ม.รามฯ จัับมืือ 7 สถาบัันจััดประชุุมวิิชาการระดัับชาติิฯ
“5 ทศวรรษ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงการวิิจัยั เพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน”
คณะบริิหารธุุรกิจิ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่่วมกัับ
วิิทยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยบููรพา บััณฑิิตวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต คณะบริิหารธุุรกิจิ มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์ คณะวิิทยาการจััดการ
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาลััยดุุสิติ ธานีี คณะวิิทยาการ
จััดการ มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครปฐม และคณะวิิทยาการ
จััดการ มหาวิิทยาลััยราชภััฏหมู่่�บ้้านจอมบึึง จััดการประชุุม
วิิชาการระดัับชาติิ ครั้้ง� ที่่� 4 ประจำปีี 2565 “5 ทศวรรษ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง การวิิจััยเพื่่�อความยั่่�งยืืน”
โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธานเปิิดงาน และมีีปาฐกถาพิิเศษ Green Deal : The Challenge and Disruption towards Contemporary
Business โดย ดร.พรเทพ ศรีีธนาธร อััครราชทููต (ฝ่่ายเกษตร) สำนัักงานที่่�ปรึึกษาการเกษตรต่่างประเทศ ประจำสหภาพยุุโรป เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2565
ผ่่านระบบ Zoom และถ่่ายทอดสดผ่่านทาง Facebook : คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง - ทางการ
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

ม.รามฯ เปิดรับ นศ.ใหม่ 1/65
คณะศึึกษาศาสตร์์ จััดกิิจกรรม
พร้อมลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50%
“ศึึกษาศาสตร์์ร่่วมใจ สานศิิลป์์วััฒนธรรมไทย 5 ทศวรรษ”
ส�ำหรับผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนจาก ม.ร.
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับ
ปริิญญาตรีี ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 ทั้้�งส่่วนกลาง (หััวหมาก)
และส่่วนภููมิิ ภ าค (23 จัั ง หวัั ด ) สมัั ค รทางอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ที่่�
www.iregis2.ru.ac.th ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม
2565 สมััครทางไปรษณีีย์์ ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม - 20 มิิถุนุ ายน
2565 และสมััครด้้วยตนเองระหว่่างวัันที่่� 27 - 30 พฤษภาคม
2565 และ 30 มิิถุนุ ายน - 3 กรกฎาคม 2565 ที่่� ม.ร.(หััวหมาก)
และสาขาวิิทยบริิการฯ 23 จัังหวััด ทั่่�วประเทศ พร้้อมปรัับลด
ค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต50% สำหรัับผู้้ส� มััครนัักศึึกษาใหม่่ที่่ใ� ช้้สิิทธิิ
เทีียบโอนหน่่วยกิิตจาก ม.ร. ใน 9 คณะ ได้้แก่่ คณะนิิติิศาสตร์์
บริิหารธุุรกิจิ มนุุษยศาสตร์์ ศึึกษาศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ รััฐศาสตร์์
เศรษฐศาสตร์์ สื่่�อสารมวลชน และพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
รวมทั้้� ง เปิิ ดรัั บ นัั ก เรีี ย นม.ปลาย เข้้าศึึ ก ษาในระบบ
Pre-degree เพื่่�อสะสมหน่่วยกิิตล่่วงหน้้า และยัังเปิิดโอกาสให้้
ผู้้ � ที่่� ท ำงานแล้้วมีี วุุ ฒิิ อ นุุ ปริิ ญ ญาได้้ศึึ ก ษาเพิ่่� ม เติิ ม หรืือเรีี ย น
ปริิญญาใบที่่� 2 โดยสามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตได้้มากขึ้้�นทำให้้
สำเร็็จการศึึกษาเร็็วขึ้้�น
สำหรัับคณะที่่�เปิิดรัับสมััคร ภาค 1/2565 ใน ส่่วนกลาง
จำนวน 11 คณะ ได้้แก่่ คณะนิิติศิ าสตร์์ บริิหารธุุรกิจิ มนุุษยศาสตร์์
ศึึกษาศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ รััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ สื่่อ� สารมวลชน
ศิิลปกรรมศาสตร์์ พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ส่่วนภููมิิภาค เปิิดรับั สมััครใน 4 คณะ ได้้แก่่ คณะนิิติศิ าสตร์์
คณะบริิหารธุุรกิิจ คณะสื่่�อสารมวลชน และคณะรััฐศาสตร์์
ณ สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ 23 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััด
อุุทััยธานีี ปราจีีนบุุรีี อำนาจเจริิญ นครพนม (อ่่านต่่อหน้้า 9)

รองศาสตราจารย์์ พ.ต.ท. ดร.ศิิริิพงษ์์ เศาภายน
คณบดีีคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็น
ประธานเปิิดกิิจกรรม “ศึึกษาศาสตร์์ร่่วมใจสานศิิลป์์
วััฒนธรรมไทย 5 ทศวรรษ” โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่�และนัักศึึกษา ร่่วม
กิิจกรรม เมื่่อ� วัันที่่� 22 มีีนาคม 2565 ณ ห้้องประชุุม EOB 302
และถ่่ายทอดสดผ่่านทาง Facebook : คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
โอกาสนี้้� อาจารย์์ ดร.ณธษา พัันธ์์บััว รองคณบดีีฝ่่ายสวััสดิิการ กล่่าวว่่า โครงการ
“ศึึกษาศาสตร์์ร่่วมใจ สานศิิลป์์วััฒนธรรมไทย 5 ทศวรรษ” ประจำปีีการศึึกษา 2564
จััดขึ้้น� เพื่่อ� เผยแพร่่ความรู้้ด้้� านภููมิิปัญ
ั ญาไทย วััฒนธรรม การสาธิิต และการนำเสนอผลงาน
ของนัักศึึกษา เพื่่อ� ให้้ผู้้ร่� ว่ มโครงการ ได้้ศึึกษาเรีียนรู้้� เกิิดแหล่่งค้้นคว้้าข้้อมููลส่่งเสริิมความรู้้�
ด้้านความเป็็นไทย และนำความรู้้�ไปพััฒนาทัักษะการประกอบอาชีีพ เกิิดความภาคภููมิิใจ
และดำรงไว้้ซึ่่�งวิิถีีไทย นอกจากนี้้�ยัังสามารถนำความรู้้�ที่่�ได้้ไปบููรณาการทั้้�งในด้้านวิิชาการ
และการดำเนิินชีีวิิตประจำวััน
ตลอด 5 ทศวรรษที่่�ผ่่านมา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ดำเนิินการตามนโยบายของ
รััฐบาลด้้านวััฒนธรรม เพื่่�อใช้้ประโยชน์์จาก “ต้้นทุุนทางวััฒนธรรม” มาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ด้้วยการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมประจำชาติิให้้หวนกลัับคืืนมาอีีกครั้้�งหนึ่่�ง (อ่่านต่่อหน้้า 6)

ม.ร.ลงทะเบีียนภาค S/64 (ส่่วนภููมิิภาค) Online
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การรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับชั้้�นปริิญญาตรีี
ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565
	ด้้วยมหาวิิทยาลััยรามคำแหงเปิิดการรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่
ระดัั บ ชั้้� น ปริิ ญ ญาตรีี ได้้แก่่ คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ คณะบริิ ห ารธุุ รกิิ จ
คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์ คณะสื่่อ� สารมวลชน และคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ประจำภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ไม่่มีีการ
จำหน่่ายใบสมััคร และระเบีียบการรัับสมััคร ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. ระเบีียบการรัับสมััคร
1.1 สามารถดาวน์์โหลดใบสมััครฯ และระเบีียบการรัับสมััครเข้้าเป็็น
นัักศึึกษาใหม่่ พร้้อมรายละเอีียด สำหรัับสมััครทางไปรษณีีย์์ หรืือสมััคร
ด้้วยตนเอง ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th, และ
www.regis.ru.ac.th
1.2 สามารถรัับใบสมััครฯ (สมััครด้้วยตนเอง) ได้้ในวัันรัับสมััคร
ณ สถานที่่�รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
2. การรัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียน
2.1 รัับสมััครผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต (ผู้้�ที่่�ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต
และผู้้ที่่� ไ� ม่่ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต) ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565
ถึึงวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2565 สมััครได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.iregis2.ru.ac.th
2.2 รัับสมััครทางไปรษณีีย์์ (เฉพาะผู้้ที่่�� ไม่่ใช้้สิิทธิ์์เ� ทีียบโอนหน่่วยกิิต)
ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2565
ให้้ผู้้�สมััครส่่งใบสมััครและเอกสารประกอบการสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา
ตามที่่�ได้้กำหนดไว้้ในระเบีียบการรัับสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา (ม.ร.1)
ให้้ครบถ้้วน
2.3 รัับสมััครที่่�มหาวิิทยาลััย (รามฯ 1) ระหว่่างวัันที่่� 27 – 30
พฤษภาคม 2565 และระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2565 ถึึงวัันที่่� 3
กรกฎาคม 2565 (ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ) ตั้้ง� แต่่เวลา 08.30 – 15.30 น.
นอกจากนั้้� น มหาวิิ ท ยาลัั ย ได้้ให้้สิิ ท ธิ์์� เ ทีี ย บโอนหน่่วยกิิ ต
สำหรัับ ผู้้�ได้้รัับวุุฒิิการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไปจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง หรืือจาก
สถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น โดยให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการ
ประจำคณะที่่�รัับเข้้าศึึกษากำหนด
3. คุุณวุุฒิิและคุุณสมบััติิผู้้�สมััคร ผู้้�มีีสิิทธิ์์�สมััครต้้องมีีคุุณวุุฒิิข้้อใด
ข้้อหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
3.1 จบหลัักสููตรการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน (มััธยมศึึกษาตอนปลาย) หรืือ
เทีียบเท่่าขึ้้�นไป (ม.ศ.5 หรืือ ม.6) หรืือ
3.2 จบหลัักสููตรภาคบัังคัับการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน (มััธยมศึึกษาตอนต้้น)
หรืือเทีียบเท่่า (ม.3 หรืือ ม.ศ.3 หรืือ ม.6 เดิิม) และต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติิ ดัังนี้้�
3.2.1 เป็็นข้้าราชการซึ่่�งมีีตำแหน่่งและเงิินเดืือน ตั้้�งแต่่ระดัับ
ปฏิิบััติิงานขึ้้�นไป หรืือ
3.2.2 เป็็นหรืือเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หรืือ
เป็็นลููกจ้้างของรััฐ ซึ่ง่� ได้้ ปฏิิบัติั งิ านมาแล้้วรวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือ
3.2.3 เป็็นหรืือเคยเป็็นสมาชิิกรััฐสภา สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานคร
สมาชิิกสภาจัังหวััด สมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด สมาชิิก
สภาเขต สมาชิิกสภาเมืืองพััทยา สมาชิิกสภาเทศบาล สมาชิิกสภาตำบล
สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำบล หรืือกรรมการสุุขาภิิบาล หรืือกำนััน
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หรืือ
3.3 เป็็นผู้้�ซึ่่�งสภามหาวิิทยาลััยได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรให้้รัับเข้้า
ศึึกษาได้้

