
ในฉบับ หน้า 3 พบอาจารย์ผู้สอน

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รับสมัคร
นักศึกษาใหม ่ระดับปริญญาตรี 	ภาค	1	
ปีการศกึษา	2562	ทัง้ส่วนกลาง	(หวัหมาก)	และ
ส่วนภูมิภาค	(23	จังหวัด)	ระหว่างวันที่ 31 
พฤษภาคม – 3 มถินุายน และ 28 มถินุายน – 
1 กรกฎาคม 2562 (ทกุวนั) และเปิดรบัสมคัร
ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2562	รวมทั้ง
เปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าศึกษาในระบบ	Pre-degree	เพื่อสะสม
หน่วยกิตล่วงหน้า	โดยสามารถน�าหน่วยกิต
มาเทียบโอนได้เมื่อจบ	ม.6
 ทัง้นี	้เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาส่วนกลาง	
(ม.ร.หวัหมาก)	ใน	11	คณะ	ได้แก่	คณะนติศิาสตร์	
บริหารธุรกิจ	มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร	์
วิทยาศาสตร ์ 	รัฐศาสตร ์ 	 เศรษฐศาสตร	์
สื่อสารมวลชน															(อ่านต่อหน้า 2) 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รับสมัคร
นักศึกษาใหม ่ ระ ดับปริญญาตรี 	ภาค	1	
ปีการศกึษา	2562	ทัง้ส่วนกลาง	(หวัหมาก)	และ
ส่วนภูมิภาค	(23	จังหวัด)	ระหว่างวันที่ 31 
พฤษภาคม – 3 มถินุายน และ 28 มถินุายน – 
1 กรกฎาคม 2562 (ทุกวนั) และเปิดรบัสมคัร
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.iregis2.ru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2562                 
                                  (อ่านต่อหน้า 2) 

ม.รามค�าแหง จ�าหน่าย
ใบสมคัร บดันี-้1 ก.ค.นี้
ทั้งที่ ม.ร. (หัวหมาก) และ
สาขาวิทยบรกิารฯ 23 จังหวดั

ม.รามค�าแหง 
รับนักศึกษาใหม่ 
ภาค 1/2562 จ�าหน่ายใบสมคัรแล้ว

ทัง้ส่วนกลางและภมูภิาค 23 จงัหวดั

	 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2562	(ภาคพิเศษ	รุ่นที่	14)	รับสมัครบัดนี้ – 31 
พฤษภาคม 2562	(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)			
	 เปิดสอนหลักสูตร	4	ปี	เน้นการเรียนด้านการตรวจวินิจฉัย	บ�าบัด	และฟื้นฟูสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยทั้ง	4	ด้าน	คือ	1)การนวด	(นวดไทย)	2)ด้วยยาสมุนไพร	(เวชกรรมไทย)	
3)การผลิตยาสมุนไพรไทย	(เภสัชกรรมไทย)	และ4)การดูแลสุขภาพมารดาและเด็ก	ก่อนคลอด
และหลังคลอด	(ผดุงครรภ์ไทย)		
	 ท้ังน้ี	หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย และสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สามารถสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะได้            (อ่านต่อหน้า 2)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับนักศึกษาใหม่ถึง 31 พ.ค.นี้

นักศึกษาบริหารธุรกิจ ห้ามพลาด!

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๖

ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พิชิต MGT3101

 นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยรามคำาแหง 
คว้าแชมป์สมัยที่  3 การประกวดดนตรีชิงแชมป์
ประเทศไทย รายการ Thailand Jazz Competition 
2019	(ครั้งที่	14)	ประเภท	Jazz Big Band	โดยใช้
ชื่อทมีว่า	DS.RU.JAZZ BIG BAND	ซึง่ได้รบัเงนิรางวลั
100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร	โดยมี	นายไพรัช 
วิเศษศิริลักษณ์	ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า	บริษัท	
ไอค่อนสยาม	จ�ากัด	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  
ถาวรเวช	อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร	เป็นผู้มอบรางวลั	
เมือ่วนัที	่12	พฤษภาคม	2562	ณ	ลานน�า้พ	ุICON	SIAM	
	 นอกจากนี้ 	นางสาวเกณิกา ภูวดลรุ ่งเรือง 
นักเรียนชั้น	ม.6	ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ	
อันดับ	2	การประกวดการขับร้องประเภท Vocal Solo 
ระดับนานาชาติ	รุ่นบุคคลทั่วไป	โดยได้รับทุนการศึกษา	
5,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตรจาก	อาจารย์ประทักษ์ 
ใฝ่ศุภการ	ผู ้อ�านวยการโรงเรียนดนตรีศุภการ	และ
ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุชิยั  เลศิสถากิจ	คณบดคีณะดุริยาง-
คศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ด้วย	(อ่านต่อหน้า 11)

สุดเก่ง!! นร.สาธิต
รามคำาแหง คว ้าแชมป์
สมัยที่  3 Thailand Jazz
Competition ระดับประเทศ

 รองศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ประจ�า
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	คว้ารางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น	และรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	ผลงานวิจัย	
“Cold	–	Plasma	Generator	for	Eliminate	Germs	in	Air”
ในงาน	the	22nd	Moscow	International	Salon	of	
Invention	and	Innovation		Technology	“Archimedes”
โดยมผีูเ้ข้าร่วมน�าเสนอและส่งผลงานสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม
มากกว่า	700	ช้ิน	จาก	26	ประเทศ	250	องค์กรท่ัวโลก	
เมื่อวันที่	26-29	มีนาคม	2562	ณ	สหพันธรัฐรัสเซีย
 รศ.ศิศีโรตม์ กล่าวว่าตนเล็งเห็นความส�าคัญของการ
ผลักดันงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในนามของอาจารย์
ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
                                                (อ่านต่อหน้า 2) 

อาจารย์รามฯคว้ารางวัลวิจัยดีเด่น-เหรียญทองจากรัสเซีย

http://www.iregis2.ru.ac.th
http://www.iregis2.ru.ac.th/


สู่เวทีระดับนานาชาติ	จึงส่งผลงานวิจัย	“Cold	–	
Plasma	Generator	for	Eliminate	Germs	in	Air”	
โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ประเภท	Electricity	and	power	electronics	
“ผลงานช้ินนี้ต่อยอดจากนวัตกรรม ‘เครื่องก�าจัด
กลิ่นเหม็น’ ที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห ่งชาติ  โดย
วัตถุประสงค ์ของเครื่อง “Cold – Plasma 
Generator for Eliminate Germs in Air” 
เน้นผลิตพลาสมา คือโอโซนที่มีความหนาแน่นสูง
มาก�าจัดเชื้อโรคท่ัวไปในอากาศ ซึ่งจากการเก็บ
ผลการทดลองพบว่า Cold – Plasma Generator 
สามารถท�าให้ปรมิาณจลุนิทรย์ีในอากาศลดลงได้ถึง 
94.65%”
 รศ.ศิศี โรตม ์ กล ่าวอีกว ่าขอขอบคุณ
มหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีช่่วยสนบัสนนุการท�าวจัิย	
ผลักดันให้งานวิจัยของอาจารย์รามฯก้าวไปสู่เวที
ระดบัโลก	รูส้กึดใีจและภาคภูมิใจมาก	ต้ังใจจะศกึษา
เรยีนรู้ต่อไป	พร้อมผลกัดนังานวจัิยให้สามารถน�ามา
ใช้ได้จริง	เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน
ในสังคม

อาจารย์รามฯคว้ารางวัลวิจัยดีเด่นฯ
                       (ต่อจากหน้า 1) 

ศิลปกรรมศาสตร์	พัฒนาทรัพยากรมนุษย	์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์	
 	 ส�าหรับ	ส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครใน
4	คณะ	ได้แก่	คณะนิตศิาสตร์	คณะบรหิารธรุกิจ	
คณะสื่อสารมวลชน	และคณะรัฐศาสตร	์
ณ	สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต	ิ23	จงัหวดั	
ได้แก่	จงัหวัดอทุยัธาน	ีปราจนีบุร	ีอ�านาจเจรญิ	
นครพนม	แพร่	นครราชสมีา	นครศรีธรรมราช	
สุโขทัย	ขอนแก่น	ศรีสะเกษ	ตรัง	อุดรธานี	
ลพบุรี 	หนองบัวล�าภู	ชัยภูมิ 	 เพชรบูรณ	์
กาญจนบุรี	สุรินทร์	บุรีรัมย์	สงขลา	เชียงใหม่	
เชียงราย	และพังงา
		 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้แล้ว
ที่อาคาร	สวป.ชั้น	1	ม.ร.	หัวหมาก	และที่สาขา
วิทยบริการฯ	ทุกแห่ง	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.	0-2310-8614-24,	www.ru.ac.th
หรือที่	Facebook	:	PR	Ramkhamhaeng	
University 

ม.รามค�าแหงรับนักศึกษาใหม่ฯ 

                                 (ต่อจากหน้า 1)

	 ศาสตราจารย์	เด่นล�้า	 เชี่ยวชาญ
	ดร.	วิชชามหาศาล		 	 เก่งกล้า
	ประเสริฐ	ยิ่งอาจหาญ	 	 สอนสั่ง	วิทยาทาน
	ณ	นคร	สยามหล้า	 	 แน่แท้คนดี
	 อายุยืนนับร้อย	 	 ศตวสา
	คุรุประทับตรา	 	 	 แต่งแต้ม
	ควรยกย่องวันทา	 	 	 ใจกราบ	คุณครู
	ผลสุกรสหวานแย้ม	 	 ดอกไม้ผลงาน
 เกษตรวิศวะสร้าง	 	 แผ่นดิน
 ชลประทานกระแสสินธุ์	 	 เขื่อนกั้น
	เลขสถิติสมจินตน์		 	 เป็นศาสตร์	โหรา
 ไทยศึกษาดีดั้น	 	 	 เด่นด้าวคุณธรรม
 ประพันธ์เพลงบทฟ้า	 สนองราชา
	จังหวะดนตรีมา	 	 	 มิ่งแก้ว
 ประมงถนัดวัดวา	 	 	 หน่วยมาตร	ปฏิทิน
 ธรรมศาสตรารักษาแคล้ว	 	 ปราชญ์เชื้อเชิดชู
 พันธุศาสตร์คู่ค�้า	 	 โบราณคดี
 ประวัติศาสตร์	ปฐพี-  วิทย์ไว้
 ภาษาศาสตร์	ศักดิ์ศรี	 	 แม้นเก่า	สืบสาน
	เพียรพลัง	เกลียดกลัวไร้	 	 จิตรั้งพากเพียร
	 ความรู้งามรุ่งเรื้อง	 	 เรืองประกาย
	จริยธรรมมิเหือดหาย	 	 เหี่ยวแห้ง
	วินัยแน่นเป็นนาย	 	 	 ผลส�าเร็จ
	เป็นแบบแก่ดินแล้ง	 	 เพาะกล้าอนุชน
	 ตลอดกาลชีพช้า	 	 พร้างาม
	หนึ่งรอบรอบคอบตาม	 	 ครบร้อย
	สะสมค่าเกรงขาม		 	 ภาพลักษณ์	นับถือ
	เคารพท่านครูน้อย		 	 ใหญ่พื้นพิภพพูน

