังหวิัดีสงขลัา แลัะคณะเจ�าหน�าที�
มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลัา เข�าร์่วิม
แสดีงควิามยินดีีกับนายช่อบ บิณีกาญ่จน์ ที�ไดี�
เข�าร์ับตำแหน่งนายกเทศึมนตร์ีเม่องทุ่งตำเสา แลัะ
ร์่วิมป็ร์ึกษาหาร่์อเพ่�อวิางแผู้นร์่วิมกันในการ์ที�จะ
พฒันาวิสิาหกจิชุมุชุนทุง่ตำเสา ในดี�านการ์ส่งเสริ์ม
การ์ท่องเที�ยวิ ตลัอดีจนเพ่�อเป็็นการ์สร์�างควิาม
สัมพันธ ์ที� ดีีร์ะหวิ ่างเทศึบาลัเม่องทุ ่ งตำเสา
แลัะมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง สาขาวิิทยบริ์การ์
เฉลัิมพร์ะเกียร์ติ จังหวิัดีสงขลัา ที�ให�ควิามร์่วิมม่อ
ในดี�านต่างๆ เสมอมา เม่�อวิันที� 14 มีนาคม 2565

 ผู้ศ.ดร.สัจจวัตน์ เรืองกาญ่จน์กุล ผู้้�ชุ่วิย
อธกิาร์บดีีฝ่่ายวิทิยบร์กิาร์ จงัหวัิดีศึร์สีะเกษ พร์�อมดี�วิย
บุคลัากร์สาขาฯ ร์่วิมทำบุญตักบาตร์ในกิจกร์ร์ม
“ศึร์ีสะเกษพร์�อมใจ นุ่งผู้�าไทยใส่บาตร์ ทำควิามดีี
วิถีิพอเพยีง” เม่�อวินัที� 8 มนีาคม 2565 ณ ศึาลัากลัาง
จังหวิัดีศึร์ีสะเกษ

 มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง สาขาวิิทยบร์ิการ์
เฉลัิมพร์ะเกียร์ติ จังหวิัดีขอนแก่น ไดี�จัดีพิธีซึ่�อม
ร์ับพร์ะร์าชุทานป็ริ์ญญาบัตร์ ป็ีการ์ศึึกษา 2562-
2563 ร์ุ่นที� 46 เม่�อวิันที� 19 มีนาคม 2565 โดียมี
อาจารย์เยาวพรรณี ทิมทอง ผู้้ �ชุ่วิยอธิการ์บดีี
ฝ่่ายวิทิยบร์กิาร์จงัหวิดัีขอนแก่น แลัะคณะเจ�าหน�าที�
สาขาวิิทยบร์กิาร์ฯ จงัหวัิดีขอนแก่น ร่์วิมในการ์ฝึ่กซึ่�อม

 มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง สาขาวิทิยบร์กิาร์ฯ
จ.ศึรี์สะเกษ ร่์วิมกับ โร์งเร์ยีนบ�านโพนเม่อง สำนักงาน
เขตพ่�นที�การ์ศึึกษาป็ร์ะถมศึึกษาศึร์ีสะเกษ เขต 2
จัดีอบร์มเชุิงป็ฏิบัติการ์ โคร์งการ์พัฒนาทักษะทาง
วิชิุาการ์แลัะกจิกร์ร์มพฒันาผู้้�เร์ยีน “นกัส่บไซึ่เบอร์์”
พัฒนาทักษะการ์ใชุ� Computer นักเร์ียนชุั�น
ป็ร์ะถมศึกึษาปี็ที� 2-6 สนองจุดีเน�นที� 5 T:Technology
นำพาเทคโนโลัยี เม่�อวัินที�  21 มีนาคม 2565 
ณ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง สาขาวิิทยบริ์การ์ฯ
จังหวิัดีศึรี์สะเกษ โดียมี น.ส.สิริกัญ่ญ่า โพธิวัฒน์
หัวิหน�าสำนักงาน ไดี�ร์ับมอบหมายจาก ผู้้ �ชุ ่วิย
อธิการ์บดีีฝ่ ่ายวิิทยบร์ิการ์จังหวิัดีศึร์ีสะเกษ
เป็็นตวัิแทนกล่ัาวิเปิ็ดีการ์อบร์ม โดียมี นายบญุ่จันทร์
มั่นหมาย นักวิิชุาการ์โสตทัศึนศึึกษา เป็็นวิิทยากร์
อบร์มให�ควิามร์้�

สาขาฯขอนแก่นสาขาฯขอนแก่น

สาขาฯศรีสะเกษสาขาฯศรีสะเกษ

สาขาฯสงขลาสาขาฯสงขลา

สาขาฯบุรีรัมย์สาขาฯบุรีรัมย์ สาขาฯอ�านาจเจริญสาขาฯอ�านาจเจริญกิิจกิรรมสาขาฯกิิจกิรรมสาขาฯ



ม.รามฯ จับมือ 7 สถาบัน จัดประชุ่มวิช่าการฯ                                   
                                        (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.รามฯ เปิดรับ นศ.ใหม่ 1/65 ฯ                                   
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓)   วันที่  ๔ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๙
RU Know? : ทำความร้�จัก CLOPS  (ต่่อ่จากหน้า 7)

แหล่่งอ้างอิง (ออนไล่น์)
1. mk. (2564). “IBM เสนอหน่วิยใหม่ CLOPS เพ่�อวิัดีควิามเร์็วิของคอมพิวิเตอร์์
ยุคควิอนตัม” (แหลั่งข�อม้ลั: https://www.blognone.com/node/125855 ค�น
วิันที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565).
2. อธิป็ อัศึวิานันท์ (2564). “ควิามเร์็วิของคอมพิวิเตอร์์ในยุคป็ัจจุบัน.” (แหลั่ง

      จากภัาพจะเห็นวิ่า วิงจร์มีลัักษณะไม่เป็็นร์้ป็ร์่าง
สี�เหลัี�ยมพอดีี มีจำนวินคิวิบิต (จุดีในภัาพ) ทั�งหมดี 
27 คิวิบิต วิิธีการ์วิัดีค่า QV ค่อ ร์ันวิงจร์แบบสุ่มทีลัะ 
2 คิวิบิต ที�จำนวินควิามลัึก 2 ไป็เร์่�อยๆ จนกวิ่าจะไดี�
ผู้ลัลัพัธ์ที�ควิามมั�นใจเกนิ 97.725%, จากนั�นขยับเป็็น 
3 ควิิบติ ควิามลักึ 3 ไป็อกีเร์่�อยๆ จนกว่ิาวิงจร์เส่�อมสภัาพ
      กร์ณตีวัิอย่าง พบว่ิา วิงจร์ทำงานลั�มเหลัวิที�ควิามลักึ
ร์ะดีบั 7 แป็ลัว่ิาควิามลึักร์ะดีบั 6 ใชุ�งานไดี� วิธิคีำนวิณ 
QV ค่อ ใชุ� 26 = 64 เป็็นต�น