4. หลัักฐานที่่�ใช้้ ในการสมััคร (ถ่่ายสำเนาขนาด A4 เท่่านั้้�น)
4.1 ใบสมััครและใบขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (ม.ร.2) จำนวน 1 ฉบัับ
4.2 แบบแสดงความยิินยอมในการเก็็บ ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููลส่่วน
บุุคคล จำนวน 1 ฉบัับ
4.3 สำเนาคุุ ณ วุุ ฒิิ ที่่� จ บหลัั ก สููตร จำนวน 2 ฉบัั บ (กรณีี ใช้้สิิ ท ธิ์์�
เทีียบโอนหน่่วยกิิตระดัับอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป ต้้องถ่่ายสำเนา
คุุณวุุฒิิ จำนวน 4 ฉบัับ)
4.3.1 ในกรณีีใช้้คุุณวุุฒิต่ิ า่ งประเทศ ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
ให้้ผู้้�สมััครติิดต่่อที่่�สำนัักคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน กระทรวง
ศึึกษาธิิการ และระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ให้้ผู้้�สมััครติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา อาคาร สวป.ชั้้�น 3 มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ก่่อนการรัับสมััคร หรืือติิดต่อ่ ผู้้ปร
� ะสานงานการสมััครในวัันที่่�
มาดำเนิินการสมััครเป็็นนัักศึึกษา ส่่วนในระดัับอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
ขึ้้น� ไป ให้้ไปติิดต่อ่ ขอใบเทีียบความรู้้ที่่� � กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
และนวััตกรรม (อว.) ก่่อนวัันที่่�มาดำเนิินการสมััครเป็็นนัักศึึกษา และผู้้ส� มััคร
จะต้้องชำระค่่าธรรมเนีียมการจััดส่่งเอกสารไปตรวจสอบยัังสถานศึึกษา
ต้้นสัังกััด รายละ 1,000.- บาท ในวัันที่่�สมััคร
4.3.2 ผู้้ส� มััครที่่�จบหลัักสููตรมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
มาสมััครเป็็นนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ต้้องมีีหนัังสืือรัับรองจากผู้้�บัังคัับ
บััญชาระดัับหััวหน้้ากองหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป
4.4 สำเนาหลัักฐานต่่าง ๆ หากมีีการเปลี่่�ยนแปลง ชื่่�อตััว หรืือ
นามสกุุล หรืือกรณีีสมรส หรืือ กรณีีหย่่า ให้้ถ่่ายสำเนาเท่่ากัับสำเนา
คุุณวุุฒิิ นั้้�น
4.5 สำเนาบััตรประชาชน จำนวน 1 ฉบัับ พร้้อมตััวจริิง (ยัังไม่่
หมดอายุุ)
(กรณีีใช้้คำนำหน้้าเป็็น ยศ ให้้แนบสำเนาบััตรข้้าราชการหรืือ
คำสั่่�งแต่่งตั้้�งที่่�เป็็นยศ ปััจจุุบััน และสำหรัับผู้้�สมััครที่่�เป็็นผู้้�พิิการ ให้้ใช้้
สำเนาบััตรประจำตััวคนพิิการ จำนวน 2 ฉบัับ)
4.6 รููปถ่่ายสีีหน้้าตรง ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ 2 นิ้้�ว จำนวน 1 รููป
4.7 ใบรัับรองแพทย์์ จำนวน 1 ฉบัับ (ขอได้้ที่่�งานแพทย์์และอนามััย
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงค่่าธรรมเนีียม ฉบัับละ 50 บาท)
4.8 ใบระเบีียบประวััตินัิ กั ศึึกษา (แผ่่นระบายสีีม่ว่ ง ม.ร.25) จำนวน
1 แผ่่น
กรณีีเป็็นชาวต่่างชาติิ ต้้องผ่่านการทดสอบภาษาไทยก่่อน
การสมัั ค รเข้้าเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษา สอบถามรายละเอีี ย ดเพิ่่�มเติิ ม ได้้ที่่�
ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา อาคาร สวป.ชั้้�น 3
กรณีีที่่�ผู้ส�้ มััครเป็็นพระภิิกษุุ – สามเณรและไม่่ได้้ใช้้สิิทธิ์์เ� ทีียบโอน
หน่่วยกิิตให้้ดำเนิินการสมััครทางอิินเทอร์์เน็็ตและทางไปรษณีีย์เ์ ท่่านั้้�น
ที่่� www.iregis2.ru.ac.th
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�สมััครจะสมััครเข้้าศึึกษาในขณะที่่�ยัังมีีสถานภาพการ
เป็็นนัักศึึกษาได้้โดยมีีเงื่่�อนไข ในการสมััครต้้องสมััครต่่างคณะกััน และ
ต้้องเป็็นการสมััครระหว่่างหลัักสููตรพิิเศษที่่�บัังคัับเวลาเข้้าเรีียนกัับ
หลัักสููตรปกติิที่่�ไม่่บัังคัับเวลาเรีียนเท่่านั้้�น
ขอทราบรายละเอีี ย ดเพิ่่� ม เติิ ม ที่่� ฝ่ ่ า ยรัั บ สมัั ค รและแนะแนว
การศึึกษา สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบประเมิินผล (อาคาร สวป.
ชั้้� น 3) มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง แขวงหัั ว หมาก เขตบางกะปิิ
กรุุงเทพฯ 10240 โทร. 02-3108615, 02-3108623, 02-3108000
ต่่อ 4831,4836 - 38
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ความภููมิิใจมหาบััณฑิิต