ครุคุณูุปการ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

 กวีปริทัศน์

อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ ประพันธ์

รวมทั้งเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ศึกษาในระบบ	Pre-degree	เพื่อสะสมหน่วยกิต
ล่วงหน้า	โดยสามารถน�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้
เมื่อจบ	ม.6	โดยผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้แล้ว
ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 ม.ร. หัวหมาก และที่สาขา
วิทยบริการฯ ทุกแห่ง	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.	0-2310-8614-24,	www.ru.ac.th	หรือที่	
Facebook	:	PR	Ramkhamhaeng	University

ม.รามค�าแหงจ�าหน่ายใบสมคัรฯ
                                      (ต่อจากหน้า 1) 

ส�าหรับอาชีพที ่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จ
การศึกษา	อาทิ	นักการแพทย์แผนไทย		นักวิชาการ
สาธารณสุข	อาจารย์	นักวิชาการ	ผู้ประกอบอาชีพ-
อิสระด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยฯ                                                
                                      (ต่อจากหน้า 1)

เช่น	คลินิกแพทย์แผนไทย	สปา	และคลินิกนวด
บ�าบัด	เป็นต้น
	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	
ห้องธุรการ	ชั้น	2	อาคารสถานพยาบาลแพทย์-
แผนไทย	โทร.0-2310-8684		หรือท่ี	facebook	:	
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ข่าวรามคำาแหง วันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒๒

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ยำา้เตือนนักศกึษาเก่า เตรยีมลงทะเบยีนเรยีน (ส่วนกลาง) ภาค 1/2562 ระหว่างวนัท่ี 3 – 6 กรกฎาคม 
2562 ณ อาคารเวียงคำา	(VKB)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก)	โดยนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน	พร้อมวัน-
เวลาบรรยาย	และวันเวลาสอบได้จาก	ม.ร.30	ภาค	1/2562	หรอืที	่www.ru.ac.th	นอกจากนีย้งัมกีารลงทะเบียนนกัศกึษาเก่า	ภาค	1/2562	
ทางอนิเทอร์เนต็	ตัง้แต่วันที	่23	กรกฎาคม	–	6	สิงหาคม	2562	และลงทะเบยีนทางไปรษณย์ี	ระหว่างวนัที	่8	กรกฎาคม	–	2	สงิหาคม	2562	
โดยจดหมายจ่าหน้าซองถึงผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	ตู้ปณ.1028	ธนาณัติสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	ไปรษณย์ีสาขามหาวิทยาลยัรามค�าแหง	สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายลงทะเบยีนเรยีน	อาคารสวป.	โทร.0-2310-8616
																			ทั้งนี้	ก�าหนดเปิดการบรรยายในชั้นเรียน	(ส่วนกลาง)	ตั้งแต่วันที่	3	กรกฎาคม	2562	เป็นต้นไป	และสอบไล่	ภาค	1/2562	
ระหว่างวันที่	17	–	31	ตุลาคม	2562	(เว้นวันที่	23	ตุลาคม	2562)

ม.รามฯ ย�้าเตือน นศ.เก่า (ส่วนกลาง)ลงทะเบียนภาค 1/2562 

http://www.ru.ac.th/?fbclid=IwAR1fJZl_s4IRcWzpYHbrtLLFYPc15fSY-nByks9T67-xmnvm-osdaUOP188
http://www.ru.ac.th/?fbclid=IwAR1fJZl_s4IRcWzpYHbrtLLFYPc15fSY-nByks9T67-xmnvm-osdaUOP188
http://www.ru.ac.th/


ข่าวรามคำาแหงวันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ๓

 อาจารย์ ดร.ศภุสทิธิ ์จารพุฒัน์หริญั	รองอธกิารบดีฝ่ายการคลัง	อาจารย์
ผู้สอนวชิา	MGT3101	การจัดการเชงิกลยทุธ์	กล่าวถึงกระบวนวชิา	MGT3101	ว่า	
เป็นวชิาบงัคบัท่ีนกัศึกษาคณะบรหิารธรุกจิต้องเรยีนทกุคน	เมือ่นกัศึกษาเรยีนแล้ว
จะได้ศกึษาความหมาย	ความส�าคญั	ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การธุรกิจ	วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก	เพือ่ให้รูถ้งึกลุม่พลงัต่างๆ	ทีมี่ผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน	การก�าหนด
ทศิทางของการด�าเนนิงาน	การสร้างกลยทุธ์ระดบัต่างๆ	การปฏบิตักิารเชงิกลยทุธ์	
และการควบคุมเชิงกลยุทธ์	ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นพิเศษต่างๆ	ท่ีมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการบริหาร
	 ส�าหรบัเอกสารประกอบการเรยีน	นกัศกึษาใช้ตำาราเรยีนวิชา MGT3101
การจดัการเชงิกลยุทธ์ (Strategic Management) ผูแ้ต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประยงค์ มใีจซือ่	ซ้ือได้ทีส่�านกัพมิพ์ของมหาวทิยาลัย	และศึกษารายละเอยีด
ส�าคัญได้ที่	ru-mgt3101.blogspot.com	ในน้ีจะมีสาระที่ครอบคลุมวิชานี้
ทัง้แนวค�าถาม	แนวการตอบข้อสอบ	ตวัอย่างข้อสอบเก่า	เกณฑ์การให้คะแนน
และ	Power	point	ที่ใช้ประกอบการสอน
	 ส่วนข้อสอบ มี 6 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำา 4 ข้อ ข้อละ 25 คะแนน
ซึง่แนวค�าถามเหมอืนเดมิ	แต่เปลีย่นกรณีศกึษา	ข้ึนอยู่กบัว่าแต่ละช่วงมเีร่ืองราว
อะไรท่ีน่าสนใจ	โดยเกณฑ์การให้คะแนน	ข้ึนอยูว่่านกัศึกษาสามารถเขยีนค�าตอบ
อธบิายถงึเครือ่งมอื/ทฤษฎี ได้ครบถ้วน และอธบิายยกตัวอย่างประกอบ หรอื
วิเคราะห์จากกรณีศึกษาได้ครบถ้วนมากน้องเพียงใด	อาจารย์จะมีเกณฑ์ให้
คะแนนไว้อย่างชัดเจน
 แนวคำาถาม คือ ข้อที่ 1	จงวิเคราะห์	Strengths	and	Weaknesses
ข้อที่ 2	จงวิเคราะห์	Opportunities	and	Threats	ข้อที่ 3	แสดงการใช้
TOWS	matrix	ในการก�าหนดกลยุทธ์	ข้อที่ 4	อธิบายกลยุทธ์ระดับองค์การ
และระดบัธรุกิจ	ว่ามแีบบใดบ้าง	แล้วแบบใดทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั	ข้อที ่5	ให้อธบิาย
แนวทาง	เทคนคิและเครือ่งมอืทีต้่องใช้ในการควบคมุกลยทุธ์	และข้อที ่6	จงอธบิาย
จริยธรรมและแนวทางการด�าเนนิงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และท่านคดิว่า
เป็นสิ่งที่จ�าเป็นหรือไม่

 ยกตัวอย่างแนวข้อสอบ	จากกรณีศึกษา	ไทยเบฟ

 ข้อที ่1 จงวเิคราะห์ Strengths and Weaknesses ของ ไทยเบฟ  
(25 คะแนน)

	 นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ว่าบริษัทมีอะไร
เป็นจุดแขง็และจดุอ่อน	ได้แก่	value chain หรอื 7 S	(ดใูนบทที	่5)	ทรพัยากร
ทีบ่รษิทัสามารถน�ามาสร้างมลูค่าได้ด	ีถอืเป็นจดุแขง็	(จะดมีาก	(แขง็มาก)	ทีว่่า
ควรมาสร้างประโยชน์ได้	หายาก	เลียนแบบได้ยาก	และน�ามาใช้ได้อย่างเป็น
ระบบ)	ในทางตรงกันข้าม	จุดอ่อน	คือในส่วนที่บริษัทท�าได้ไม่ดี
	 จากกรณีศึกษา	นักศึกษาต้องสามารถระบุถึงจุดแข็งของบริษัทได้เช่น
บรษิทัมกีารด�าเนนิงานทีด่	ีการจดัการสินค้าคงคลังท่ีด	ีมช่ีองทางการจดัจ�าหน่าย
ทีด่	ีมทีีมขายทีด่	ีมสีดัส่วนก�าไรทีส่งู	ธรุกจิกลุม่สรุาสร้างรายได้ได้เยอะ	เป็นต้น
จุดอ่อน	ทีชั่ดเจนจากกรณีศึกษาคอื	ธรุกจิ	non-alcohol	ขาดทนุ	สนิค้าบางตวั
ไม่เป็นทีน่ยิม	รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท�าธุรกจิในประเทศ	และจากสรุา	ท�าให้
มีความเสี่ยงสูง	เป็นต้น