สรุปี คำาศึัพ์แนะนำา

1) CPU (Central Processing Unit) ค่อ หน่วิย
ป็ร์ะมวิลัผู้ลักลัาง ป็ร์ะมวิลัผู้ลัทางคณิตศึาสตร์์แลัะ
ตร์ร์กะศึาสตร์์ 
2) GPU (Graphic Processing Unit) ค่อ หน่วิย
ป็ร์ะมวิลัผู้ลัภัาพ ชุ่วิยเสร์ิมการ์ทำงานของ CPU 
สามาร์ถป็ร์ะมวิลัผู้ลัข�อมล้ัขนาดีใหญ่ ปั็ญญาป็ร์ะดีษิฐ์ 
3) Clock Rate ค่อ ควิามถี�สัญญาณนาฬิิกา ดัีชุนี
บ่งชีุ�ควิามเร์ว็ิ (ป็ร์ะสทิธภิัาพ) ของร์ะบบคอมพิวิเตอร์์
4) Hertz (Hz) ค่อ หน่วิยวัิดีควิามถี�ของสัญญาณ
นาฬิิกา ที�กำหนดีจงัหวิะการ์ป็ร์ะมวิลัผู้ลัของคอมพวิิเตอร์์ 
โดียควิามถี�ส้งหมายถึงป็ร์ะมวิลัผู้ลัเร์็วิ
5) FLOPS (Floating Point Operations per 
Second) ค่อ ควิามสามาร์ถคำนวิณเลัขทศึนิยมของ
หน่วิยป็ร์ะมวิลัผู้ลั หน่วิยเป็็นคร์ั�งต่อวิินาที  เชุ่น 2.8 
TFLOPS (Tera FLOPS)
6) CLOPS (Circuit Layer Operation per Second) 
ค่อ วิัดีเป็็นจำนวินชุั�นของวิงจร์ต่อวิินาที เป็็นการ์วิัดี
วิ่าวิงจร์ควิอนตัมสามาร์ถทำงานไดี�แค่ไหนตามร์ะยะ
เวิลัาที�กำหนดี ซึ่ึ�งไอบีเอ็ม (IBM) ไดี�นำเสนอ
7) Qubit (Quantum bit) คอ่ หน่วิยย่อยของข�อมล้ั
ของควิอนตัมคอมพิวิเตอร์์ (Quantum Computer) 
มีการ์ทำงานคลั�ายกับบิต (Bit) ที�เป็็นหน่วิยย่อยที�สุดี
ของข�อม้ลัในดิีจิทัลัคอมพิวิเตอร์์แบบทั�วิไป็ แต่ควิาม
พเิศึษของควิิบติมสีถานะที�เป็็นไดี�ทั�ง 0 แลัะ 1 ในเวิลัา
เดีียวิกัน โดียหลัักการ์นี� นำมาจากการ์ซึ่�อนทับของ
ควิอนตมั (Quantum Superposition) ในกลัศึาสตร์์
ควิอนตัม ที�วิ่า อะตอมหนึ�งตัวิสามาร์ถอย้่ไดี�หลัาย
ตำแหน่งในเวิลัาเดียีวิกนั ซึึ่�งแตกต่างจากบิตที�มสีถานะ
เป็็นไดี�แค่ 0 หร์่อ 1 เท่านั�น 

เจ�าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง
บรรณีาธกิาร	 ผู้ศึ.ดีร์.สร์ต	ี	ป็รี์ชุาปั็ญญากลุั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นางปุ็ญญิสา อร์พนิท์																	 

คณีะผู้้�จดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณีาธกิารผู้้�ช่่วย					ร์ศึ.วิาร์ศิึา		พลัายบวัิ    อาจาร์ย์อภัสิทิธิ�		ศึภุักจิเจร์ญิ				น.ส.พร์ร์ณวิร์า		เพิ�มพล้ั				น.ส.กลุัศิึร์า		เจร์ญิสขุ
กองบรรณีาธกิาร	 				น.ส.กนษิฐา		ทองจบั    น.ส.ศึริ์ภิัร์ณ์  นามพงษ์    น.ส.โชุตมิา  เดีชุะร์าชุ
ช่่างภาพ	 	 				นายภัาณพุงศ์ึ		พงิไธสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจดัหน�า					นายสณัฐติ	ิ	เทศึสแีดีง				นายสยมุพลั		ศึร์พร์หม    นายสุภัะชุยั  อวินศึร์ี    				

รป้ที ่4  วิงจร์การ์ป็ร์ะมวิลัผู้ลั (Quantum Circuit) ของควิอนตมั
คอมพวิิเตอร์์ (ภัาพที�มาจาก : https://www.blognone.com/
node/125855 ค�นวิันที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565)

ข�อม้ลั: https://www.bangkokbiznews. com/blogs/columnist/127439 
ค�นวิันที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565).
3. เวิ็บไซึ่ต์ไฮเทค. (มป็ป็.) “ควิามเร์็วิของคอมพิวิเตอร์์ในยุคป็ัจจุบัน.” (แหลั่ง
ข�อม้ลั: https://bit.ly/3IVqSuA ค�นวิันที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565).
4. SymphonyTerar. (2563). “TeraFLOPS ค่อ อะไร์? มีผู้ลัต่อเคร์่�องวิีดีีโอเกม
คอนโซึ่ลัอย่างไร์? แลั�วิ PS4 มีเท่าไร์? PS5 จะมีเท่าไร์?” (แหลั่งข�อม้ลั: https://
play4thai.com/2020/02/guide_what_are_teraflops_and_how_ many_
do_ps4_and_ps5_have/ ค�นวัินที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565).
5. อวิพชุ. (2564). “Qubit ค่อ?” (แหลั่งข�อม้ลั: https://www.nsm.or.th/
other-service/671-online-science/ knowledge-inventory/sci-vocabulary/
sci-vocabulary-information-technology-museum/4776-qubit.html

ค�นวัินที� 2 เมษายน พ.ศึ. 2565).