A

แอนดรููว์์ บิ๊๊�กส์์

ฝัันอยากเห็็นเด็็กไทยเก่่งอัังกฤษ

ndrew

B

มหาบััณฑิิตแอนดรููว์์ บิ๊๊�กส์์ เผยความภููมิใิ จกัับความสำเร็็จที่่ร� อคอยมากว่่า 3 ปีี
หลัังจากมุ่่�งมั่่�นกัับการเรีียนด้้านหลัักสููตรการศึึกษา เขีียนวิิจััยและลงพื้้�นที่่�ทดลอง
ศัักยภาพการเรีียนภาษาอัังกฤษในโรงเรีียนจัังหวััดมหาสารคาม หวัังต่่อยอดทัักษะ
ภาษาอัังกฤษเด็็กไทยนำไปใช้้ได้้จริิง แข่่งขัันได้้ในตลาดแรงงาน
นายแอนดรููว์์ บิ๊๊�กส์์ เข้้ารัับพระราชทานปริิญญาบััตร ในสาขานวััตกรรม
หลัักสููตรและการจััดการเรีียนรู้้� คณะศึึกษาศาสตร์์ ด้้วยแผนการเรีียนแบบเขีียน
วิิทยานิิพนธ์์ เปิิดเผยว่่า ความสำเร็็จในวัันนี้้� เป็็นการรอคอยมาเกืือบ 3 ปีีตั้้�งแต่่
สำเร็็จการศึึกษา การเรีียนในระดัับบััณฑิิตศึึกษายัังมีีอุุปสรรคที่่�ไม่่ใช่่เรื่่�องเนื้้�อหา
ที่่� เรีี ย น แต่่เ ป็็ น การใช้้ภาษาไทย แม้้จะจบปริิ ญ ญาตรีี ภ าคภาษาไทย จาก
คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร. แต่่ภาษาไทยที่่�ใช้้ต่่างไปอย่่างมาก ทั้้�งการเรีียบเรีียง
ความเป็็นทางการในแนววิิชาการ รวมถึึงภาษาไทยในสถิิติิการวิิจััย ที่่�เป็็นเรื่่�อง
แสนยาก ถึึงกัับต้้องมีีติิวเตอร์์สอนแบบจริิงจััง และหายเหนื่่�อยเมื่่�อผลสอบวิิชานี้้�
ได้้ A- ที่่�เกิินความคาดหวัังไปมาก
การเรีียนต้้องมีีวิินััยในตนเองสููง โดยเฉพาะการแบ่่งเวลาเรีียนและเวลางาน
เพราะที่่�โรงเรีียนวุ่่�นมาก และบางครั้้�งงานยัังต่่อเนื่่�องมาวัันเสาร์์อาทิิตย์์ ต้้องเลืือก
ที่่�จะไม่่รัับงานบ้้าง และทุ่่�มเวลาให้้กัับการเขีียนงานวิิจััย ซึ่่�งยอมรัับว่่า การเรีียน
มีีส่่วนช่่วยในเรื่่�องการเขีียนหลัักสููตรที่่�โรงเรีียนได้้อย่่างมาก เพราะถึึงแม้้จะมีี
ประสบการณ์์จากการสอนที่่�โรงเรีียนมาตลอด 20 ปีี แต่่ไม่่ได้้มีีทฤษฎีีการจััดการ
อย่่างเป็็นระบบ เป็็นขั้้�นตอน เมื่่�อได้้เรีียนทฤษฎีีในหลัักสููตรนี้้� ได้้เห็็นรููปแบบการ
พััฒนาหลัักสููตร การจััดลำดัับของข้้อมููลที่่�จะเรีียน จึึงมองเห็็นภาพได้้ไม่่ยาก
มหาบััณฑิิตแอนดรููว์์ บิ๊๊�ก กล่่าวต่่อไปถึึงความสนใจในการเขีียนวิิทยานิิพนธ์์
ครั้้�งนี้้�ว่่า เกิิดจากการศึึกษาข้้อมููลคะแนน O-NET A-NET มาหลายปีี เห็็นชััดว่่า
โรงเรีียนตามจัังหวััดชายขอบฝั่่ง� แม่่น้้ำโขงมีีคะแนนน้้อย บางครั้้ง� เพีียง 25% เท่่านั้้�น
จึึงเกิิดคำถามขึ้้�นว่่า ภููมิิศาสตร์์ไม่่ควรมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับคะแนนสอบ แล้้วอะไร
ที่่�เป็็นปััจจััยที่่�มีีผลโดยตรงทำให้้นัักเรีียนไม่่เก่่ง ท่่ามกลางยุุคที่่�มีีเทคโนโลยีีข้้อมููล
ข่่าวสารหลั่่�งไหลอยู่่�ในอุ้้�งมืือ
การได้้ลงไปเก็็บข้้อมููลด้้านการสอนภาษาอัังกฤษให้้กัับเด็็กด้้อยโอกาสใน
จัังหวััดมหาสารคาม ที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ ขาดอุุปกรณ์์การเรีียน ไม่่มีีผู้้�ปกครอง
ที่่�คอยใส่่ใจ กระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้� รวมถึึงเยาวชนที่่�เร่่ร่่อน จะทำอย่่างไรที่่�จะ
กระตุ้้น� ให้้เกิิดความสนใจภาษาอัังกฤษ โดยทดลองพััฒนาหลัักสููตรแบบผสมผสาน
และเมื่่�อศึึกษาลึึกลงไปเห็็นได้้ว่่า นัักเรีียนเกิิน 50% ไม่่ได้้อยู่่�กัับพ่่อแม่่ แต่่อยู่่�กัับ
ปู่่�ย่า่ ตายายที่่�ไม่่ได้้กระตุ้้น� ให้้เกิิดการเรีียน การอ่่าน รวมถึึงขาดทัักษะทางคอมพิิวเตอร์์
เช่่น สถานการณ์์โควิิดที่่�นัักเรีียนต้้องเรีียนที่่�บ้้าน แต่่ที่่�บ้้านมีีโทรศััพท์์มืือถืือเพีียง
เครื่่�องเดีียว รวมไปถึึงผู้้�ปกครองไม่่เข้้าใจในเนื้้�อหาบทเรีียน จึึงไม่่สามารถสอนได้้
“จากการทดลองหลัักสููตรกัับนัักเรีียนในโรงเรีียนระดัับประถมศึึกษาปีีที่่� 6
ในจัังหวััดมหาสารคาม หลัังสอนครบ 20 ชั่่�วโมง พบว่่า อาจารย์์ที่่�สอนภาษา
มีีความกระตืือรืือร้้นดีี นัักเรีียนมีีการรัับรู้้� และพยายามเปิิดรัับ แต่่สิ่่�งที่่�ยัังขาดคืือ
อุุปกรณ์์การพััฒนาทัักษะ และเทคโนโลยีี ในขณะเดีียวกััน นัักเรีียนมีีทััศนคติิเกี่่ย� วกัับ
ภาษาอัังกฤษเปลี่่�ยนไปในทางดีีขึ้้�นมาก ทั้้�งจากการแบ่่งกลุ่่�ม และคละระหว่่าง
เด็็กเรีียนเก่่งกัับเด็็กไม่่เก่่ง สิ่่ง� สำคััญคืือลัักษณะการสอนที่่ต้� อ้ งเป็็นกัันเอง เป็็นทีีมเดีียว
กัับนักั เรีียน ใช้้เกมส์์เป็็นสื่่อ� การสอน มีีการแจกรางวััล เน้้นการพููดและการฟััง ให้้เด็็ก
ได้้มั่่�นใจในการสื่่�อสาร ก่่อนที่่�จะเขีียนและอ่่าน ทะลายกำแพงความกลััวภาษา
เห็็นได้้ชััดว่่าเด็็กจะพััฒนาตััวเองได้้ดีีและเร็็วกว่่าเดิิม
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่ากระทรวงศึึกษาธิิการจะเห็็นความสำคััญ และยกมาตรฐาน
โรงเรีียนที่่�อยู่่�ห่่างไกลให้้มีีโอกาสเทีียบเท่่ากัับนัักเรีียนในตััวจัังหวััดหรืือในกรุุงเทพ
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สร้้างความจำเป็็นพื้้น� ฐาน เช่่น ระบบอิินเทอร์์เน็็ต และนอกเหนืือจากเทคโนโลยีีแล้้ว
เนื้้�อหา (Content) หลัักสููตรแกนกลางที่่�สอนอยู่่�ในปััจจุุบััน ถึึงเวลาต้้องเปลี่่�ยน
หลัักสููตรรููปแบบไหนจะได้้ผลมากที่่�สุุดนั้้�นไม่่มีีใครรู้้� แต่่อย่่างน้้อย ถึึงเวลาที่่�ต้้อง
เริ่่�มสิ่่�งใหม่่ หรืือหัันมองสถานการณ์์รอบตััว ล่่าสุุดผมศึึกษาหลัักสููตรของประเทศ
ออสเตรเลีียที่่รื้� อ้� ระบบการศึึกษา ปรัับหลัักสููตรการสอนภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาที่่� 2
เพราะออสเตรเลีียมีีการผสมผสานของประชากรหลายภาษา มีีความใกล้้เคีียง
กัับไทย แต่่การสอนของออสเตรเลีีย เน้้นการสื่่�อสาร การอ่่าน การพููด ซึ่่�งเวลาที่่�
เหมาะสมควรเริ่่�มตั้้�งแต่่ชั้้�นป.1 โดยใช้้ภาษาอัังกฤษสอนภาษาอัังกฤษ ช่่วงแรก
อาจจะสัับสน แต่่เมื่่�อผ่่านไปจนจบป.6 ไทยจะมีีเด็็กที่่ส� ามารถพููดและสื่่อ� สารภาษา
อัังกฤษได้้อย่่างแน่่นอน และจะเริ่่�มเรีียนแกรมมาในชั้้�นมััธยม 5-6 ไม่่ใช่่ชั้้�นป.1
เพราะเมื่่อ� ถึึงเวลานั้้�น เด็็กจะสามารถสื่่อ� สารได้้ ใช้้แกรมมาได้้ถูกู ต้้องโดยการเรีียนรู้้�
ในการสื่่�อสารตั้้�งแต่่ป.1-ป.6 แล้้ว ในทางตรงข้้าม ถ้้าประสบการณ์์การพููดเป็็นศููนย์์
และต้้องมาเริ่่�มต้้นจากเรีียนกริิยา 3 ช่่อง เป็็นเรื่่�องยากมาก แถมท่่องจำแล้้วไม่่ได้้
นำไปใช้้ ก็็ไม่่เกิิดประโยชน์์”
มหาบััณฑิิตแอนดรููว์์ กล่่าวทิ้้�งท้้ายว่่า ผมยัังเชื่่�อว่่าเด็็กๆ ใน gen นี้้� เก่่งกว่่า
รุ่่�นคุุณพ่่อคุุณแม่่ของเรา เริ่่ม� ไม่่กลััวภาษาอัังกฤษเพราะมีีสิ่่ง� ที่่�สนใจอยู่่�ในโทรศััพท์์
มืือถืือ มีี เ ทคโนโลยีี เล่่น League of Legends เต้้น TikTok ดููซีี รีี ส์ ์
ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้มที่่�ดีี ที่่�ความสนใจนั้้�นจะนำไปสู่่�ความพยายามในการเดาคำศััพท์์ใน
เนื้้�อหานั้้�น ช่่วยเรื่่�องศััพท์์สแลง การพููดคุุยด้้วยภาษาอัังกฤษ การมีีเพื่่�อนต่่างชาติิ
ยิ่่�งช่่วยให้้การสื่่�อสารเป็็นธรรมชาติิมากกว่่าการเรีียน 12 tenses ในห้้องเรีียน
“ดีีใจมากที่่ไ� ด้้ประสบความสำเร็็จอีีกครั้้ง� ที่่ม� หาวิิทยาลััยรามคำแหง ขอขอบคุุณ
คณาจารย์์คณะศึึกษาศาสตร์์ที่่�สร้้างอุุปสรรค ความยากลำบาก ความท้้าทาย
และสร้้างกำลัังใจไปพร้้อมๆ กััน ขอบคุุณเพื่่�อนๆ ในรุ่่�นที่่�เป็็นประสบการณ์์ที่่�ดีี
มีีค่่ า ฝ่่ า ฟัั น จนประสบความสำเร็็ จ ในวัั น นี้้� ผมเองมัั ก บอกกัั บนัั ก เรีียนที่่� ส อน
หลายๆ กลุ่่�มเสมอว่่า อย่่าทิ้้�งการเรีียน หากมีีความจำเป็็นต้้องทำงานไปด้้วย
เรีียนไปด้้วย ขอให้้นึกึ ถึึงมหาวิิทยาลััยรามคำแหงที่่เ� ป็็นมหาวิิทยาลััยแห่่งโอกาสทาง
การศึึกษา และสำหรัับผมจะหาเวลาศึึกษาต่่อระดัับปริญ
ิ ญาเอกในอนาคตด้้วยครัับ”
แอนดรููว์์ บิ๊๊�กส์์ นัักเขีียน นัักประพัันธ์์ ปััจจุุบันั เป็็นเจ้้าของโรงเรีียนและผู้้ก่� อ่ ตั้้ง�
สถาบัันสอนภาษา Andrew Biggs Academy เปิิดช่อ่ งทางการเรีียนภาษาอัังกฤษ
ออนไลน์์ผ่่านทาง Andrewbiggs.com ซึ่่�งเป็็นเว็็บไซต์์สำหรัับการเรีียนรู้้�ภาษา
อัังกฤษสำหรัับคนไทย ได้้รัับการรัับรองจากกระทรวงศึึกษาธิิการ เปิิดสอนผู้้�เรีียน
ตั้้�งแต่่ระดัับเด็็กเล็็กจนถึึง 85 ปีี ที่่�ต้้องการเพิ่่�มพููนความรู้้�ภาษาอัังกฤษแบบง่่ายๆ
ด้้วยตััวเอง รวมถึึงเป็็นวิิทยากรจััดสััมมนาออนไลน์์ และกิิจกรรมสััมมนาทั่่�วไป
ค่่ายภาษาอัังกฤษ และอื่่�นๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
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ข่าวรามคำ�แหง

บััณฑิิต Pre-degree
คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
มุุมานะเก็็บหน่่วยกิิต จบ ป.ตรีี อายุุ 19 ปีี

นางสาววาสิิตา วิิไลลัักษณ์์ (น้้องเมย์์) บััณฑิิตคณะพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ จบปริิญญาตรีี อายุุเพีียง 19 ปีี ด้้วยการเรีียนระบบ
Pre-degree สะสมหน่่วยกิิตได้้ 132 หน่่วยกิิต ก่่อนเทีียบโอนเข้้าเป็็น
นัักศึึกษาภาคปกติิ เรีียนต่่ออีีกเพีียง 1 ภาคการศึึกษาก็็สำเร็็จจบการศึึกษา
เป็็นบััณฑิิตรามฯ รุ่่�นที่่� 46 ปััจจุุบันั กำลัังจะจบการศึึกษา ระดัับปริิญญาโท
สาขาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ที่่� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยอยู่่�ใน
ขั้้น� ตอนของงานวิิจัยั ส่่วนบุุคคล และปฏิิบัติั งิ านในด้้านการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ โรงพยาบาลภููมิิพลอดุุลยเดช รวมทั้้�งกำลัังเตรีียมตััวศึึกษาต่่อใน
ระดัับปริิญญาเอกด้้วย
บััณฑิิตวาสิิตา กล่่าวว่่า เริ่่�มต้้นเรีียนระบบ Pre-degree ที่่�
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ควบคู่่�กัับการเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 โรงเรีียน
หอวััง ขณะนั้้�นอายุุ 17 ปีี เมื่่�อจบชั้้�น ม.6 จึึงเรีียนต่่ออีีก 1 เทอม และ
จบปริิญญาตรีีอายุุ 19 ปีี เป็็นปีีเดีียวกัันกัับที่่�จบชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลาย
ขณะเดีียวกัันตนเองได้้สอบแอดมิิชชั่่น� ได้้ที่่�คณะเศรษฐศาสตร์์ และคณะประมง
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ แต่่เลืือกที่่�จะสละสิิทธิ์์� เพราะตััดสินิ ใจมาเรีียน
ที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเพีียงแห่่งเดีียวจนจบการศึึกษา

การเรีียนในระบบ Pre-degree เป็็นการเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียน
ชั้้�น ม.ปลาย มีีโอกาสก้้าวหน้้าในการศึึกษาต่่อควบคู่่�ไปกัับการเรีียนใน
โรงเรีียน เป็็นการเสาะแสวงหาความรู้้� และศึึกษาในสาขาที่่�เหมาะสม
การตััดสินิ ใจเลืือกศึึกษาในสาขาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ เพราะเห็็นว่่า
สามารถนำไปใช้้ได้้ในทุุกสาขาอาชีีพในอนาคต โดยช่่วงที่่�เรีียนอยู่่� ได้้วางแผน
การอ่่านหนัังสืือ จััดทำบัันทึึกย่่อแต่่ละวิิชา ตั้้ง� ใจ ทำความเข้้าใจ และอ่่าน
หนัังสืือที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� การสอบในโรงเรีียน เพื่่อ� เตรีียมตััวสอบแอดมิิชชั่่น�
ส่่วนการเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จะใช้้เวลาช่่วงปิิดเทอมของ
ชั้้น� มััธยมฯ ค้้นคว้้า เข้้าห้้องสมุุด ศึึกษาหนัังสืือและตำราของคณะ ทั้้�งสืืบค้้น
จากอิินเทอร์์เน็็ตรวมด้้วย โดยมีีอาจารย์์คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และเจ้้าหน้้าที่่�ประจำคณะฯ ให้้ความช่่วยเหลืือ
เมื่่�อสงสััยทั้้�งในด้้านการเรีียน ตำรา และเนื้้�อหาทางวิิชาการ ด้้วยความ
ใส่่ใจและเป็็นมืืออาชีีพของคณะ จึึงทำให้้เข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท

วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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บััณฑิิตเกีียรติินิิยมคณะเศรษฐศาสตร์์
ฝากข้้อคิิด Study-Life balance

นายธนัั ชทัั ศ น์์ คำเส็็ ง บัั ณ ฑิิ ต ป้้ า ยแดง เกีี ย รติิ นิิ ย มอัั น ดัั บ 2
จากคณะเศรษฐศาสตร์์ วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์์เชิิงปริิมาณ ปััจจุุบัันทำงาน
ตำแหน่่ง Team leader in Data scientist และกำลัังจะได้้รัับการโปรโมท
ปรัับเปลี่่�ยนตำแหน่่งเป็็น Machine Learning engineer บริิษัทั 724Market
ในเครืือ Srikrung Broker
บััณฑิิตธนััชทัศั น์์ เล่่าว่่า ดีีใจและภาคภููมิิใจที่่�เรีียนจบมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�ฝึึกฝนชีีวิิตอย่่างมาก โดยเฉพาะด้้าน
การมีีวิินััยและความรัับผิิดชอบต่่อการเรีียน การเรีียนการสอนของคณะ
เศรษฐศาสตร์์ เปิิดโอกาสและมอบอิิสรภาพให้้กัับนัักศึึกษาในการวางแผน
การเรีียน การศึึกษาหาความรู้้� ซึ่่�งมีีความยืืดหยุ่่�นต่่อการค้้นหาสิ่่�งที่่�ตััวเอง
ชอบและสนใจอย่่างแท้้จริิง
“ผมเรีียนไปด้้วยและทำงานไปด้้วย มีีการจััดสรรเวลาเรีียน โดยสรุุป
เนื้้อ� หาสำคััญของแต่่ละวิิชาลงในสมุุดโน๊๊ตที่่เ� ขียี นขึ้้น� เอง เลืือกโฟกััสเนื้้อ� หา
แบบภาพกว้้างก่่อน พอเข้้าใจแล้้วก็็ปรัับโฟกััสเนื้้�อหาที่่�แคบลงแต่่ละเอีียด
มากขึ้้�น ทบทวนซ้้ำๆ และจำลองข้้อสอบเพื่่�อทดสอบตััวเอง พร้้อมกัับ
หาตััวอย่่างข้้อสอบมาฝึึกทำ ฝึึกตั้้�งโจทย์์ ฝึึกจัับเวลาในการทำข้้อสอบ
เพื่่�อจะมีีความพร้้อมมากที่่�สุุดในการสอบของแต่่ละวิิชา”
บััณฑิิตเศรษฐศาสตร์์คนเก่่ง เล่่าอีีกว่่า ปััจจุุบัันทำงานเกี่่�ยวกัับ
ข้้อมููลและการสร้้างปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ ซึ่่� ง ต้้องใช้้ความรู้้ � จ ากสาขาวิิ ช า
เศรษฐศาสตร์์เชิิงปริิมาณ เช่่น การสร้้างสมการจำลองโครงข่่ายประสาท
(Neural network) เพื่่อ� สอนให้้คอมพิิวเตอร์์สามารถตััดสินิ ใจด้้วยตััวเองได้้
รวมถึึงการวิิเคราะห์์ข้้อมููลต่่างๆ ที่่�อาศััยความรู้้�ที่่�ได้้จากทางเศรษฐมิิติิ
ที่่�เรีียนมา เป็็นต้้น ซึ่่ง� สาขาที่่�เรีียน เป็็นสาขาที่่�ตนสนใจ และเป็็นที่่�ต้้องการ
ของตลาดแรงงานค่่อนข้้างสููง
“ดีีใจที่่�อดทนจนสามารถเรีียนจบได้้สำเร็็จ ใบปริิญญาถืือเป็็น
เครื่่อ� งการัันตีีถึึงการมีีวิินัยั ในตนเองได้้เป็็นอย่่างดีี หลัังเรีียนจบผมก็็สมัคั รงาน
ทัันทีี ด้้วยองค์์ความรู้้�และทัักษะชีีวิิตที่่�ได้้รัับจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ทำให้้ได้้รัับการตอบรัับจากทั้้�ง 5 บริิษััทที่่�ผมได้้ยื่่�นใบสมััครไป
	ฝากรุ่่น� น้้องตั้้ง� ใจ อดทน มีีวิินัยั ในการเรีียน จััดสรรเวลาในการเรีียน
และการทบทวนตำรา หากเหนื่่�อยก็็พัักสัักหน่่อย แล้้วลุุยต่่อ Study-Life
balance เพื่่�อน้้องๆ จะมีีความสุุขกัับชีีวิิตวััยเรีียน และทำให้้สามารถ
เรีียนรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จบการศึึกษาได้้อย่่างภาคภููมิิ”
จนปััจจุุบัันใกล้้จบการศึึกษาในคณะดัังกล่่าว
ขอฝากน้้องๆ ที่่�กำลัังจะศึึกษาต่่อในระบบ Pre-degree ว่่า ต้้องบริิหาร
จััดการเวลา มุ่่ง� มั่่�น ตั้้ง� ใจ และทุ่่ม� เทอย่่างเต็็มที่่� รวมทั้้�งต้้องกำหนดเป้้าหมาย
ชีีวิิตให้้ชััดเจน ตั้้�งใจศึึกษา พััฒนา และเรีียนรู้้�ตลอดเวลา ความพยายาม
อยู่่�ที่ไ่� หน ความสำเร็็จย่่อมอยู่่�ที่นั่่่� น� ..เมื่่�อไปถึึงความสำเร็็จนั้้�นได้้แล้้ว ก็็ถืือเป็็น
การสร้้างความภาคภููมิิใจให้้กัับตนเองและครอบครััวด้้วย

ข่าวรามคำ�แหง
ม.รามคำำ�แหง สาขาฯ จ.ลพบุุรีี จััด
น้้องมีีน’

๕
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“5 ทศวรรษรามคำำ�แหง กฎหมายสำำ�หรัับปฏิิบััติิงานฯ”

วิิภารััตน์์

บััณฑิิตนิติิ ฯิ อายุุ 19 ปีี
จากสาขาฯ จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ มุ่่�งเรีียน Pre-degree
เพราะต่่อยอดความรู้้�ได้้ไวยิ่่�งขึ้้�น

‘การจััดตาราง-แบ่่งเวลาให้้ถููกต้้อง
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย ไม่่ ก ดดัั น ตนเองมากเกิิ น ไป และรู้้�จัั ก
ผ่่อนคลายด้้วยการทำำ�ในสิ่่�งที่่�ชอบ
รามคำแหง เป็็นประธานเปิิดโครงการ “5 ทศวรรษรามคำแหง กฎหมาย
สำหรัับปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าพนัักงาน เพื่่อ� ความปลอดภััยของประชาชน” จััดโดย ช่่วยให้้การเรีียนประสบความสำำ�เร็็จได้้
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่่วมกัับ ตำรวจภููธรจัังหวััดลพบุุรีี โดยมีี พัันตำรวจเอก
ในทุุกระดัับ’

ศิิริิพจน์์ ฤกษ์์สภาพ ผู้้�กำกัับการ (สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน ตำรวจภููธร
จัังหวััดลพบุุรีี คณะผู้้�บริิหาร ม.ร. คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� และเจ้้าพนัักงาน
ร่่วมโครงการ เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2565 ณ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขา
วิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดลพบุุรีี

	ภายในงาน มีีการบรรยายพิิเศษ โดยคณาจารย์์คณะนิิติิศาสตร์์ ม.ร.
เรื่่�อง กฎหมายทั่่�วไปในการปฏิิบััติิ หน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ และการบรรยาย
เรื่่�อง กฎหมายที่่�กระทบสิิทธิิประชาชนในฐานะผู้้�ต้้องหาและพยาน โดย
อาจารย์์ ภ าณุุ ตติิ ย ะวรนัั น ท์์ และ การบรรยาย เรื่่� อ ง อำนาจในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ภายใต้้กฎหมายอาญา และกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
โดย อาจารย์์กุุลทิิตา ยุุวะหงษ์์ รวมทั้้�งสรุุปเนื้้�อหาและตอบข้้อซัักถามด้้วย
โอกาสนี้้� อาจารย์์ ดร.เปาว์์ จำปาเงิิน ผู้้ช่� ว่ ยอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิทยบริิการ
จัังหวััดลพบุุรีี กล่่าวว่่า การจััดโครงการฯ ในครั้้�งนี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการร่่วม
เฉลิิมฉลองในโอกาสที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปีี ทั้้�งนี้้� สาขา
วิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดลพบุุรีี เห็็นความสำคััญในการพััฒนาชุุมชน
ตลอดจนองค์์ ก รท้้องถิ่่� น ซึ่่� ง เป็็ น นโยบายของมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ในการเผยแพร่่ ค วามรู้้ � ด้้ านต่่ า งๆ ให้้กัั บ ชุุ ม ชน ตลอดจนองค์์ ก รท้้องถิ่่� น
ไปทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะในจัังหวััดที่่มี� กี ารจััดตั้้ง� สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ
และตระหนัักถึึงความสำคััญของความรู้้�ด้้านกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าพนัักงาน เพื่่อ� ความปลอดภััยของประชาชน
การอบรมให้้แก่่เจ้้าพนัักงานในครั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจ
ในหลัักการ แนวคิิด และวิิธีีการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้อย่่างถููกต้้อง
ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�และสามารถตอบสนอง
ต่่อส่่วนรวมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง กล่่าวว่่า โครงการ “5 ทศวรรษรามคำแหง กฎหมายสำหรัับ
ปฏิิบัติั งิ านของพนัักงาน เพื่่อ� ความปลอดภััยของประชาชน” เป็็นความร่่วมมืือ
ระหว่่ า งมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหงกัั บ ตำรวจภููธรจัั ง หวัั ดล พบุุ รีี เชื่่� อ มั่่� น ว่่ า
การจัั ด โครงการครั้้� ง นี้้� จ ะก่่ อ ให้้เกิิ ดปร ะโยชน์์ สูู งสุุ ด สามารถนำความรู้้ �
ความสามารถกลัับไปปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� พััฒนาตนเองและองค์์กรได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
“หวัั งอย่่ างยิ่่�ง ว่่า ความมุ่่�ง มั่่�น ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ที่่�จ ะ
ให้้บริกิ ารวิิชาการแก่่สังั คม ประกอบกัับความตั้้ง� ใจที่่ทุุ� กท่่านได้้เข้้าร่่วมโครงการฯ
ทุุกท่่านจะได้้รัับความรู้้� มีีทัักษะและสามารถนำความรู้้�ที่่�ได้้ไปประยุุกต์์ใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์ และสร้้างความเจริิญก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงานให้้กัับตนเอง
องค์์กร และประเทศชาติิได้้อย่่างเหมาะสมต่่อไป”