 ข้อที ่2 จงวเิคราะห์ Opportunities and Threats ของ ไทยเบฟ
(25 คะแนน)
	 นกัศกึษาสามารถเลอืกใช้เครือ่งมอืในการวเิคราะห์ว่ามีอะไรบ้างทีเ่ป็น
โอกาสและภัยคุกคาม	ท�าให้บริษัทไม่สามารถท�าได้ตามวิสัยทัศน์	ได้แก่	
5 forces และ STEP/STEEP	(ดูในบทที่	3	และ	4)	โอกาสที่ชัดเจนจาก
กรณีศึกษา	คือ	การเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น	ภัยคุกคามที่ชัดเจน	คือ	คู่แข่งใหม่
จากประเทศเพื่อนบ้าน	กฎหมายเรื่องแอลกอฮอล์	นอกนั้นให้นักศึกษา
อ้างอิงจากสถานการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดในอนาคต
 อาจารย์ผู้สอน	บอกด้วยว่า	นอกจากการสอบแล้ว	อาจารย์ยังได้
มอบหมายให้นักศึกษาท�ารายงานกลุ่ม	เป็นกรณีศึกษาส่งรายงานผ่านทาง
ru-mgt3101.blogspot.com	ให้คะแนน	30	คะแนน	ซ่ึงตรงนีช่้วยเอ้ือประโยชน์
ต่อนกัศึกษาทีม่าเข้าเรียนจะได้ฝึกวเิคราะห์จากทฤษฎสีูก่ารปฏิบตั	ิคดิวเิคราะห์
ร่วมกับเพ่ือนในห้องเรียน	ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้าเรียน	ก็สามารถเข้าถึง
การเรียนอย่างใกล้ชิดแบบนี้ได้เช่นกัน
	 ที่ส�าคัญ	นักศึกษายังสามารถเรียนจาก	RU	Cyberclassroom	
ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนให้นักศึกษาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้เสมือนเรียนในห้องเรียนจรงิท่ี	cyberclassroom.ru.ac.th	และม	ีline กลุม่ 
ในแต่ละเทอม	เพือ่ให้นกัศกึษาได้ปรกึษาหารอื	ถกประเดน็	และอาจารย์ผูส้อน
จะช่วยตอบปัญหาในข้อสงสัยแต่ละเรื่องที่นักศึกษาถามมาด้วย
	 หากนกัศึกษาอ่านหนังสอืตามประเดน็	ฝึกท�าข้อสอบเก่า	ท�าแบบฝึกหดั
และวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกับเพื่อนและอาจารย์ผู ้สอน	แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันจนได้ค�าตอบที่ครบถ้วน	และสามารถท�าข้อสอบได้ตรงเกณฑ์
ทีอ่าจารย์ก�าหนดไว้	อาจารย์เชือ่ว่า	นกัศกึษาคว้าเกรด	A	วิชานีไ้ด้อย่างแน่นอน

พิชิต MGT3101 
นักศึกษาเรียนบริหารธุรกิจ 

ห้ามพลาด!
 “การเรียนด้านบริหารธุรกิจต้องวางแผน และย่ิงกว่า
การวางแผน คือ ต้องวางกลยุทธ์ให้ได้เปรียบ และท�าอย่างไร
ให้ชนะคู่แข่ง ทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งการแข่งขนั เราจะท�าอย่างไร
บ้างให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยน�าทฤษฎีที่อาจารย์สอน 
ไปวเิคราะห์กรณศีกึษาให้ครบถ้วน” อ.ดร.ศุภสทิธิ ์อาจารย์ผู้สอนวชิา	
MGT3101	ยำา้	พร้อมชวนนกัศกึษาเข้าเรยีน	เพ่ือให้รูแ้นวทางของวชิา	
เป็นสมาชิก	line	กลุ่ม	และเข้าเว็บ	ru-mgt3101.blogspot.com	
ศึกษาการจัดการกลยุทธ์อย่างครอบคลุม

http://ru-mgt3101.blogspot.com
http://ru-mgt3101.blogspot.com
http://cyberclassroom.ru.ac.th
http://ru-mgt3101.blogspot.com


 อาจารย์มานพ สอนศิริ	รองผู ้อ�านวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผนกล่าวว่า	โรงเรียนสาธิต                     
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตบางนา 
เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 เพือ่เตรยีมความพร้อมให้นกัเรยีน
ทั้งระดับชั้นอนุบาล	1	และประถมศึกษาปีท่ี	1	
ได้พัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ	รวมทั้งมี
กจิกรรมทีห่ลากหลายท่ีทางโรงเรียนน�ามาฝึกนกัเรียน
ในช่วงภาคฤดรู้อนนี	้	ตลอดจนกจิกรรมกลุม่สัมพนัธ์	

เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักคุ้นเคยกันระหว่างเพื่อนนักเรียน	คุณครู	และสถานที่เรียน	
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมด้านการเรียนอย่างเต็มที่ในช่วงเปิดเทอมใหญ่
		 การเปิดรับนกัเรยีนใหม่ปีแรกนี	้ได้รบัการตอบรับอย่างดีมาก	มีผูป้กครอง
สนใจน�าบุตรหลานมาสมัครเรียนเกินจ�านวนที่ทางโรงเรียนเปิดรับสมัคร	โดยการ
คดัเลอืกนักเรียนเข้าเรยีน	ทางโรงเรยีนจะท�าการสอบวัดทัง้ด้านความรู้	ความสามารถ	
และด้านความคดิสร้างสรรค์	ทัง้นีใ้นปีแรก	เปิดรบันักเรยีนระดบัอนุบาล	1	จ�านวน	
5	ห้องเรียน	คือ	ห้องเรียนปกติ	จ�านวน	2	ห้องเรียน	และห้องเรียนภาษาอังกฤษ	
จ�านวน	3	ห้องเรียน	และในระดับประถมศึกษาปีที่	1	เปิดรับจ�านวน	5	ห้องเรียน	
คือ	ห้องเรียนภาคปกติ	3	ห้องเรียน	และภาคภาษาอังกฤษ	2	ห้องเรียน	โดยมี
จ�านวนนักเรียนทั้งสิ้นกว่า	200	คน	
  อาจารย์มานพ	กล่าวต่อไปว่า	การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	มรีปูแบบการเรยีนการสอน	หลกัสตูรเป็นของโรงเรยีนเอง	
คือ	นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนจะต้องมีความสุขในการเรียน	พร้อมกับได้รับการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองนอกเหนือวิชาหลัก	ซึ่งทางโรงเรียนได้เพิ่มเติมกิจกรรม
หรือวิชาที่นักเรียนถนัดและสนใจเข้าไปด้วย	ซึ่งจะมีการส�ารวจและจัดหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน	จึงท�าให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และพัฒนาความสามารถ
พิเศษต่างๆตามที่ต้องการ	
   “เป็นครูมา 20 ปี เป ิดเทอมทุกครั้งก็ตื่นเต ้นทุกที เพราะได้เจอ
ผู้ปกครองใหม่ๆ นักเรียนใหม่ๆ อีกทั้งปัจจุบันนี้นักเรียนมีการเรียนรู้เร็วทั้งเรื่อง
ดิจิทัล และมีสื่อต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนของ
โรงเรียนก็ต้องปรับให้ทันกับนักเรียนด้วย ดีใจที่เห็นการตอบรับจากผู้ปกครองท่ี
ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เป็นจ�านวนมาก คุณครู และเจ้าหน้าที่
จะตั้งใจท�าหน้าที่และดูแลนักเรียนอย่างดี”
		 ด้านผู้ปกครองนักเรียน	นางพัชรินทร์ บุราคร	ผู้ปกครองของเด็กชาย
ศุภกฤษ	บุราคร	(น้องภูมิ)	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	1	กล่าวว่า	ดีใจอย่างยิ่งท่ีลูกสามารถสอบผ่าน
และได้รบัคดัเลือกเข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค�าแหง	วิทยาเขตบางนา	เพราะครอบครัวเช่ือมั่น
มาตรฐานการเรียนของทางโรงเรียนที่มีรูปแบบ
เป็นของตนเอง	ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้
ด้านวิชาการและทกัษะการดแูลตนเอง	ช่วยเหลอืตนเอง	
กล้าแสดงออก	มีความเป็นผูน้�า	และทีส่�าคญัคอืสามารถ
อยู่ร่วมกับเพื่อนๆ	หรือคนอื่นๆ	ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  “ตนเองเคยประกอบอาชพีครูมาก่อน ได้สมัผสักบันักเรียน การด�าเนนิงาน
ของโรงเรียน และผู้ปกครอง คาดว่าเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดี พร้อมจะสนับสนุน
ด้านการศึกษาและกจิกรรมต่างของทางโรงเรยีน ให้ครอบครัวและลกูได้มีส่วนร่วม 
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางโรงเรียนและผู้ปกครองท่านอื่นๆต่อไป” 