      โอกาสนี� รองศาสตราจารย์สวุรรณี ี เดช่วรช่ยั 
คณบดีคีณะบริ์หาร์ธุร์กิจ มหาวิทิยาลัยัร์ามคำแหง 
กล่ัาวิว่ิา การ์ป็ร์ะชุมุวิชิุาการ์ร์ะดีบัชุาตเิพ่�อนำเสนอ
ผู้ลังานวิิชุาการ์ดี�านบร์ิหาร์ธุร์กิจแลัะสังคมศึาสตร์์ 
คร์ั�งที� 4 ป็ร์ะจำปี็ 2565  “5 ทศวรรษมหาวทิยาลยั
รามคำแหง การวิจัยเพื่อความย่ังยืน” จัดีขึ�น
เพ่�อส่งเสร์มิการ์แลักเป็ลัี�ยนควิามร์้�ที�เป็็นป็ร์ะโยชุน์
ต่อการ์พัฒนาคุณภัาพผู้ลังานทางวิิชุาการ์ 
เพ่�อสร์�างเคร์่อข่ายวิิชุาการ์ควิามร์้ �ดี�านบร์ิหาร์
ธุร์กิจในร์ะดัีบอุดีมศึึกษา แลัะเพ่�อเฉลัิมฉลัอง
โอกาส 5 ทศึวิร์ร์ษของมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง 
โดียคณะบร์ิหาร์ธุร์กิจ มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง 
ไดี�ร์่วิมม่อกับวิิทยาลััยนานาชุาติ มหาวิิทยาลััย
บ้ร์พา บัณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเกษมบัณฑิิต  
คณะบร์ิหาร์ธุร์กิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีร์าชุ
มงคลัร์ัตนโกสินทร์ ์   คณะวิิทยาการ์จัดีการ์ 
มหาวิิทยาลััยศึิลัป็ากร์ วิิทยาลััยดีุสิตธานี  คณะ
วิิทยาการ์จัดีการ์ มหาวิิทยาลััยร์าชุภััฏนคร์ป็ฐม 
แลัะคณะวิิทยาการ์จัดีการ์ มหาวิิทยาลััยร์าชุภััฏ
หม้่บ�านจอมบึง  มีการ์นำเสนอผู้ลังานวิิชุาการ์ 
ทั�งในร์้ป็แบบบทควิามวิิจัย แลัะบทควิามวิิชุาการ์ 
จำนวิน 49 บทควิาม จากการ์ส่งบทควิามทั�งสิ�น
จำนวิน 55 บทควิาม  
      ภัายในงานมกีาร์ป็าฐกถาพิเศึษ โดีย ดร.พรเทพ 
ศรธีนาธร อัคร์ร์าชุทต้ (ฝ่่ายการ์เกษตร์) สำนักงาน
ที�ป็ร์ึกษาการ์เกษตร์ต่างป็ร์ะเทศึ ป็ร์ะจำสหภัาพ
ยุโร์ป็ บร์ร์ยายออนไลัน์สดีจากกร์ุงบร์ัสเซึ่ลัส์  
ป็ร์ะเทศึเบลัเยี�ยม  แลัะ การ์นำเสนอผู้ลังาน
วิิชุาการ์จำนวิน 6 ห�อง ป็ร์ะกอบดี�วิย การ์จัดีการ์ 
การ์จัดีการ์แลัะการ์เงิน การ์ตลัาดีห�องที� 1 แลัะ 2 