นางสาววิิภารััตน์์ ทะเรรััมย์์ หรืือ ‘น้้องมีีน’ จบปริิญญาตรีี ด้้วย
อายุุเพีียง 19 ปีี โดยการเรีียนระบบ Pre-degree ในขณะที่่�เรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 4 โรงเรีียนสิิริินธร จัังหวััดสุุริินทร์์ ขณะนั้้�นอายุุ 16 ปีี เมื่่�อจบชั้้�น ม.6
สามารถสะสมหน่่วยกิิตได้้ถึึง 114 หน่่วยกิิต ก่่อนเทีียบโอนเข้้าเป็็นนัักศึึกษา
ภาคปกติิ เรีียนต่่ออีีกเพีียง 1 ภาคการศึึกษา ก็็สามารถสำเร็็จการศึึกษาเป็็น
บััณฑิิตรามคำแหง รุ่่�นที่่� 46 ปััจจุุบันั กำลัังศึึกษาอยู่่�ที่่� สำนัักอบรมศึึกษากฎหมาย
แห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
				บัั ณ ฑิิ ต วิิ ภ ารัั ต น์์ กล่่าวว่่า เริ่่� ม ต้้นเรีี ย น
			
คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ เพราะอยากมีี ค วามรู้้ � ท างด้้าน
			
กฎหมาย เพื่่อ� จะได้้รู้้เ� ท่่าทัันผู้้อื่� น่� และอยากช่่วยเหลืือ
			
คนที่่�ถููกเอารััดเอาเปรีียบให้้ได้้รัับความยุุติิธรรม
			ทั้้� ง นี้้� เ ทคนิิ ค ในการเรีี ย นควบคู่่�กัั บ ม.ปลาย คืือ
			
การจััดตารางในแต่่ละวัันโดยการเขีียน วางแผน
			
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามตารางนั้้�นๆ แต่่อย่่าตึึงเครีียด
จนเกิินไป เพราะว่่าเราเรีียนทั้้�งทางโรงเรีียน และมหาวิิทยาลััย ในเวลาเดีียวกััน
เราต้้องแบ่่งเวลาทำการบ้้านและเวลาอ่่านหนัังสืือให้้ดีี และที่่�สำคััญที่่�สุุด
ต้้องผ่่อนคลายด้้วยการทำสิ่่�งที่่�เราชอบ
“ขอเป็็นกำลัังใจให้้ทุุกท่่าน จงอย่่างทิ้้�งความฝัันที่่�ตั้้�งไว้้ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น
และพยายามไปให้้ถึงึ ในแบบของเรา เชื่่อ� ว่่าสัักวัันความพยายามนั้้�นจะส่่งผลให้้
ประสบความสำเร็็จอย่่างแน่่นอน”

การขอเงิินค่่าลงทะเบีียนคืืน ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564
ตามที่่�มหาวิิทยาลััย กำหนดให้้รางวััลเรีียนดีีแก่่นัักศึึกษาภาค 1
ปีีการศึึกษา 2564 โดยนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนในภาคปกติิ และมีีผล
การสอบอัั ก ษรระดัั บ A ไม่่ น้้ อยกว่่ า ร้้อยละ 70 ของจำนวนหน่่วยกิิ ต ที่่�
ลงทะเบีียนเรีียนทั้้�งหมด มีีสิทิ ธิิขอรัับเงิินค่่าธรรมเนีียม และค่่าบำรุุงการศึึกษา
คืืนได้้ตามประกาศมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เรื่่�อง การให้้รางวััลเรีียนดีีแก่่
นัักศึึกษา ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564 ลงวัันที่่� 21 มีีนาคม 2565 นั้้�น
สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบประเมิินผล ขอแจ้้งการรัับเงิินคืืน
ของนัักศึึกษา กรณีีนัักศึึกษาที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ได้้รัับรางวััลเรีียนดีี ซึ่่�งนัักศึึกษา
ได้้รัับการยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมและค่่าบำรุุงการศึึกษา ในภาค 2 ปีีการศึึกษา
2564 โดยให้้นัักศึึกษาสามารถดำเนิินการขอรัับเงิินคืืนผ่่านระบบ e-service
ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565
	ทั้้�งนี้้� ขอให้้นัักศึึกษาดำเนิินการภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััย
กำหนด หากพ้้นกำหนดถืือว่่า นัักศึึกษาไม่่ประสงค์์ขอรัับเงิินลงทะเบีียนคืืน

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ม.ร.จััดอบรม ITA แก่่บุุคลากร

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธาน
เปิิดโครงการอบรม “คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนิินงาน” รุ่่�นที่่� 1 จััดโดยสำนัักงานธรรมาภิิบาล
และการบริิหารความเสี่่�ยง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โดยมีี นายมีีชััย โอ้้น ผู้้�อำนวยการกลุ่่�มส่่งเสริิม
และบููรณาการการมีีส่่วนร่่วม 1 สำนัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
(สำนัักงาน ป.ป.ช.) เป็็นวิิทยากรให้้แก่่บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ผ่่านระบบออนไลน์์
Google Meet เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม 2565
โอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหงมีีความตระหนััก
และให้้ความสำคััญกัับการบริิหารงานด้้วยความโปร่่งใสไร้้การทุุจริิต เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง และมีีการ
ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี สอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล เสริิมสร้้างต่่อความเชื่่�อมั่่�นโปร่่งใส ความเป็็นธรรม
และความน่่าเชื่่�อถืือตามนโยบายของภาครััฐ ในการส่่งเสริิมการบริิหารราชการแผ่่นดิินที่่�มีีธรรมาภิิบาล
และป้้องกัันปราบปรามการทุุจริิต ประพฤติิมิิชอบในภาครััฐ
“การประเมิิ น คุุณธรรมและความโปร่่ ง ใสในการดำเนิิ น งานของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ (ITA)
เป็็นเครื่่�องมืือที่่�คำนึึงถึึงการเก็็บข้้อมููลอย่่างรอบด้้านหลากหลาย มีีการกำหนดกฎระเบีียบ วิิธีีการ
ประเมิินผลที่่เ� ป็็นไปตามหลัักทางวิิชาการ เพื่่�อให้้ผลการประเมิินสถานศึึกษาสะท้้อนสุุขภาวะขององค์์กร
ในด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสอย่่างแท้้จริิง รวมถึึงการใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการป้้องกัันการทุุจริิต
ในภาพรวมของประเทศ ขอเป็็นหนึ่่�งในกำลัังใจและพลัังใจในการก้้าวเดิินต่่อไปร่่วมกัันในอนาคต”

คณะศึึกษาศาสตร์์ จััดกิิจกรรมฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

เพื่่�อส่่งเสริิมทุุกอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
วััฒนธรรมให้้เผยแพร่่ ทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมถึึง
การนำเทคโนโลยีีมาใช้้ให้้เกิิดความทัันสมััยและ
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน โดยได้้รัับ
ความร่่วมมืือจาก 9 ภาควิิชา และ 19 หลัักสููตร
ทั้้�งนี้้�รููปแบบการจััดกิิจกรรมเป็็นการแสดงผลงาน
และสาธิิตผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่�อป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
รองศาสตราจารย์์ พ.ต.ท. ดร.ศิิริิพงษ์์
เศาภายน คณบดีีคณะศึึกษาศาสตร์์ กล่่าวว่่า ปีีนี้้�
เป็็นปีีมงคล ครบรอบ 5 ทศวรรษมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง คณะศึึกษาศาสตร์์ ได้้ตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิิทยาลััย โดยกิิจกรรมต่่างๆ มากมาย และ
ครั้้ง� นี้้�ได้้จััดกิจิ กรรมภายใต้้โครงการ “ศึึกษาศาสตร์์
ร่่ ว มใจ สานศิิ ลป์ ์ วัั ฒ นธรรมไทย 5 ทศวรรษ”
เป็็นการสานสััมพัันธ์์และบููรณาการความรู้้ใ� นศาสตร์์
ต่่างๆ ของหลัักสููตรและภาควิิชาในคณะศึึกษาศาสตร์์
ซึ่่ง� จะทำให้้ผู้้เ� ข้้าร่่วมโครงการได้้รัับความรู้้ค� วามเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับมรดกภููมิิปััญญาไทย ตระหนัักถึึงคุุณค่่า
ของศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีีไทยร่่วมสมััย และ
สามารถนำการทำนุุบำรุุงศิิลปวัฒ
ั นธรรมไปบููรณาการ
กัับการเรีียนการสอนได้้อีีกด้้วย

	ด้้าน ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์
ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
กล่่ า วว่่ า ตั้้� ง แต่่ เข้้ามาดำรงตำแหน่่ ง อาจารย์์
คณะศึึกษาศาสตร์์ ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมของคณะ
ในทุุ ก ๆ กิิ จ กรรม ได้้เห็็ น ถึึ ง ความรัั ก สามัั ค คีี
ร่่ ว มแรงร่่ ว มใจ และร่่ ว มกัั น บููรณาการศาสตร์์
ส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรมดีีๆ ให้้แก่่นัักศึึกษาเสมอมา
จึึงอยากให้้คณาจารย์์ใหม่่ๆ ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ทั้้�งของคณะและมหาวิิทยาลััยด้้วย เพื่่อ� สร้้างเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ที่่ดี� รี ะหว่่างกััน และขอให้้ดููแลสุุขภาพ
ของตนเองให้้ดีี เพื่่อ� ผ่่านพ้้นวิิกฤติิของโรคโควิิด-19
ไปด้้วยกััน

คณะวิิทย์์ฯ

จััดกิิจกรรมปััจฉิิมนิิเทศ 2564

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัั ก ดิ์์� ยีี มิิ น
คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็็นประธานเปิิดโครงการปััจฉิิมนิิเทศ 2564 และมีี
นายเฉลิิมชััย แสงสุุข ผู้้�จััดการแผนกพััฒนาองค์์กร
บริิษัทั พรีีเมีียร์์มาร์์เก็็ตติ้้ง� จำกััด (มหาชน) เป็็นวิิทยากร
บรรยายพิิเศษเรื่่อ� ง “เตรีียมความพร้้อมสู่่�ตลาดแรงงาน
ในยุุคดิิจิิตอล” โดยมีี คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� นัักศึึกษา
และว่่าที่่�บััณฑิิต ร่่วมงาน เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2565
ผ่่านระบบออนไลน์์ Google Meet และ Facebook
Live: คณะวิิ ท ย์์ ฯ ม.ราม ทั้้� ง นี้้� ภายในงานยัั ง มีี
การบรรยายเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำหรัับการเข้้ารัับ
พระราชทานปริิญญาบััตรสำหรัับบััณฑิิตคณะวิิทยาศาสตร์์
รุ่่�นที่่� 46 โดยคณาจารย์์จากคณะวิิทยาศาสตร์์ ด้้วย
			