 นางสาวนัฐกานต์ อินทโชติ	และนายอนุ สุวรรณแวก	ผู้ปกครองของ
เด็กชายธนบดี	สุวรรณเวก	(น้องชีวา)	นักเรียนชั้นอนุบาล	1	กล่าวว่า	การเลือก
สถานศึกษาท่ีดีเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมทั้ง
ความรู้	และทักษะการใช้ชีวิตตามพัฒนาการ
ของเด็กๆ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
(ฝ่ายประถม)	เป็นสถาบันการศึกษาที่ได ้รับ
การยอมรับจากสังคม	มีคณาจารย์ที่มีความรู ้
ความสามารถ	และเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด	ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียน
ทุกคนมีประสิทธิภาพและพัฒนาการที่สมวัย	
  “ดีใจที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) เปิดสาขา
ท่ีวิทยาเขตบางนา  ท�าให้ลูกได้เรียนใกล้บ้าน สะดวกในการรับส่ง และเช่ือมั่นว่า
สาขาวิทยาเขตบางนา ก็มีมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับที่หัวหมาก ในส่วนของ
ครอบครัวจะดูแลนักเรียนไปพร้อมๆ กับทางโรงเรียน และยินดีสนับสนุนส่งเสริม
ทั้งวิชาการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน”
          นายเสถียน บัญชาเมฆ	ผู้ปกครอง	ด.ญ.สุทธดา	
																														บัญชาเมฆ	นักเรียนชัน้อนบุาล	1/1	กล่าวว่าตนได้ยนิ
																																		ชือ่เสยีงของมหาวิทยาลยัรามค�าแหงและโรงเรยีนสาธติ
																																	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมามากมาย	พอทราบว่า
																													โรงเรยีนสาธติฯจะมาเปิดการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขต-
																																			บางนาก็สนใจ	ด้วยม่ันใจในช่ือเสียง	และมาตรฐาน							
																															การเรยีนการสอน	รวมถงึสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและ			
																															โดดเด่น	ก็ยิง่วางใจฝากฝังลกูหลานให้ได้รบัการศกึษา
																																			ที่สถาบันแห่งนี้
 “โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมนีโยบายชดัเจนในการสนบัสนนุ
ภาวะผู้น�าให้กับเด็ก ไม่ได้เน้นเรียนแบบท่องจ�า แต่เน้นคุณภาพชีวิตของเด็กที่จะ
เติบโตขึ้น มีการเรียนรู้ผ่านระบบความคิดสร้างสรรค์เชิงวิชาการบูรณาการกับ
กจิกรรมต่างๆ ก่อนพาลกูมาสอบเข้าโรงเรยีน ผมก็พยายามให้ลกูฝึกฝนการดแูลตวัเอง
ความรู้พื้นฐานต่างๆ เพื่อไม่เป็นภาระของทางโรงเรียน เปิดเทอมวันแรกนี้เป็น
วันที่ผมตื่นเต้นยิ่งกว่าลูกเสียอีก”
 นายณัฐพงศ์ และนางนัยนา คำาอักษร 
ผู ้ปกครอง	ด.ญ.กมลพร	ค�าอักษร	นักเรียนช้ัน	
ป.1/3	กล่าวว่าลูกสาวจบอนุบาลมาจากโรงเรียน
อนุบาลเทพารักษ์	ซึ่งเป็นโรงเรียนแนวบูรณาการ	
เน้นทกัษะสมัผสัต่างๆ	และศลิปะ	เม่ือเจอการสอบ
เข้าเรียนที่นี่	ก็ประทับใจ	ท�าข้อสอบได้	ซึ่งคุณแม่
ไม่ได้เลี้ยงลูกแนววิชาการ	หรือเน้นการอ่าน-
เขยีนมากมาย	แต่เน้นให้ลกูใช้ชีวติอยูไ่ด้ด้วยตัวเอง
	ชอบอะไรก็จะส่งเสริมด้านนั้น
 “มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเลี้ยงดูของ
คุณพ่อคุณแม่ จึงต้ังใจให้น้องมาสอบที่นี่ที่เดียว พร้อมมาเรียนมาก ต่างจาก
คุณพ่อคุณแม่ที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าลูก ปัจจุบันไม่ได้มีเพียงวิชาการที่ส�าคัญ ทักษะ
การใช้ชีวิตก็ส�าคัญมาก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สภาพแวดล้อมต่างๆ ก็
เปลี่ยนแปลงไป ประทับใจหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ทีจ่ะท�าให้เดก็มคีวามสขุกบัการเรยีน เสรมิความกล้าแสดงออก และคณุครก็ูพร้อม
ช่วยสนับสนุนขัดเกลาให้ศักยภาพด้านนั้นคมชัดมากยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) วิทยาเขตบางนา 

เปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 

พร้อมให้ความรู้วิชาการ-ทักษะการใช้ชีวิตกับนักเรียนทุกระดับ 

ด้านผู้ปกครองชื่นชมมาตรฐานการศึกษา-การดูแลลูกหลานอย่างยิ่ง

ร.ร.สาธิตรามฯ บางนา เปิดเรียนครั้งแรก
ผู้ปกครองชื่นชมหลักสูตร-บรรยากาศการเรียน

ข่าวรามคำาแหง วันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒๔



เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
คณะมนุษยศาสตร์                                      (อาจารย์ตูซาร์ นวย)

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคมคณะเศรษฐศาสตร์

         “เคลือ่นไหว” ภาษาเมียนมาพดูว่า	 	[โละช้าม]ุ		ประโยคตัวอย่าง
ในการเคลือ่นไหวเป็นภาษาเมยีนมามดีงันี้
ตัวอย่างบทสนทนา

[อะโละชีน]  [เยไป้เก้าแน่ เยไป้เด้าอะแซะตเวโก แบมาเต้นท้ามะแล้]
นายจ้าง		 “ก๊อกน�้ากับข้อต่อท่อน�้าจะเก็บใส่ไว้ที่ไหน”

                   
[อะโละตะม้า]  [เยไป้เก้าแน่ เยไป้เด้าอะแซะตเวโก โป้นแท้มา ตะตะซี 
  คแว้แท่ท้าไล่แม] 
คนงาน			 “จะแยกก๊อกน�้ากับข้อต่อท่อน�้าเก็บใส่ไว้ในกล่องให้เป็น
	 	 สัดเป็นส่วน”

                 
[อะโละชีน]  [โฮะปยีเล, เยมะโยเอา ชีแด้เตะตเวโกแล้ แอ้ดีแท้มา 
  อะตูตู แท่ท้าไล่ชี]
นายจ้าง		 “ถูกแล้วล่ะ,	พวกเทปพันเกลียวก็ด้วย	เอาใส่ไว้ข้างในนั้น	 	
	 	 ด้วยกันเลย”

[อะโละตะม้า]  [โฮะแก้, ตานซะกาตเวโกต้อ เละปย้ี โจ้แน่ ชีท้าไล่แม บยะ]
คนงาน		 “ครบั,	ส่วนพวกลวดตาข่าย	จะม้วนแล้วพนัไว้กบัเชือกครบั”

[อะโละชีน]  [ตานซะกาตเวโก เละท้าแด้อะคา อะยแวตชูีน้ อะตตู ูซุปยีท้้านอ]
นายจ้าง		 “ตอนที่ม้วนพวกลวดตาข่าย	ให้จัดกลุ่มเป็นขนาดเดียวกัน	
	 	 	เกบ็ด้วยกนันะ”

[อะโละตะม้า]    [โฮะแก้ คีนบยะ]
คนงาน		 “ครับ”

ค�าศัพท์จากบทสนทนา

													[เย	ไป้	เก้า]		 			หัวท่อน�้า,	ก๊อกน�้า  
			[เย	ไป้	เด้า	อะ	แซะ]			ข้อต่อท่อน�้า	 	

													[ตะ	ตะ	ซี]															เป็นสัดเป็นส่วน
																								[คแว้]																				แยกแยะ,	แบ่งแยก		
																						[เย]																						น�า้						
																						[โย]																						หยด,	รั่วซมึ		
		 															[ชี]																							รัด,	มัด,	พัน	
																					[เตะ]		 													เทป	

																	[อะ	ตู	ตู]		 	 			เหมือนๆ	กัน,	ด้วยกัน	
														[ตาน	ซะ	กา]		 			ลวดตาข่าย,	ตาข่ายทีท่�าจากเหลก็

                     [เละ]		 													ม้วน    
																					[โจ้]																						เชือก,	เส้น	

												[อะ	ยแว	ตู	ชี้น]								ขนาดเดียวกัน

	 ในบทสนทนาประโยคที่ใช้ว่า	
	[เยไป้เก้าแน่	เยไป้เด้าอะแซะตเวโก	แบมาเต้นท้ามะแล้]

แปลว่า	“ก๊อกน�้ากับข้อต่อท่อน�้าจะเก็บใส่ไว้ที่ไหน”	ในประโยคนี้	ค�าว่า	
	[ตเว]	เป็นค�าปัจจัยต่อท้ายค�านามทั่วไป	เพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์

ของค�านาม	ซึ่งจะใช้ในภาษาพูดเท่าน้ัน	เมื่อแปลเป็นภาษาไทย	มักละไว้
หากเข้าใจกันว่าค�านามที่พูดถึงน้ันเป็นพหูพจน์อยู่แล้ว	แต่หากจะแปลตรงๆ	
จะแปลได้ว่า	“ทั้งหลาย,	บรรดา,	พวก”		ยกตัวอย่าง	เช่น

1.	                                       
				[อะโละตะม้าตเว	แบโกตว้าจะมะโล่แล้]	แปลว่า	
    “พวกคนงาน	ก�าลังจะไปที่ไหนกันหรือ”	
2.	                                             
				[อะโละตะม้าตเว	อะน้ายูเนจะแต]	แปลว่า	
				“คนงานทั้งหลาย	ก�าลังพักผ่อนกันอยู่”
3.	                                    
				[แอ้แตตเวอะตแวะ	เตาะเย	ยูลาเป้ปา]	แปลว่า		
			“เอาน�้าด่ืมส�าหรับแขกมาให้ด้วยเถอะ”
4.	                                    
				[ตะแงชี้นตเว	เยาะลาแด้อะเชนมา	ลาโน้ปา]	แปลว่า
				“มาปลุกให้ตอนที่เพื่อนๆ	มาถึงด้วยเถอะ”
5.	
					[โต้นปยี้ต้าปิซี้ตเวโก	มะเต้นท้าบู้]	แปลว่า	
					“ของที่ใช้แล้วไม่เก็บเอาไว้”

	 ตอนแรกของการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ผมสรุปไปนั้นเน้นที่
การค�านวณตัวชี้วัดความมั่งค่ังของชาติซ่ึงก็คือ	GDP	รวมทั้งแสดงให้เห็นว่า
ส่วนประกอบหลกั	ๆ	ของ	GDP	นัน้เป็นตวัแปรทีถ่กูใช้เป็นเครือ่งมอืเชงินโยบาย
ของรฐับาลได้อย่างไร	เมือ่เข้าใจความส�าคัญของรายได้ประชาชาตแิละตวัแปรหลกั