การ์ท่องเที�ยวิแลัะโลัจิสติกส์ แลัะสังคมศึาสตร์์  
ทั�งนี� ไดี�จดัีทำร์ายงานสบ่เน่�องในร์ป้็แบบอเิลัก็ทร์อนกิส์ 
ร์วิบร์วิมผู้ลังานที�นำเสนอทั�งหมดี เพ่�อควิามสะดีวิก
ในการ์ส่บค�น ทำให�สามาร์ถนำป็ร์ะโยชุน์จาก
ผู้ลังานวิิชุาการ์ไป็ใชุ�ไดี�อย่างกวิ�างขวิาง   
      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ 
อธิการ์บดีีมหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง กลั่าวิวิ่า 
การ์เตร์ียมควิามพร์�อมในดี�านบร์ิหาร์ธุร์กิจจำเป็็น
ต�องติดีตามการ์เป็ลัี�ยนแป็ลัง จากป็ัจจัยภัายนอก
ที�ไม่สามาร์ถควิบคุมไดี� หากจะต�องศึึกษาแลัะ
ป็ร์ับตัวิให�เข�ากับสถานการ์ณ์ต่างๆ อาทิ ป็ัจจัย
ดี�านเศึร์ษฐกิจ สังคม กฎหมาย แลัะเทคโนโลัยี 
นอกจากนั�นต�องคำนึงถึงควิามยั�งย่น การ์พึ�งพา
ตนเองแลัะควิามสมดุีลัร์ะหวิ่างการ์ขับเคล่ั�อน
ในเชุิงธุร์กิจ แลัะผู้ลักร์ะทบต่อผู้้ �มีส่วินไดี�แลัะ
ส่วินเสีย จากการ์ดีำเนินงานดี�านต่างๆ ป็ร์ะเดี็น
ที�กลั่าวิมานี�เชุ่�อมั�นวิ่าผู้้�ร์่วิมงานทั�งหมดีจะไดี�ทร์าบ
คำตอบอย่างชุัดีเจนจากการ์ป็าฐกถาพิ เศึษ
แลัะการ์นำเสนอผู้ลังานในหัวิข�อต่างๆ นับเป็็น
อกีหนึ�งกจิกร์ร์มที�ร่์วิมเฉลัมิฉลัองในโอกาส 5 ทศึวิร์ร์ษ
มหาวิิทยาลััยร์ามคำแหง ไดี�อย่างน่าภัาคภั้มิใจ 
      ขอขอบคณุ ดร.พรเทพ ศรีธนาธร อคัร์ร์าชุทต้ 
(ฝ่่ายการ์เกษตร์) สำนักงานที�ป็ร์ึกษาการ์เกษตร์
ต่างป็ร์ะเทศึ ป็ร์ะจำสหภัาพยุโร์ป็ ที�ให�เกียร์ติ
ป็าฐกถาพิเศึษผู่้านร์ะบบออนไลัน์จากกร์งุบรั์สเซึ่ลัส์ 
ป็ร์ะ เทศึเบลัเยี� ยม  ซึ่ึ� ง ถ่อ เป็ ็นควิามพิ เศึษ
ในการ์จัดีงานในคร์ั�งนี� ขอบคุณสถาบันการ์ศึึกษา
ทั�ง 7 แห่งที�ร์่วิมเป็็นภัาคีเคร์่อข่ายในการ์จัดีงาน
อย่างเข�มแข็ง แลัะหวิังอย่างยิ�งวิ่าควิามสัมพันธ์ที�ดีี
เชุ่นนี�จะดีำเนินต่อไป็อย่างยาวินาน แลัะขอบคุณ
คณะผู้้�ทร์งคณุวิฒุทิี�ไดี�ให�คำแนะนำที�เป็็นป็ร์ะโยชุน์
กบัการ์เขยีนแลัะนำเสนอบทควิาม ร์วิมทั�ง คณาจาร์ย์ 
นักวิิชุาการ์ แลัะนักศึึกษาร์ะดีับป็ร์ิญญาโท
ในทุกสถาบันที�สร์�างสร์ร์ค์บทควิามวิิชุาการ์ที�เป็็น
ป็ร์ะโยชุน์อย่างยิ�ง

แพร์่ นคร์ร์าชุสีมา นคร์ศึร์ีธร์ร์มร์าชุ สุโขทัย 
ขอนแก่น ศึ รี์สะเกษ ต รั์ง  อุดีร์ธา นี  ลัพบุร์ี 
หนองบวัิลัำภั ้ชุยัภัมิ้ เพชุร์บร้์ณ์ กาญจนบุร์ ีสุร์นิทร์์ 
บุร์ีร์ัมย์ สงขลัา เชุียงใหม่ เชุียงร์าย แลัะพังงา
       ผู้้ � สน ใจสอบถามร์ายลัะ เอี ยดี ไดี � ที�
ฝ่่ายร์บัสมคัร์ อาคาร์ สวิป็. ม.ร์ามคำแหง (หวัิหมาก)
แลัะที�สาขาวิิทยบร์ิการ์ฯ ทุกแห่ง โทร์. 0-2310-
8614-15, 0-2310-8623-24, www.ru.ac.th 
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