โอกาสนี้้� รองศาสตราจารย์์
		
ดร.ธรรมศัั ก ดิ์์� ยีี มิิ น คณบดีี
		
คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ กล่่ า วว่่ า
		
การจัั ด โครงการปัั จ ฉิิ ม นิิ เ ทศ
ประจำปีี 2564 ในครั้้�งนี้้� จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้นัักศึึกษาและ
บััณฑิิตได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเตรีียมความพร้้อม
เพื่่�อให้้มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับดิิจิิทััลเทคโนโลยีี โดยได้้รัับ
เกีียรติิจากวิิทยากรที่่�มากประสบการณ์์ในการคััดเลืือก
บุุคคลเข้้าทำงาน มาให้้ความรู้้ใ� นเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการทำงานในยุุคปััจจุุบันั ได้้แก่่ การสััมภาษณ์์อย่่างไร
ให้้โดนใจและได้้งาน การหางานให้้ตรงใจ Gen Y-Z
และตลาดแรงงานยุุค Digital Transformation รวมทั้้�ง
Skill, Competency and Capacity Building และ
Mindset และการปรัับตััวเพื่่�อการเติิบโตในองค์์กร
“ความรู้้�เหล่่ า นี้้� เ ป็็ น ประโยชน์์ อ ย่่ า งยิ่่� ง
ในการเตรีียมตััวเข้้าสู่่�การทำงานในตำแหน่่งต่่างๆ
สามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้กัับการทำงาน และปรัับใช้้
เป็็นแนวทางในการใช้้ชีีวิิตประจำวัันได้้เป็็นอย่่างดีี
หวัังอย่่างยิ่่ง� ว่่าผู้้�ร่ว่ มโครงการทุุกคนจะได้้รับปร
ั ะโยชน์์
และสามารถนำไปประยุุกต์์ ใช้้ กัั บ การทำงานจริิ ง
ของบััณฑิิตใหม่่ และเตรีียมความพร้้อมของนัักศึึกษา
ที่่�กำลัังจะเป็็นบััณฑิิตในอนาคต”

วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๗

CLOPS

ทำำ � ความรู้้ � จัั ก
หน่่ ว ยวัั ด ความเร็็ ว ควอนตัั ม คอมพิิ ว เตอร์์

อาจารย์์ประหยััด เลวััน

การวััดความเร็็วของดิิจิิทััลคอมพิิวเตอร์์ในยุุคปััจจุุบััน ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�ทำง่่าย
เหมืือนเมื่่�อครั้้�งในอดีีตอีีกต่่อไป ที่่�อาศััยเพีียงตััวเลขเดีียวก็็สามารถเป็็นมาตรฐาน
บ่่งชี้้�ความเร็็วของคอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างแม่่นยำ เพราะในอดีีตระบบคอมพิิวเตอร์์
ยัังไม่่ได้้มีีความสลัับซัับซ้้อนเช่่นในปััจจุุบััน และรููปแบบของการใช้้งานก็็ยัังไม่่ได้้
หลากหลายมาก
ความถี่่�สััญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ได้้เคยเป็็นมาตรฐานของความเร็็ว
มาหลายปีี จากคอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ (Desktop PC) รุ่่�นแรกของ IBM (IBM PC®)
ที่่�ใช้้ตััวประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU) ของ Intel® รุ่่�น 8088
และมีีความถี่่�สััญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ที่่� 4.77 MHz (Mega Hertz)
ซึ่่�งหมายความว่่า คอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ IBM PC® รุ่่�นนั้้�น สามารถประมวลผลได้้
4.77 ล้้านรอบต่่อวิินาทีี (Mega หมายถึึง หนึ่่�งล้้าน และ Hertz หมายถึึง จำนวนรอบ
ของลููกคลื่่น� ต่่อวิินาทีี) หลายปีีต่อ่ มาพััฒนาตััวประมวลผลกลาง (CPU) ของ Intel®
รุ่่�น 80386 ซึ่่ง� มีีความถี่่สั� ญั ญาณนาฬิิกาที่่� 12 MHz ซึ่ง่� ก็็หมายความว่่า ตััวประมวลผล
กลาง รุ่่�น 80386 นั้้�น เร็็วกว่่า รุ่่�น 8088 เกืือบ 3 เท่่า เพราะความถี่่�สััญญาณ
นาฬิิกาที่่� 12 MHz เร็็วกว่่า ความถี่่�สััญญาณนาฬิิกาที่่� 4.77 MHz เกืือบ 3 เท่่า

รููปที่่� 1 หน่่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU) หน้้าที่่�คำนวณประมวลผล
ดััชนีชี้้ี วั� ดปร
ั ะสิิทธิิภาพของระบบคอมพิิวเตอร์์ (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com คำค้้น: Central
Processing Unit + CPU ค้้นวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565)

การขายระบบคอมพิิวเตอร์์ในยุุค ค.ศ. 1970s – 1980s จึึงมุ่่�งเน้้นการโปรโมท
ความถี่่�สััญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ของหน่่วยประมวลผลเป็็นส่่วนใหญ่่
เพราะสามารถบ่่งชี้้�ความเร็็วของคอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างแม่่นยำ ซึ่่�งไม่่ต่่างกัับการ
ขายกล้้องดิิจิิทััลในยุุคแรก ที่่�เน้้นการโปรโมทจำนวนพิิกเซล (pixel) เพราะบ่่งชี้้�
คุุณภาพของภาพได้้ เพราะเป็็นยุุคที่่�ยังั ไม่่มีคี วามสลัับซัับซ้้อนของเทคโนโลยีีมากนััก
แต่่ในปััจจุุบัันความถี่่�สััญญาณนาฬิิกา (Clock Rate) ของหน่่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ส่่วนใหญ่่ อยู่่�ในระยะของ 3-5 GHz มากว่่าทศวรรษแล้้ว เนื่่อ� งจากข้้อจำกััด
ทางฟิิสิิกส์์ (ความร้้อน) ที่่�ทำให้้หน่่วยประมวลผลกลางส่่วนใหญ่่ ยัังไม่่สามารถมีี
ความถี่่สั� ญ
ั ญาณนาฬิิกาที่่�สููงกว่่า 5 GHz ได้้ การขายคอมพิิวเตอร์์ในปััจจุุบันั จึึงไม่่ได้้
มุ่่�งเน้้นการโปรโมทความถี่่�สััญญาณนาฬิิกาอีีกต่่อไป ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น เทคโนโลยีี
ของหน่่วยประมวลผลกลาง (CPU) ได้้พััฒนาไปมาก และในแต่่ละรอบของสััญญาณ
นาฬิิกาหน่่วยประมวลผลกลางสมััยใหม่่ มีีความสามารถประมวลผลอย่่างคู่่�ขนาน
ตามจำนวนของแกนซีีพียููี (CPU Core) ซึ่่ง� อาจได้้เคยเห็็นการโปรโมทจำนวนของ
จำนวนของแกนซีีพียููี (CPU Core) อยู่่�ช่ว่ งระยะหนึ่่�ง นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีพัฒ
ั นาการ
ทางเทคโนโลยีีเสริิมที่่�เกิิดขึ้้น� มาอย่่างมากมายในยุุคหลััง ด้้วยเทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไป
การโปรโมทตััวเลขเพีียงตััวเดีียว ไม่่สามารถบ่่งชี้้�ความเร็็ว (ประสิิทธิิภาพ) ของ
คอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างแม่่นยำ และการโปรโมทตััวเลขหลายตััว กลัับยัังสร้้างความ
สัับสน สำหรัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ศึึกษาหรืือเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ จึึงเป็็นที่่�มาของวิิธีีการใหม่่
สำหรัับการขายความเร็็วของคอมพิิวเตอร์์ ที่่�ไม่่ได้้พููดถึึงตััวเลขใด แต่่อาศััยเพีียง
การโปรโมทชื่่�อรุ่่�นของหน่่วยประมวลผลกลาง (CPU) เช่่น Apple M1® ที่่�เพิ่่�ง
เปิิดตััวใหม่่ และรุ่่�นต่่อไปที่่�จะเป็็น Apple M2, Apple M3 เป็็นต้้น

รููปที่่� 2 หน่่วยประมวลผลภาพ (Graphic Processing Unit:GPU) ช่่วยประมวลผลภาพ ดััชนีี
เสริิมวััดประสิิทธิิภาพของระบบคอมพิิวเตอร์์ (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com คำค้้น: GPU
ค้้นวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565)
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ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

Apple® เป็็นบริิษัทั พิิเศษ มีีคุณ
ุ ค่่าของแบรนด์์ที่่เ� ปี่่ย� มล้้น Apple® จึึงไม่่ต้้อง
อาศััยมาตรฐานบ่่งชี้้ที่่� วั� ดผล
ั เป็็นตััวเลข แต่่ก็ยั็ งั สามารถขายของได้้ และลููกค้้าของ
Apple® ส่่วนมาก ก็็ไม่่ได้้ต้้องการตััวเลข แต่่มีคี วามเชื่่อ� ในแบรนด์์ของ Apple®
อยู่่�แล้้ว ก็็มีีความพร้้อมที่่�จะซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ของ Apple® โดยที่่�ไม่่ต้้องศึึกษาอะไร
ในเชิิงลึึก แต่่ผลเสีียคืือ ลููกค้้าที่่�ต้้องการคอมพิิวเตอร์์ที่่มี� คี วามเร็็วและประสิิทธิิภาพ
ที่่�เพีียงพอต่่อรููปแบบของการใช้้งาน ก็็จะไม่่สามารถหาข้้อมููลเปรีียบเทีียบได้้อย่่างง่่ายได้้
สิ่่ง� ที่่�น่า่ สนใจอีีกประการหนึ่่�ง ความสำคััญของหน่่วยประมวลผลภาพ (Graphic
Processing Unit : GPU) คืือ หน่่วยประมวลผลภาพสำหรัับเล่่นเกมส์์ ต่่อการ
ประมวลผลข้้อมููลขนาดใหญ่่ ที่่�เรีียกว่่า บิ๊๊�กดาต้้า (Big Data) ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
ภาพถ่่าย และวีีดีโี อ ที่่�ในหลายกรณีี กลัับมีีความสำคััญยิ่่ง� กว่่าหน่่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ซึ่ง่� GPU ก็็ได้้ใช้้การคำนวนเลขทศนิิยมต่่อวิินาทีี (FLOPS) เป็็นมาตรฐาน
สำหรัับการวััดความเร็็วมาหลายปีีแล้้ว
Apple® ได้้ประกาศว่่า GPU ของ Apple M1 มีีความเร็็วในการคำนวณ
2.6 TFLOPS ซึ่ง่� หมายความว่่า สามารถคำนวณเลขทศนิิยมได้้ 2.6 ล้้านล้้านครั้้ง�
ต่่อวิินาทีี แต่่ในขณะเดีียวกััน RTX 3090 ของ NVIDIA® มีี GPU ที่่�มีีความเร็็ว
ในการคำนวณถึึง 35.58 TFLOPS มากกว่่าของ Apple M1 ถึึงสิิบกว่่าเท่่า
ซึ่่�งหมายความว่่า หากเป็็นการประมวลผล บิ๊๊�กดาต้้า ปััญญาประดิิษฐ์์ ภาพถ่่าย
และวีีดีีโอ ที่่�อาศััย GPU RTX 3090 ของ NVIDIA® ก็็จะเร็็วกว่่า Apple M1®
อยู่่�หลายเท่่าตััว แต่่ข้้อมููลดัังกล่่าว กลัับไม่่ได้้เป็็นสาระสำคััญที่่�ลููกค้้าส่่วนใหญ่่
จะให้้ความสนใจในการตััดสิินใจซื้้�อคอมพิิวเตอร์์ การเลืือกซื้้�อคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีี
ความเหมาะสมกัับรููปแบบการใช้้งานในปััจจุุบันั จึึงไม่่ได้้ง่่ายเหมืือนเมื่่อ� ครั้้ง� ในอดีีต
และมีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องศึึกษาข้้อมููลอย่่างละเอีียด ให้้ลึึกกว่่า สิ่่�งที่่�แบรนด์์
กำลัังพยายามโปรโมท
IBM® เสนอวิิธีีการวััดความเร็็วของคอมพิิวเตอร์์ควอนตััม
หน่่วยใหม่่ที่่เ� รีียกว่่า CLOPS (Circuit Layer Operations Per Second) IBM®
เสนอว่่าการวััดสมรรถนะของคอมพิิวเตอร์์ควอนตััมแบ่่งออกเป็็น 3 มิิติหิ ลััก ได้้แก่่
1) ขนาด (scale) คืือ การบอกว่่า สามารถนำข้้อมููลลงไปเก็็บไว้้ในคอมพิิวเตอร์์
ควอนตััมได้้มากแค่่ไหน ปััจจุุบันั การวััดกันั ด้้วยจำนวนคิิวบิติ (Qubit) เช่่น ปีี ค.ศ. 2019
ทำได้้จำนวน 27 Qubits ในปีี ค.ศ. 2021 ทำได้้จำนวนมากถึึง 127 Qubits
2) คุุณภาพ (quality) คืือ การวััดคุุณภาพของวงจร (circuit) ปััจจุุบัันใช้้
หน่่วยเป็็น QV (Quantum Volume) โดยในปีี ค.ศ. 2019 มีีได้้ถึึง 32 QV
ปีี ค.ศ. 2021 ทำได้้ถึึง 128 QV
3) ความเร็็ว (speed) คืือ การวััดจำนวนวงจรควอนตััมสามารถทำงาน
ได้้แค่่ไหน ภายในระยะเวลา 1 วิินาทีี (Second) ซึ่่�ง IBM® เสนอให้้วััดเป็็น
จำนวนชั้้น� ของวงจรที่่�สามารถประมวลผลได้้ต่่อวิินาทีี (CLOPS) โดยในปีี ค.ศ. 2019
ประมวลผลวงจรได้้ถึึง 200 CLOPS และปีี ค.ศ. 2020 ประมวลผลวงจรได้้ถึึง
1,400 CLOPS
รููปที่่� 3 แนวคิิดการวััดประสิิทธิิภาพ
CLOPS (Circuit Layer Operations
Per Second) ของควอนตัั ม
คอมพิิวเตอร์์ ที่่� IBM® นำเสนอ
(ภาพที่่�มาจาก : https://www.
blognone.com/node/125855
ค้้นวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565)