เหล่านีแ้ล้ว	ผูเ้รยีนเศรษฐศาสตร์มหภาคก็จะต้องท�าความเข้าใจนโยบายส�าคัญ
ทีถ่กูน�ามาใช้ทัง้เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจและเพือ่แก้ปัญหาเศรษฐกิจใด	ๆ 	ทีอ่าจเกิดข้ึน 
นโยบายที่ว่านี้มีอยู่	2	นโยบายหลักคือนโยบายการคลังกับนโยบายการเงิน
	 ผมขอพูดถึงนโยบายการคลังก่อนเพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลใช้ได้
โดยตรงโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ	ที่เรียกว่า
นโยบายการคลังเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลังของรัฐบาลซึ่งมี	2	ด้านคือ	
ด้านรายรับกับด้านรายจ่าย	เครือ่งมือหลกัของนโยบายการคลงัจงึม	ี2	อย่าง
เช่นกันคือ	การจัดเก็บภาษี(เป็นรายรับรัฐบาล)	กับการใช้จ่ายของรัฐบาล
 เครือ่งมอือย่างแรกของนโยบายการคลงัคอืการจดัเก็บภาษนีัน้จะมผีล
ผ่านการใช้จ่ายบรโิภคและการใช้จ่ายลงทนุซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของ	GDP	
ตามที่ผมเขียนเล่าไปแล้วในตอนก่อน	โดยที่ถ้าหากมีการขึ้นอัตราภาษีหรือ
จดัเกบ็ภาษีประเภทใหม่เพิม่ขึน้กจ็ะมผีลท�าให้รายได้หลงัหกัภาษขีองประชาชน
ลดลง	และเน่ืองจากการบรโิภคของเอกชนข้ึนกบัรายได้หลงัหกัภาษ	ีผลจึงท�าให้
การใช้จ ่ายบริโภคลดลงซึ่งจะน�าไปสู ่การลดลงของ	GDP	ได้ในที่สุด	
นอกจากน้ันการขึน้อัตราภาษีทีเ่กีย่วกับห้างหุน้ส่วนบรษิทัหรอืวตัถุดิบทีใ่ช้ใน
การผลิตก็อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน	ท�าให้การลงทุนลดลงได้
และมผีลต่อเนือ่งไปลด	GDP	ด้วยเช่นกนั	ในทางตรงข้าม	ด้วยหลกัตรรกะเดยีวกนั
ถ้ามกีารลดอัตราภาษีหรอืยกเลกิการจดัเกบ็ภาษบีางประเภท	กจ็ะมผีลท�าให้
การบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลให้	GDP	สูงขึ้นในที่สุด
                                                                        (อ่านต่อหน้า 11) 

การเคล่ือนไหว (2) ตอน   นักเรียนเศรษฐศาสตร์
  เขาเรียนอะไรกัน (4)
   นักเรียนเศรษฐศาสตร์
  เขาเรียนอะไรกัน (4)
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ผศ.ภทัระ ลมิป์ศริะคณะนิติศาสตร์

 1. การก้าวไกล (Advancing)	โดยให้อาเซยีนมองและก้าวไปด้วยกนั
สู ่อนาคตอย่างมีพลวัต	ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรม	ครั้งที่	4	และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด	และความ
ท้าทายต่าง	ๆ	ในอนาคต	โดยเฉพาะส�าหรับ	MSMEs	เพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัล
อาเซียน	(Digital	ASEAN)
 2. การร่วมมือ ร่วมใจ (Partnership)	ผ่านการส่งเสริมความเป็น
หุ ้นส่วนภายในอาเซียนและกับประเทศคู ่เจรจาและประชาคมโลกโดย
การเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนบวกหนึ่ง	และโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพ่ิมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
นานาประเทศ	โดยค�านึงถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชน	และ
เพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาส�าคัญต่าง	ๆ	เช่น
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	ในการนี	้ตวัขบัเคลือ่นส�าคญัส�าหรบัอาเซยีน
คอืการส่งเสรมิความเชือ่มโยงในทกุมติิ	ทัง้ในเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน	กฎระเบยีบ	
การเชือ่มโยงประชาชน	โดยเฉพาะในบรบิทของปีวฒันธรรมอาเซยีน	ค.ศ.	2019	
รวมถึงการเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ความเช่ือมโยงต่าง	ๆ	ในภมูภิาค	เพ่ือก้าวไปสู่
อาเซียนที่ไร้รอยต่อ	(Seamless	ASEAN)
 3. ความย่ังยืน (Sustainability) กล่าวคือ	การสร้างความยั่งยืน
ในทุกมิติ	ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน	ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว	และการพัฒนาที่ยั่งยืน	ซึ่งการจัดตั้ง
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรมจะมีบทบาทส�าคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายนี้	ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมในทั้ง	3	ประชาคม	คือ
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
 เตรียมความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลง ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง และสันติภาพในภูมิภาค (Future-Oriented)
					-	การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
รปูแบบต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	การก่อการร้าย	อาชญากรรมข้ามชาต	ิและภยัคกุคาม
ทางไซเบอร์	เช่น	การเปิดศนูย์ความร่วมมอือาเซยีน-ญีปุ่น่	เพือ่พฒันาบคุลากร
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ในประเทศไทย
					-	เสรมิสร้างขดีความสามารถในการด�าเนนิการการทตูเชงิป้องกัน	
 ส่งเสรมิความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความท้าทาย
ด้านความมั่นคง (Effective Partnerships)
					-	การส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน
					-	การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย

					-	ส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารและการทูตทางการทหาร	
 ส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาค (Sustainability)
					-	การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในอาเซียนและ
ภูมิภาค	โดยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์
					-	ส่งเสริมบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในภูมิภาค
  • ประชาคมเศรษฐกิจ
 การเตรียมความพร้อมของอาเซียนส�าหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4
					-	ส�าหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4
					-	การจัดท�าแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน
					-	แถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่
อุตสาหกรรม	4.0
					-	การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน
 การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านการค้าการลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
					-	การเชื่อมโยงระบบ	ASEAN	Single	Window	ให้ครบ	10	ประเทศ
					-	การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
					-	การจัดท�าแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพ	เพ่ือ
รับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4
					-	การพฒันากลไกการระดมทนุจากภาคเอกชนส�าหรบัการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน
					-	การจัดท�าแนวทางการด�าเนินงานสู่การเป็นเขตพื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงอาหารอาเซียน
					-	การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
 การส่งเสรมิการพฒันาทางเศรษฐกจิของอาเซยีนอย่างยัง่ยนืในทกุมิติ
					-	การจัดท�าแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืน
					-	การจัดท�าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
 Future-Oriented (การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้าน
ความมั่นคงของมนุษย์ส�าหรับอนาคต)
					-	จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
					-	จัดตั้งคลังสิ่งของและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ฉุกเฉินของอาเซียน
					-	ผลักดันเครือข่ายอาเซียนส�าหรับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
					-	พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านแผนงานและกิจกรรมส�าหรับการศึกษาทุกช่วงวัย
					-	จัดท�าแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ	ภาวะแคระแกร็น	และ
ภาวะโรคอ้วน																																																			 (อ่านต่อหน้า 11)

ประเทศไทยในฐานะ

ประธานอาเซียน

ประเทศไทยในฐานะ

ประธานอาเซียน
 แนวคิดหลักส�าหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ 

ก ้าวไกล ยั่ งยืน (Advancing Partnersh ip for Sustainability) ซึ่งมี

องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
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 1. แบบประเมินความเครียด (ST5) (ที่มา:	กรมสุขภาพจิต	
กระทรวงสาธารณสุข)	โดยให้ประเมินอาการในช่วงเวลา	2-4	สัปดาห์
ท่ีผ่านมา โดย
	 	 -	คะแนน	0	หมายถึง	แทบไม่มี
	 	 -	คะแนน	1	หมายถึง	เป็นบางครั้ง
	 	 -	คะแนน	2	หมายถึง	บ่อยครั้ง
	 	 -	คะแนน	3	หมายถึง	เป็นประจ�า

 การแปรผล
 	 -	คะแนน	0-4	เครียดน้อย
	 	 -	คะแนน	5-7	เครียดปานกลาง
	 	 -	คะแนน	8-9	เครียดมาก
	 	 -	คะแนน	10-15	เครียดมากที่สุด																																																																				                                           

 2. แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต	(ที่มา:	กรมสุขภาพจิต	
กระทรวงสาธารณสุข)	โดยให้ประเมินอาการในระยะ	6	เดือนที่ผ่านมา	โดย	
	 	 -	ระดับความเครียด	1	หมายถึง	ไม่รู้สึกเครียด
	 	 -	ระดับความเครียด	2	หมายถึง	รู้สึกเครียดเล็กน้อย
	 	 -	ระดับความเครียด	3	หมายถึง	รู้สึกเครียดปานกลาง
	 	 -	ระดับความเครียด	4	หมายถึง	รู้สึกเครียดมาก
	 	 -	ระดับความเครียด	5	หมายถึง	รู้สึกเครียดมากที่สุด

ค�าถาม
คะแนน

0 1 2 3

1.	มปัีญหาการนอน	นอนไม่หลบั	หรือนอนมาก

2.	มีสมาธิน้อยลง	

3.	หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ

4.	รู้สึกเบื่อ	เซ็ง	

5.	ไม่อยากพบปะผู้คน	

คะแนนรวม

สุขภาพจิตมีความส�าคัญไม่แพ้สุขภาพร่างกาย	เนื่องจากสุขภาพจิต
เป็นสภาวะทางจติใจของบคุคล	ซึง่มีผลต่อความคดิ	ความรูส้กึ	รวมถงึการรบัมอื
กบัการเปลีย่นแปลงตามสิง่แวดล้อมทีอ่ยู่รอบตวั	ดงันัน้การมสีขุภาพจติทีด่น้ัีน
เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ท่ีมีรากประกอบไปด้วยความเป็นมิตร	มีจิตใจ
โอบอ้อมอาร	ีมีเมตตา	มีความอดทนอดกลัน้	รวมถงึมคีวามมัน่คงทางชวีติและ
จิตใจ	ท้ายสดุแล้วก่อให้กลายเป็นต้นไม้ทีม่ลี�าต้นทีม่คีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งในสังคม	ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข	