IBM® ยกกรณีีเปรีียบเทีียบว่่า จำนวนคิิวบิติ (Qubit) เปรีียบเสมืือนจำนวน
คอร์์ของดิิจิทัิ ลั คอมพิิวเตอร์์ เมื่่อ� นำคิิวบิติ มาต่่อกัันจะได้้วงจรควอนตััม (quantum
circuit) ซึ่่�งมีีความกว้้าง (width) เป็็นจำนวนคิิวบิิตที่่�ใช้้คำนวณ และความลึึก
(depth) เป็็นจำนวนขั้้�นตอนที่่�วงจรทำงานก่่อนคิิวบิิตเสื่่�อมสภาพ ส่่วนค่่า QV
เปรีียบได้้กัับการวััดจำนวนทรานซิิสเตอร์์ แต่่ก็็ไม่่เหมืือนกัันซะทีีเดีียว
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

ข่าวรามคำ�แหง
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กิิจกรรมสาขาฯ

วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สาขาฯบุรีรัมย์

สาขาฯอำ�นาจเจริญ

สาขาฯขอนแก่น

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดขอนแก่่น ได้้จััดพิิธีีซ้้อม
รัับพระราชทานปริิญญาบััตร ปีีการศึึกษา 25622563 รุ่่�นที่่� 46 เมื่่�อวัันที่่� 19 มีีนาคม 2565 โดยมีี
อาจารย์์ เ ยาวพรรณ ทิิ ม ทอง ผู้้ � ช่ ่ ว ยอธิิ ก ารบดีี
ฝ่่ายวิิทยบริิการจัังหวััดขอนแก่่น และคณะเจ้้าหน้้าที่่�
สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดขอนแก่่น ร่่วมในการฝึึกซ้้อม

สาขาฯศรีสะเกษ

ผศ.ดร.สััจจวััตน์์ เรืืองกาญจน์์กุุล ผู้้�ช่่วย
อธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิทยบริิการ จัังหวััดศรีสี ะเกษ พร้้อมด้้วย
บุุคลากรสาขาฯ ร่่วมทำบุุญตัักบาตรในกิิจกรรม
“ศรีีสะเกษพร้้อมใจ นุ่่�งผ้้าไทยใส่่บาตร ทำความดีี
วิิถีพี อเพีียง” เมื่่อ� วัันที่่� 8 มีีนาคม 2565 ณ ศาลากลาง
จัังหวััดศรีีสะเกษ

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จ.ศรีีสะเกษ ร่่วมกัับ โรงเรีียนบ้้านโพนเมืือง สำนัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาศรีีสะเกษ เขต 2
จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ โครงการพััฒนาทัักษะทาง
วิิชาการและกิิจกรรมพััฒนาผู้้เ� รีียน “นัักสืืบไซเบอร์์”
พัั ฒ นาทัั ก ษะการใช้้ Computer นัั ก เรีี ย นชั้้� น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 2-6 สนองจุุดเน้้นที่่� 5 T:Technology
นำพาเทคโนโลยีี เมื่่� อ วัั น ที่่� 21 มีี น าคม 2565
ณ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง สาขาวิิทยบริิการฯ
จัังหวััดศรีีสะเกษ โดยมีี น.ส.สิิริิกััญญา โพธิิวััฒน์์
หัั ว หน้้าสำนัั ก งาน ได้้รัั บ มอบหมายจาก ผู้้ � ช่ ่ ว ย
อธิิ ก ารบดีี ฝ่ ่ า ยวิิ ท ยบริิ ก ารจัั ง หวัั ดศรีี ส ะเกษ
เป็็นตััวแทนกล่่าวเปิิดการอบรม โดยมีี นายบุุญจันั ทร์์
มั่่�นหมาย นัักวิิชาการโสตทััศนศึึกษา เป็็นวิิทยากร
อบรมให้้ความรู้้�

นางนุ่่�มนวล วิิชาสวััสดิ์์� หััวหน้้าสำนัักงาน
สาขาวิิ ท ยบริิ ก ารจัั ง หวัั ดบุุ รีี รัั ม ย์์ พร้้อมด้้วย
บุุคลากรมหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เข้้าร่่วมพิิธีีถวาย
เครื่่อ� งราชสัักการะ ถวายราชสดุุดีี พระบาทสมเด็็จ
พระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราช และร่่วมพิิธีี
ปิิดทองเบิิกฟ้้าสัักการะบููชามหาราชรััชกาลที่่� 1
เนื่่อ� งในวัันพระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลก
มหาราชและวัันระลึึกมหาจัักรีีบรมราชวงศ์์ เพื่่�อ
น้้อมรำลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ โดยมีี นายธััชกร
หััตถาธยากููล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เป็็น
ประธานในพิิ ธีี เมื่่� อ วัั น ที่่� 6 เมษายน 2565
ณ พระบรมราชานุุ ส าวรีี ย์ ์ พ ระบาทสมเด็็ จ
พระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราช จัังหวััดบุุรีีรััมย์์

นายวาสนา ทองแลง หัั ว หน้้าสาขา
วิิทยบริิการฯ จัังหวััดอำนาจเจริิญ พร้้อมด้้วย
บุุคลากรมหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดอำนาจเจริิญ เข้้าร่่วมพิิธีี
ถวายราชสัักการะพระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้า
จุุฬาโลกมหาราช เนื่่�องในวัันพระบาทสมเด็็จ
พระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราชและวัันที่่�ระลึึก
มหาจัักรีีบรมราชวงศ์์ เพื่่�อเป็็นการแสดงออกถึึง
ความจงรัักภัักดีีและสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
โดยมีี นายทวีีป บุุตรโพธิ์์� ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
อำนาจเจริิ ญ เป็็ น ประธานในพิิ ธีี เมื่่� อ วัั น ที่่� 6
เมษายน 2565 ณ ศููนย์์ ปร ะชุุ ม พุุ ท ธอุุ ท ยาน
อำนาจเจริิญ จัังหวััดอำนาจเจริิญ

สาขาฯสงขลา

รศ.ดร.สมพล ทุ่่�งหว้้า ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
ฝ่่ายวิิทยบริิการจัังหวััดสงขลา และคณะเจ้้าหน้้าที่่�
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาฯ จ.สงขลา เข้้าร่่วม
แสดงความยิินดีีกัับนายชอบ บิิณกาญจน์์ ที่่�ได้้
เข้้ารัับตำแหน่่งนายกเทศมนตรีีเมืืองทุ่่�งตำเสา และ
ร่่วมปรึึกษาหารืือเพื่่�อวางแผนร่่วมกัันในการที่่�จะ
พััฒนาวิิสาหกิิจชุุมชนทุ่่�งตำเสา ในด้้านการส่่งเสริิม
การท่่องเที่่�ยว ตลอดจนเพื่่�อเป็็นการสร้้างความ
สัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีี ร ะหว่่ า งเทศบาลเมืืองทุ่่�งตำเสา
และมหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสงขลา ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
ในด้้านต่่างๆ เสมอมา เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม 2565

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสงขลา จััดพิิธีีซ้้อมรัับ
พระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต ร รุ่่�นที่่� 46 และ
ปััจฉิิมนิิเทศผ่่านระบบออนไลน์์ (Zoom) เพื่่�อ
เป็็นการเตรีียมความพร้้อมก่่อนเข้้ารัับพระราชทาน
ปริิญญาบััตรจริิง เมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2565
โดยมีี รศ.ดร.สมพล ทุ่่�งหว้้า ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี
ฝ่่ายวิิทยบริิการจัังหวััดสงขลา กล่่าวให้้โอวาท
แก่่บัั ณ ฑิิ ต และมหาบัั ณ ฑิิ ต พร้้อมแนะนำ
การฝึึกซ้้อม จากนั้้�น นายสััญญวีีณ์์ สาสุุธรรม
ประธานสภาทนายความจัังหวััดสงขลา ศิิษย์์เก่่า ม.ร.
บรรยายในหัั วข้้ อ “คุุ ณ ลัั ก ษณะของบัั ณ ฑิิ ต /
มหาบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ขององค์์กร”
ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาขาวิิทยบริิการ
เฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ จัั ง หวัั ด สงขลา ได้้จัั ด ทำซุ้้� ม
แสดงความยิินดีีให้้กัับบััณฑิิตและมหาบััณฑิิต
ร่่วมกิิจกรรมถ่่ายภาพในวัันซ้้อมรัับครั้้�งนี้้�

๙

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๓)

RU Know? : ทำความรู้้จั� กั CLOPS (ต่่อจากหน้้า 7) ม.รามฯ จัับมืือ 7 สถาบััน จััดประชุุมวิิชาการฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

รููปที่่� 4 วงจรการประมวลผล (Quantum Circuit) ของควอนตััม
คอมพิิวเตอร์์ (ภาพที่่�มาจาก : https://www.blognone.com/
node/125855 ค้้นวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565)