องค์การอนามัยโลก	ให้ความหมายของสุขภาพจิตที่ดี	คือ	“สภาพ
จติใจทีเ่ป็นสขุ สามารถมีสัมพนัธภาพและรักษาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ไว้ได้
อย่างราบร่ืน สามารถท�าตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อม
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางสงัคม และลกัษณะความเป็นอยูใ่นการด�ารงชพี 
วางตัวได้อย่างเหมาะสม และปราศจากอาการป่วยของโรคทางจิตใจและ
ร่างกาย”	ส่วนกรมสุขภาพจิตให้นิยามว่า	“ภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถ
ปรับตัวแก้ปัญหา สร้างสรรค์ท�างานได้ มคีวามรูส้กึท่ีดต่ีอตนเองและผูอ้ืน่ 
มคีวามมัน่คงทางจิตใจ มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ อยูใ่นสงัคม และสิง่แวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงได้”	กล่าวคือ	คนที่มีสุขภาพจิตดี	จะเป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจ
ที่เป็นสุข	บุคคลรอบข้างไม่รู้สึกกดดัน	ท�างานร่วมกันก็จะมีแต่ความสุข	

ความเครียดเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความส�าคัญและส่งผลต่อสภาพจิตใจ
ของบุคคล	โดยความเครียดนั้นจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความวิตกกังวล	
ความกลัว	ความตื่นเต้น	หรือบางคนอาจจะมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยก็ได้	
ทั้งนี้แต่ละบุคคลอาจจะมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้
แตกต่างกนั	ตวัอย่างเช่น	บางคนได้รบัการฝึกให้คุ้นชนิกับปัญหาหรอืความเครยีด
ที่เกิดข้ึนตั้งแต่วัยเยาว์	บุคคลนั้นจึงสามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ	ได้อย่าง
เป็นระบบและถกูต้อง	ท�าให้บคุคลนัน้สามารถปรบัตวัเข้ากับปัญหาได้รวดเรว็
อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากบุคคลน้ันไม่มีการฝึกในการ
เผชิญกับปัญหาหรือความเครียดอย่างถูกวิธีและถูกต้อง	อาจจะส่งผลเสียต่อ
ทั้งสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของบุคคลได้อย่างง่ายดาย	ตัวอย่างเช่น	
บางคนคิดว่าการท�างานให้ประสบความส�าเร็จนั้นจะต้องท�างานอย่างหนัก
และหกัโหม	แต่ในความเป็นจรงิแล้ว	มันควรจะท�างานให้พอดกัีบความสามารถ
ของร่างกายที่มีอยู่	ไม่มากหรือน้อยเกินไป	เนื่องจากการท�างานหนักมากๆ	
นั้นจะส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรม	ทรุดโทรม	มีภาวะทางจิตใจตึงเครียด	ซึ่ง
สิง่เหล่าน้ีอาจส่งผลทีไ่ม่ดมีากนกัต่อทัง้สขุภาพกายและจติใจของบคุคลนัน้ได้	
ดังนั้นหากบุคคลนั้นมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือความเครียด
ต่างๆ	ได้ดี	อาจจะส่งเสริมให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีได้

อาจารย์ประจำาคณะทัศนมาตรศาสตร์                                                                                                    อาจารย์นาตยา ไชยเวียง

ความเครียดกับสุขภาพจิต

ค�าถาม
คะแนน

1 2 3 4 5

1.	กลัวท�างานผิดพลาด

2.	ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้	

3.	ครอบครัวมีความขัดแย้งกัน
				ในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน

4.	เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือ
				มลภาวะในอากาศ	น�้า	เสียง	และดิน

5.	รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ

6.	เงินไม่พอใช้จ่าย

7.	กล้ามเนื้อตึงหรือปวด

8.	ปวดหัวจากความตึงเครียด

(อ่านต่อหน้า 10)

วิธีการประเมินความเครียดด้วยตัวเอง โดยใช้แบบประเมิน
ความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย



ข่าวรามคำาแหง วันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒๘

     นายบรรฑูร นิยะมาภา	‘ลุงตู ้’			
                                กล่าวว่ารู้สึกดีใจท่ีได้ร่วมอบรมองค์ความรู้
																																								ด้านกัญชาฯ	กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง			
																																								สถาบันท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก	่																						
																																						คนทัง้ประเทศ	ได้เผยแพร่องค์ความรูท้ีเ่ป็น
																																									มรดกของไทยสู่ชาวโลก	สร้างความเข้าใจ										
																																						และปรับทัศนคติใหม่ว่า	กัญชาไม่ได้เป็น		
																																					สารเสพติด	แต่เป็นโอสถซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
																																								ของร่างกาย	
  “การอบรมฯครั้งนี้มีผู ้สนใจร่วมอบรมจ�านวนมาก หวังให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป เพื่อรักษาคนป่วยอีกมากมายหลายชีวิต อีกทั้ง
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ 
จึงถือเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกที่ดี”

 นายประทปี บญุยะโพธกิลุ	‘ลงุเลก็’
กล่าวว่าผมเริ่มศึกษาสมุนไพรอย่างจริงจัง
เพื่อรักษาคุณแม่ซึ่งป่วยหลายโรค	โดยศึกษา
มากว่า	18	ปีแล้ว	ไม่เคยต้องทานยาปฏชิวีนะ
และได ้เผยแพร่ความรู ้ด ้านสมุนไพรแก่
เพื่อนบ้านด้วย	เพราะการฟื ้นฟูร ่างกาย
ด้วยวิธีธรรมชาติ	เป็นการรักษาที่ดีที่สุด	
 “ดีใจที่ได้มาร่วมอบรมองค์ความรู ้ด้านกัญชากับการรักษาโรค 
จาก ดร.แก้มหอม และ Dr.Uma หวังให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นแม่บท
และน�าความรู้ไปใช้อย่างเห็นผล เพื่อเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับผู้ป่วย
อีกจ�านวนมากซึ่งนับเป็นเรื่องส�าคัญของชาติ”

     นายยืนยง โอภากุล หรือ	‘แอ๊ด    
                                   คาราบาว’	กล่าวว่าประทับใจการอบรม
																																					องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค	ซึ่ง
																																					มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นองค์กรใหญ่ที่มี
																																					วสิยัทศัน์ในการให้ความกระจ่างชดัเรือ่งกญัชา
																																							แก่ประชาชน	เพราะแม้กัญชาจะมปีระสทิธภิาพ
																																										มากมายในแง่ของการรักษาโรค	แต่ต้อง															
																																					ยอมรับว่าส่วนหนึ่งของกัญชาเป็นยาเสพติด			
																																				ดังนัน้ต้องอยูภ่ายใต้กฎหมาย	ประยกุต์ใช้กัญชา
อย่างถูกต้อง	เพื่อควบคุมไม่ให้ลูกหลานน�าไปใช้ทางอื่น
 “การผลักดันกัญชาถูกกฎหมาย ผมเชื่อมั่นว่าไม่เกินความสามารถ
ของนักกฎหมายเมืองไทย ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกฎหมายลูกที่ทางส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดต้องร ่วมมือกัน เพ่ือให้กัญชาเกิดความเสรีทางการแพทย์ 
ส่วนด้านอื่นยังต้องอยู่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์”

                                      นางยุวดี บุญครอง ประธานกรรมการ		
																															และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	มีเดีย	ออฟ					
																															มีเดียส์	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวว่ากระแสสังคม
																															ให้ความสนใจกับสมุนไพรไทยอีกครั้ง	โดยเฉพาะ
																															กัญชา	ซึ่งในต�ารับยาไทยมีกัญชาเป็นส่วนผสม																						
																															มากถึง	200	ต�ารับ	และประเทศไทยได้ใช้การรกัษา
																															ด้วยวธิกีารแพทย์แผนไทยมานานก่อนยาปฏชิวีนะ
																															จะเข้ามา	ดังนั้นเมื่อให้ความส�าคัญกับกัญชาแล้ว				
																															ต้องให้คุณค่าสมุนไพรชนิดอื่นด้วย	
 “ประทับใจการจัดอบรมฯครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
อยากให้ร่วมผลักดันกัญชาถูกกฎหมายในแง่มุมของการรักษาโรคต่อไป 
รวมถึงองค์กรอ่ืนๆ ในประเทศไทยที่จะร่วมกันต่อยอด เอเชียเป็นดินแดน
พืชสมุนไพร กลุ่มแพทย์แผนไทยควรรวมตัวพัฒนาองค์ความรู้ ผลักดันปลูก
สมุนไพรรอบทิศ เป็นยารอบบ้าน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั้งประเทศ”

    ส้ม-ชนากานต์ ชัยศรี 
มิสไทยแลนด์เวิลด์	ปี	1990	กล่าวว่า
ที่ผ ่านมาส้มได้ท�างานเป็นจิตอาสามา
โดยตลอด	ได้ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นของ
กัญชาที่สามารถส่งเสริมให้เอื้อประโยชน์
ต่อผู้ป่วย	รวมถึงใช้ป้องกันโรคและอาการ
เจ็บไข้ต่างๆ	ได้	ซึ่งหากประเทศไทยมี
มาตรการและกฎหมายที่ชัดเจนในการ
ผลติ	น�าเข้า	หรอืครอบครองกญัชา	และมี
การผลักดัน	ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี
ส�าหรับผู้ป่วย	และเป็นประโยชน์ต่อคน
ส่วนมาก

     หนสู-ิสริริตัน เรอืงศร	ีมิสไทยแลนด์เวิลด์
																																			ป ี 	 2010 	กล ่ า วว ่ าสิ ม า เข ้ า ร ่ วมอบรม	
																																“องค์ความรู ้ด ้านกัญชากับการรักษาโรค”			
																																			ด้วยพื้นฐานความรู้ที่เป็นศูนย์	หลังจากได้รับ
																																			การอบรมแล้วจึงเข้าใจว่ากัญชาไม่ได้เป็นเพียง			
																																			พืชที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารเสพติดประเภท	5			
																																			เท่านั้น	แต่เป็นพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ				
																																			ซึ่งในต่างประเทศกัญชาเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง		
																																			ส�าหรับประเทศไทยที่มีแผ่นดินเป็นทอง	มีดิน			
																																			น�้า	อากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกกัญชามาก	
เมื่อน�าความรู้จากกัญชามาต่อยอดในทางที่ถูกต้องแล้ว	ก็จะช่วยสร้างคุณค่า
และมูลค่าให้กับประเทศ	รวมถึงการน�ากัญชามาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรงด้วย

ท่ามกลางกระแส “กัญชา” ที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.

จัดอบรมเรื่อง “องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค”เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา 

ประชาชนและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมหลั่งไหลรับความรู้ด้านกฎหมายกัญชาและการรักษาโรค 

พร้อมเผยความคิดเห็นที่มีต่อกัญชาในมุมมองที่ต่างกัน

นานาทัศนะของ
กระแสกัญชาถูกกฎหมาย
ผลักดันเป็นยารักษาโรค



ปัญหานักศึกษา
ตอบ

กองบรรณาธิการ

ถาม	 ดิฉันเป็นนักศึกษาภูมิภาค	ปกติดิฉันสอบ
ทีศ่นูย์สอบจงัหวดัเชยีงใหม่	แต่ดฉินัมคีวามจ�าเป็น
ต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่จังหวัดพิษณุโลก	ดังน้ันดิฉัน
สามารถท�าเรื่องขอย้ายไปสอบที่ศูนย์สอบจังหวัด
พิษณุโลกได้หรือไม่	ช่วยช้ีแจงให้ทราบด้วย
ตอบ	 นกัศกึษาท่ีสมคัรสอบส่วนภูมภิาคสามารถ
ย้ายศูนย์สอบได้	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
			1.	การย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน
	 เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียน
เรยีนประจ�าแต่ละภาคการศกึษา	นกัศกึษาสามารถ
แจ้งชือ่ศนูย์สอบลงใน	ม.ร.34	(บตัรลงทะเบยีนเรยีน)
ซึง่ชือ่ศูนย์สอบทีร่ะบไุว้นีอ้าจเหมอืนหรอืแตกต่าง
กนัในแต่ละภาคการศกึษาขึน้อยูก่บัความประสงค์
ของนักศึกษาว่าจะเข้าสอบที่ศูนย์สอบใด	ดังนั้น
ในการลงทะเบยีนเรยีนทุกครัง้นกัศกึษาต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของช่ือศูนย์สอบ	เพราะถ้าเขยีนศนูย์
สอบผดิจะท�าให้เอกสารการสอบไล่ทกุประเภทผดิ
ไปด้วย	รวมถึงการลงทะเบียนทาง	internet
			2.	การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน
ก่อนการสอบไล่
	 นักศกึษาทีป่ระสงค์จะย้ายศนูย์สอบหลังจาก
ลงทะเบียนเรยีนไปแล้ว	นกัศกึษาจะต้องส่งจดหมาย
แจ้งความประสงค์ขอย้ายศูนย์สอบโดยด่วนก่อนที่
จะมกีารจัดสอบ	พร้อมส่งส�าเนาใบเสร็จรบัเงนิและ
ค�าร้องถึง	ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ	เพื่อ
ด�าเนินการย้ายศูนย์สอบให้นักศึกษา
			3.	การแจ้งย้ายศนูย์สอบก่อนการสอบไล่น้อยกว่า
2	สัปดาห์	หรือในระหว่างการสอบไล่
	 ในกรณทีีน่กัศกึษาแจ้งย้ายศนูย์สอบกระช้ันชดิ
หรอืไม่ได้แจ้งขอย้ายศูนย์สอบมายงัฝ่ายลงทะเบยีน
เรียนและจัดสอบ	ท�าให้นักศึกษาไม่ได้รับหนังสือ
แจ้งเรือ่งสถานทีส่อบใหม่	ในกรณดีงักล่าวให้นกัศกึษา
ปฏิบัติดังนี้
	 3.1	นักศึกษาต้องตรวจหาห้องสอบจาก
ตารางสอบไล่ประจ�าศูนย์สอบนั้น	ๆ
	 3.2	ให้นักศึกษาไปติดต่อผู้ประสานงาน
การสอบไล่ประจ�าศูนย์สอบที่นักศึกษาประสงค์
จะย้ายไปเข้าสอบ	เพ่ือแจ้งการย้ายศนูย์สอบดังกล่าว
	 3.3	นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ม.ร.ศ.10	(แบบขออนุมัติย้ายศูนย์การสอบของ
นักศึกษาส่วนภูมิภาค)	พร้อมแนบส�าเนาใบเสร็จ
รับเงิน
	 3.4	การเซ็นชื่อเข้าสอบ	นักศึกษาจะต้อง
เซ็นชื่อในบัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบที่กรรมการคุมสอบ
ประจ�าห้องสอบได้แทรกช่ือสอบไว้ให้	โดยนกัศกึษา
ต้องตรวจสอบว่าตรงกับกระบวนวิชาที่นักศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรียนไว้หรือไม่
	 ท้ังนี	้นกัศึกษาจะสามารถย้ายศนูย์สอบได้
ก็ต่อเมื่อวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้เปิดให้สอบที่
ศูนย์สอบที่ย้ายไปด้วย
ถาม	 ดฉินักากบาทขอจบแล้วในภาค	2/61	ติด	F
วชิา	POL4322	เป็นวิชาเลือกเสรขีองคณะรฐัศาสตร์	
เหลอืแต่หน่วยกติของวชิานีต้วัเดยีว	แต่วชิานีไ้ม่เปิด
สอบซ่อมในภาค	2,S/61	และกไ็ม่เปิดสอนในภาค

ซัมเมอร์ด้วยค่ะ
			1.	เราจะสามารถเลอืกวิชา	POL	อืน่ๆแทนได้ไหม
จะมีผลอะไรไหม
			2.	จะสามารถสอบซ�้าซ้อนได้หรือไม่	ในภาค
ซมัเมอร์นี	้หรอืต้องรอลงทะเบยีนใหม่ตอนเปิดเทอม
1/62	เลย
ตอบ	 1.	สามารถท�าได้	เพราะวชิาดงักล่าวนกัศกึษา
จะน�าไปอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี	ซึ่งหมวดวิชา
เลือกเสรีนั้น	นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
วชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอน	และไม่เป็นวชิาต้องห้ามของคณะ
	 2.	การขอสอบซ�า้ซ้อน	สามารถท�าได้เฉพาะ
วชิาทีเ่ป็นวชิาบงัคบัทีไ่ม่สามารถน�าวชิาอ่ืนมาแทน
ที่ได้

	 ปรชัญาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงคอื	“ส่งเสรมิความเสมอภาคทางการศึกษา	ผลิตบัณฑติทีม่ี
ความรูคู้ค่ณุธรรม”	ซึง่เป็นสิง่ทีท่กุหน่วยงานของมหาวทิยาลยัต้องน�ามาก�าหนดเป็นนโยบายในการปฏบิตังิาน
ส�านักหอสมดุกลางได้ด�าเนินงานตามปรชัญา	วสิยัทศัน์	และพนัธกจิของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมาโดย
ตลอดในการจัดการให้บรกิารทีส่่งเสรมิและสนับสนุนคณุภาพการศึกษา
	 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีความหลากหลายทั้งวัยและอาชีพ	รวมทั้งมีเพศภาวะที่
แตกต่างกนัทัง้ฆราวาสและนกับวช	โดยมหาวิทยาลยัรามค�าแหงมนัีกศึกษาทีม่เีพศภาวะพระภกิษ-ุสามเณร
จ�านวน	919	คน	ทีม่สีถานภาพการเป็นนกัศึกษา	แบ่งระดับออกเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีจ�านวน
855	คน	ปรญิญาโท	จ�านวน	50	คน	และปรญิญาเอก	จ�านวน	14	คน	(มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สถาบนั
คอมพวิเตอร์,	การตดิต่อส่วนบคุคล,	28	มกราคม	2562)
	 จากการให้บรกิารของฝ่ายบรกิารสารสนเทศ	พบว่า	มนีกัศึกษาทีม่เีพศภาวะ	พระภกิษ-ุสามเณร
เข้ามาใช้บริการเป็นประจ�า	และประสบปัญหาในการใช้ห้องสมดุในด้านพืน้ที	่เพราะต้องหาพืน้ทีน่ัง่ค้นคว้า
ที่เหมาะสมแก่สมณสารูป	ฝ่ายบริการสารสนเทศได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ห้องสมุด
ของผูใ้ช้บริการกลุม่น้ี	จึงได้จัดบรกิาร	“พืน้ทีใ่ห้บริการส�าหรบัพระภกิษ-ุสามเณร”	ขึน้	เพือ่อ�านวยความสะดวก
ส่งเสรมิการใช้ห้องสมดุ	และสนบัสนนุการศกึษาค้นคว้าของพระภกิษ-ุสามเณรให้มโีอกาสในการใช้ห้องสมดุ
เพื่อประกอบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
อย่างบณัฑติทีม่คีณุภาพต่อไป	(สไีพ	ประดษิฐ์ภมิู,	2562,	หน้า	3)

ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดบริการใหม่

“พื้นที่ให้บริการส�าหรับพระภิกษุ – สามเณร”
สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ

สถานที่และเวลาทำาการ
	 พ้ืนท่ีให้บริการส�าหรับพระภิกษุ-สามเณร
จัดให้บรกิารที	่ชัน้ลอย	อาคาร	1	ส�านักหอสมดุกลาง
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
เวลาในการให้บริการ
	 วนัจนัทร์	–	ศุกร์	เวลา		08.30	-	16.30	น.	
		 วนัเสาร์	–	อาทติย์	เวลา	09.00	-	17.30	น.
(มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ส�านักหอสมุดกลาง,
2562)

สิ่งอำานวยความสะดวก
	 1.	คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งไทยและต่างประเทศ
	 2.	โต๊ะ	–	เก้าอี้	ส�าหรับนั่งศึกษาค้นคว้า
ของพระภิกษุ	–	สามเณร
	 3.	คัมภีร์ทางด้านพระพุทธศาสนา
ติดต่อขอใช้บริการหรือสอบถามรายละเอียด
	-	เคาน์เตอร์บริการชั้น	1	อาคาร	1	
	-	โทรศัพท์	0-2310-8636

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่บริการสำาหรับ
พระภิกษุ-สามเณร
	 1.	ให้บรกิารเฉพาะพระภกิษ-ุสามเณรเท่านัน้
	 2.	ลงชื่อเข้าใช้ในสมุดทะเบียนเข้าใช้พื้นที่
บริการส�าหรับพระภิกษุ	–	สามเณร
	 3.	หากน�าหนังสือของส�านักหอสมุดฯ
เข้ามาอ่าน	เมื่อใช้เสร็จ	กรุณาน�าหนังสือวางที่
“โต๊ะวางหนังสือใช้แล้ว”
	 4.	โปรดเก็บเก้าอีเ้ข้าทีใ่ห้เรยีบร้อยหลงัจาก
ใช้บริการ

อ้างอิง
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ส�านักหอสมดุกลาง.	(2562).
เปิดบริการ	พ้ืนที่ส�าหรับพระภิกษุ-สามเณร.
ค้นเมื่อ	1	เมษายน	2562,
	 จาก	https://www.lib.ru.ac.th/forum/
index.php?topic=7850.0
สีไพ	ประดิษฐ์ภูมิ.	(เมษายน,	2562).	เปิดบริการ
ใหม่	“พืน้ทีใ่ห้บรกิารส�าหรบัพระภกิษ-ุสามเณร”,
สารส�านักหอสมุดกลาง,	35(4),	3.