จากภาพจะเห็็นว่่า วงจรมีีลัักษณะไม่่เป็็นรููปร่่าง
สี่่�เหลี่่�ยมพอดีี มีีจำนวนคิิวบิิต (จุุดในภาพ) ทั้้�งหมด
27 คิิวบิิต วิิธีีการวััดค่่า QV คืือ รัันวงจรแบบสุ่่�มทีีละ
2 คิิวบิิต ที่่�จำนวนความลึึก 2 ไปเรื่่�อยๆ จนกว่่าจะได้้
ผลลััพธ์์ที่่ค� วามมั่่น� ใจเกิิน 97.725%, จากนั้้�นขยัับเป็็น
3 คิิวบิติ ความลึึก 3 ไปอีีกเรื่่อ� ยๆ จนกว่่าวงจรเสื่่อ� มสภาพ
กรณีีตัวั อย่่าง พบว่่า วงจรทำงานล้้มเหลวที่่�ความลึึก
ระดัับ 7 แปลว่่าความลึึกระดัับ 6 ใช้้งานได้้ วิิธีคี ำนวณ
QV คืือ ใช้้ 26 = 64 เป็็นต้้น
สรุุป คำำ�ศััพ์์แนะนำำ�
1) CPU (Central Processing Unit) คืือ หน่่วย
ประมวลผลกลาง ประมวลผลทางคณิิตศาสตร์์และ
ตรรกะศาสตร์์
2) GPU (Graphic Processing Unit) คืือ หน่่วย
ประมวลผลภาพ ช่่ ว ยเสริิ ม การทำงานของ CPU
สามารถประมวลผลข้้อมููลขนาดใหญ่่ ปััญญาประดิิษฐ์์
3) Clock Rate คืือ ความถี่่�สััญญาณนาฬิิกา ดััชนีี
บ่่งชี้้ค� วามเร็็ว (ประสิิทธิิภาพ) ของระบบคอมพิิวเตอร์์
4) Hertz (Hz) คืือ หน่่วยวััดความถี่่�ของสััญญาณ
นาฬิิกา ที่่�กำหนดจัังหวะการประมวลผลของคอมพิิวเตอร์์
โดยความถี่่�สููงหมายถึึงประมวลผลเร็็ว
5) FLOPS (Floating Point Operations per
Second) คืือ ความสามารถคำนวณเลขทศนิิยมของ
หน่่วยประมวลผล หน่่วยเป็็นครั้้�งต่่อวิินาทีี เช่่น 2.8
TFLOPS (Tera FLOPS)
6) CLOPS (Circuit Layer Operation per Second)
คืือ วััดเป็็นจำนวนชั้้�นของวงจรต่่อวิินาทีี เป็็นการวััด
ว่่าวงจรควอนตััมสามารถทำงานได้้แค่่ไหนตามระยะ
เวลาที่่�กำหนด ซึ่่�งไอบีีเอ็็ม (IBM) ได้้นำเสนอ
7) Qubit (Quantum bit) คืือ หน่่วยย่่อยของข้้อมููล
ของควอนตััมคอมพิิวเตอร์์ (Quantum Computer)
มีีการทำงานคล้้ายกัับบิิต (Bit) ที่่�เป็็นหน่่วยย่่อยที่่�สุุด
ของข้้อมููลในดิิจิิทััลคอมพิิวเตอร์์แบบทั่่�วไป แต่่ความ
พิิเศษของคิิวบิติ มีีสถานะที่่�เป็็นได้้ทั้้�ง 0 และ 1 ในเวลา
เดีียวกััน โดยหลัักการนี้้� นำมาจากการซ้้อนทัับของ
ควอนตััม (Quantum Superposition) ในกลศาสตร์์
ควอนตััม ที่่�ว่่า อะตอมหนึ่่�งตััวสามารถอยู่่�ได้้หลาย
ตำแหน่่งในเวลาเดีียวกััน ซึ่่ง� แตกต่่างจากบิิตที่่�มีสี ถานะ
เป็็นได้้แค่่ 0 หรืือ 1 เท่่านั้้�น
แหล่่งอ้้างอิิง (ออนไลน์์)

1. mk. (2564). “IBM เสนอหน่่วยใหม่่ CLOPS เพื่่�อวััดความเร็็วของคอมพิิวเตอร์์
ยุุคควอนตััม” (แหล่่งข้้อมููล: https://www.blognone.com/node/125855 ค้้น
วัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565).
2. อธิิป อััศวานัันท์์ (2564). “ความเร็็วของคอมพิิวเตอร์์ในยุุคปััจจุุบััน.” (แหล่่ง

วันที่ ๔ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การท่่องเที่่�ยวและโลจิิสติิกส์์ และสัังคมศาสตร์์
ทั้้�งนี้้� ได้้จััดทำรายงานสืืบเนื่่อ� งในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
รวบรวมผลงานที่่�นำเสนอทั้้�งหมด เพื่่อ� ความสะดวก
ในการสืืบค้้น ทำให้้สามารถนำประโยชน์์ จ าก
ผลงานวิิชาการไปใช้้ได้้อย่่างกว้้างขวาง
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิ ก ารบดีี ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง กล่่าวว่่า
การเตรีียมความพร้้อมในด้้านบริิหารธุุรกิิจจำเป็็น
ต้้องติิดตามการเปลี่่�ยนแปลง จากปััจจััยภายนอก
ที่่� ไ ม่่ ส ามารถควบคุุ ม ได้้ หากจะต้้องศึึ ก ษาและ
ปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ต่่างๆ อาทิิ ปััจจััย
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม กฎหมาย และเทคโนโลยีี
นอกจากนั้้�นต้้องคำนึึงถึึงความยั่่�งยืืน การพึ่่�งพา
ตนเองและความสมดุุ ลร ะหว่่ า งการขัั บ เคลื่่� อ น
ในเชิิ ง ธุุ รกิิ จ และผลกระทบต่่ อ ผู้้ � มีี ส่ ่ ว นได้้และ
ส่่วนเสีีย จากการดำเนิินงานด้้านต่่างๆ ประเด็็น
ที่่�กล่่าวมานี้้�เชื่่�อมั่่�นว่่าผู้้�ร่่วมงานทั้้�งหมดจะได้้ทราบ
คำตอบอย่่างชัั ด เจนจากการปาฐกถาพิิ เ ศษ
และการนำเสนอผลงานในหััวข้้อต่่างๆ นัับเป็็น
อีีกหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�ร่ว่ มเฉลิิมฉลองในโอกาส 5 ทศวรรษ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ได้้อย่่างน่่าภาคภููมิิใจ
ขอขอบคุุณ ดร.พรเทพ ศรีีธนาธร อััครราชทููต
(ฝ่่ายการเกษตร) สำนัักงานที่่�ปรึึกษาการเกษตร
ต่่ า งประเทศ ประจำสหภาพยุุ โรป ที่่� ใ ห้้เกีี ย รติิ
ปาฐกถาพิิเศษผ่่านระบบออนไลน์์จากกรุุงบรััสเซลส์์
ประเทศเบลเยี่่� ย ม ซึ่่� ง ถืือเป็็ น ความพิิ เ ศษ
ในการจััดงานในครั้้�งนี้้� ขอบคุุณสถาบัันการศึึกษา
ทั้้�ง 7 แห่่งที่่�ร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่ายในการจััดงาน
อย่่างเข้้มแข็็ง และหวัังอย่่างยิ่่�งว่่าความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
เช่่นนี้้�จะดำเนิินต่่อไปอย่่างยาวนาน และขอบคุุณ
คณะผู้้ท� รงคุุณวุุฒิที่่ิ ไ� ด้้ให้้คำแนะนำที่่�เป็็นประโยชน์์
กัับการเขีียนและนำเสนอบทความ รวมทั้้�ง คณาจารย์์
นัั ก วิิ ช าการ และนัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาโท
ในทุุกสถาบัันที่่�สร้้างสรรค์์บทความวิิชาการที่่�เป็็น
ประโยชน์์อย่่างยิ่่�ง

โอกาสนี้้� รองศาสตราจารย์์สุวุ รรณีี เดชวรชััย
คณบดีีคณะบริิหารธุุรกิจิ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
กล่่าวว่่า การประชุุมวิิชาการระดัับชาติิเพื่่อ� นำเสนอ
ผลงานวิิชาการด้้านบริิหารธุุรกิิจและสัังคมศาสตร์์
ครั้้ง� ที่่� 4 ประจำปีี 2565 “5 ทศวรรษมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง การวิิจััยเพื่่�อความยั่่�งยืืน” จััดขึ้้�น
เพื่่อ� ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนความรู้้ที่่� เ� ป็็นประโยชน์์
ต่่อการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพผลงานทางวิิ ช าการ
เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ า ยวิิ ช าการความรู้้ � ด้้ านบริิ ห าร
ธุุ รกิิ จ ในระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษา และเพื่่� อ เฉลิิ ม ฉลอง
โอกาส 5 ทศวรรษของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
โดยคณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ได้้ร่่วมมืือกัับวิิทยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััย
บููรพา บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราช
มงคลรัั ต นโกสิิ น ทร์์ คณะวิิ ท ยาการจัั ด การ
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาลััยดุุสิิตธานีี คณะ
วิิทยาการจััดการ มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครปฐม
และคณะวิิทยาการจััดการ มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
หมู่่�บ้้านจอมบึึง มีีการนำเสนอผลงานวิิชาการ
ทั้้�งในรููปแบบบทความวิิจััย และบทความวิิชาการ
จำนวน 49 บทความ จากการส่่งบทความทั้้�งสิ้้�น
จำนวน 55 บทความ
ภายในงานมีีการปาฐกถาพิิเศษ โดย ดร.พรเทพ
ศรีีธนาธร อััครราชทููต (ฝ่่ายการเกษตร) สำนัักงาน
ที่่�ปรึึกษาการเกษตรต่่างประเทศ ประจำสหภาพ
ยุุ โรป บรรยายออนไลน์์ ส ดจากกรุุ ง บรัั ส เซลส์์ ม.รามฯ เปิิดรัับ นศ.ใหม่่ 1/65 ฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)
ประเทศเบลเยี่่� ย ม และ การนำเสนอผลงาน
วิิชาการจำนวน 6 ห้้อง ประกอบด้้วย การจััดการ แพร่่ นครราชสีี ม า นครศรีี ธ รรมราช สุุ โขทัั ย
การจััดการและการเงิิน การตลาดห้้องที่่� 1 และ 2 ขอนแก่่น ศรีี ส ะเกษ ตรัั ง อุุ ดร ธานีี ลพบุุ รีี
หนองบััวลำภูู ชััยภููมิิ เพชรบููรณ์์ กาญจนบุุรีี สุุรินิ ทร์์
ข้้อมููล: https://www.bangkokbiznews. com/blogs/columnist/127439
บุุรีีรััมย์์ สงขลา เชีียงใหม่่ เชีียงราย และพัังงา
ค้้นวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565).
3. เว็็บไซต์์ไฮเทค. (มปป.) “ความเร็็วของคอมพิิวเตอร์์ในยุุคปััจจุุบััน.” (แหล่่ง
ผู้้ � ส นใจสอบถามรายละเอีี ย ดได้้ที่่�
ข้้อมููล: https://bit.ly/3IVqSuA ค้้นวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2565).
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และที่่�สาขาวิิทยบริิการฯ ทุุกแห่่ง โทร. 0-2310play4thai.com/2020/02/guide_what_are_teraflops_and_how_ many_
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