ทางเข้าพื้นที่ให้บริการสำาหรับพระภิกษุ-สามเณร

ข่าวรามคำาแหงวันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ๙



ความเครียดกับสุขภาพจิต                    (ต่อจากหน้า 7)

ข่าวรามคำาแหง วันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒๑๐

กิจกรรม QR	CODE
รายละเอียดการจัดกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ จ�านวนทีร่บัสมคัร

1.	อบรมแผนความคิด...ชีวิตดี๊ดี	เคล็ดไม่ลับสู่ความส�าเร็จ			
				(Mind	Mapping)

1	ส.ค.	62 08.30-16.00	น.
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
วทิยาเขตบางนา	(รามฯ	2)

50	คน

2.	อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย 2	ส.ค.	62 08.30-16.00	น.
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
วทิยาเขตบางนา	(รามฯ	2)

50	คน

3.	อบรมทักษะการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน 7	ส.ค.	62 08.30-16.00	น.
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
วทิยาเขตบางนา	(รามฯ	2)

70	คน

4.	ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	
			พระราชวังดุสิต

28	ส.ค.	62 06.00-14.00	น.
โครงการส่วนพระองค์

สวนจติรลดา	พระราชวงัดสุติ
35	คน

กองงานวิทยาเขตบางนาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 จำานวน 4 กิจกรรม ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที ่
	 งานกิจการและบริการนักศึกษา	อาคารพระมาส	(PRB)	ชั้น	1	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	วิทยาเขตบางนา	(รามฯ	2)	โทร.	คุณรุ่งทิวา	
(089-892-2538)	คุณอาริยา	(081-902-9550)

 การแปรผล
 - ระดบัคะแนน 0 – 23 คะแนน:	ท่านมคีวามเครียดอยู่ในระดับน้อย
และหายไปได้ในระยะเวลาสัน้	ๆ 	เป็นความเครียดทีเ่กิดขึน้ได้ในชวิีตประจ�าวัน

สำาหรับขั้นตอนการสมัครทางแอปพลิเคชันไลน์ ดังนี้
	 1.	ส่งบตัรประจ�าตวันกัศึกษา	และเบอร์โทรศัพท์ทางแอปพลเิคชันไลน์	
แต่ละกลุ่มกิจกรรม
	 2.	ก่อนฝึกอบรมประมาณ	1	สปัดาห์	ผูส้มคัรจะได้รบัการตดิต่อกลบั
จากเจ้าหน้าทีเ่พือ่ยนืยนัการสมคัร

ฟรี

ค�าถาม
คะแนน

1 2 3 4 5

9.	ปวดหลัง

10.	ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง

11.	ปวดศีรษะข้างเดียว

12.	รู้สึกวิตกกังวล

13.	รู้สึกคับข้องใจ

14.	รู้สึกโกรธ	หรือหงุดหงิด

15.	รู้สึกเศร้า

16.	ความจ�าไม่ดี

17.	รู้สึกสับสน

18.	ตั้งสมาธิล�าบาก

19.	รู้สึกเหนื่อยง่าย

20.	เป็นหวัดบ่อย	ๆ

คะแนนรวม

และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม	ความเครียด
ในระดับนี้ถือว่ามีประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	เป็นแรงจูงใจที่
น�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิตได้
 - ระดับคะแนน 24 – 41 คะแนน: ท่านมีความเครียดในระดับ
ปานกลางเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือเหตุการณ์ที่
ท�าให้เครยีด	อาจรูส้กึวติกกงัวลหรอืกลวั	ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ปกติ	ความเครยีด
ระดับนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นผลเสียต่อการด�าเนินชีวิต	ท่านสามารถ
ผ่อนคลายความเครียดด้วยการท�ากิจกรรมท่ีเพิ่มพลัง	เช่น	ออกก�าลังกาย	
เล่นกฬีา	ท�าสิง่ทีส่นกุสนานเพลดิเพลนิ	เช่น	ฟังเพลง	อ่าน	หนงัสอื	ท�างานอดเิรก	
หรือพูดคุยระบายความไม่สบายใจกับผู้ที่ไว้วางใจ
 - ระดับคะแนน 42 – 61 คะแนน:	ท่านมีความเครียดในระดับสูง	
เป็นระดับที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งต่าง	ๆ	หรือ	เหตุการณ์รอบตัว	
ท�าให้วิตกกังวล	กลัว	รู ้สึกขัดแย้งหรืออยู ่ในสถานการณ์ที่แก้ไขจัดการ
ปัญหานัน้ไม่ได้	ปรบัความรูส้กึด้วยความล�าบากจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	
และการเจ็บป่วย	เช่น	ความดันโลหิตสูง	เป็นแผลในกระเพาะอาหาร	ฯลฯ	
สิ่งที่ท่านต้องรีบท�าเมื่อมีความเครียดในระดับนี้คือ	คลายเครียดด้วยวิธีที่
ท�าได้ง่ายแต่ได้ผลดี	คอื	การฝึกหายใจ	คลายเครยีด	พดูคยุระบายความเครียด
กับผู้ไว้วางใจ	หาสาเหตุหรือปัญหาที่ท�าให้เครียดและหาวิธีแก้ไข	หากท่าน
ไม่สามารถจัดการคลายเครียดด้วยตนเองได้	ควรปรึกษากับผู้ให้การปรึกษา
ในหน่วยงานต่าง	ๆ		
 - ระดบัคะแนน 62 คะแนนขึน้ไป:	ท่านมคีวามเครยีดในระดบัรนุแรง	
เป็นความเครยีดระดบัสงูทีเ่กดิต่อเนือ่งหรอืท่านก�าลงัเผชญิกบัวกิฤตของชวีติ	
เช่น	เจ็บป่วยรนุแรง	เรือ้รงัมคีวามพกิาร	สญูเสยีคนรกั	ทรพัย์สนิ	หรอืส่ิงที่รัก	
ความเครียดระดับนี้ส่งผลท�าให้เจ็บป่วยทางกายและสุขภาพจิต	ชีวิตไม่มี
ความสุข	ความคิดฟุ้งซ่าน	การตัดสินใจไม่ดี	ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้	ความเครียด
ระดับน้ีถ้าปล่อยไว้จะเกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและคนใกล้ชิด	ควรได้รับ
การช่วยเหลือจากผู้ให้การปรึกษาอย่างรวดเร็ว	เช่น	ทางโทรศัพท์	หรือผู้ให้
การปรึกษาในหน่วยงานต่าง	ๆ



เศรษฐศาสตร์101                (ต่อจากหน้า 5)

	 ส่วนเครื่องมืออย่างที่	2	ของนโยบาย
การคลงัคอืการใช้จ่ายของรฐับาลน้ันเราทราบแล้วว่า
เป็น	1	ในส่วนประกอบหลักของการใช้จ่ายรวม
ที่ใช้ค�านวณ	GDP	อยู่แล้ว	ดังนั้นการเพิ่มหรือลด
การใช้จ่ายรฐับาลจึงมีผลต่อการเพิม่หรอืลด	GDP	
โดยตรง	แต่ปัญหาทีท่�าให้รฐับาลไม่อาจใช้นโยบาย
การคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(ซึ่งก็คือเพิ่ม	GDP)	
ได้มากนักก็คือ	ถ้ารัฐบาลใช้จ่ายมากโดยจัดเก็บ
รายได้	(คือภาษี)	เพิ่มได้ไม่ทันก็จะเกิดปัญหา
ขาดดุลการคลังซึ่งแปลว่ารัฐบาลมีเงินไม่พอใช้
และเมื่อรัฐบาลขาดเงินหมุนเวียน	(ยังไม่จ�าเป็น
ต้องถึงกับถังแตก)	รัฐบาลก็จะต้องไปกู้ยืมด้วย
การออกพนัธบตัรหรอืตัว๋เงนิคลงัมาขายซ่ึงจะต้อง
เสียดอกเบ้ียในอัตราค่อนข้างสูง	และถ้าหากกู้มา
มาก	ๆ	โดยไม่มีว่ีแววว่าจะใช้หน้ีได้หมดเมื่อไหร	่
รัฐบาลก็อาจตกอยู่ในฐานะล้มละลายได้
	 นอกจากนโยบายการคลังแล้ว	นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึงก็คือ
นโยบายการเงินซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีบทบาทก�าหนด
นโยบายนี้โดยตรงเนื่องจากตามหลักการแล้วผู้
จะใช้นโยบายน้ีคือผู ้บริหารธนาคารกลางของ
ประเทศ	ซึง่จะใช้เครือ่งมอืทางการเงนิมาเพิม่หรอื
ลดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อ
บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจอันอาจจะเป็นการ
ท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหรือปัญหา
เงินเฟ้อ	เป็นต้น
	 หลักการส�าคัญของนโยบายการเงินก็คือ
ถ้าหากปริมาณเงินเพิ่มข้ึนจะท�าให้อัตราดอกเบี้ย
ลดลงซึ่งจะไปจูงใจให้เกิดการลงทุน	โดยเหตุผล
ก็คือการลงทุนส่วนส�าคัญหาเงินมาจากการกู้ยืม
เช่นออกหุ้นกู้มาขายในตลาดหลักทรัพย์หรือกู้ยืม
จากสถาบนัการเงนิ	ดงัน้ันถ้าอตัราดอกเบีย้ต�า่กจ็ะ
ท�าให้เกิดการลงทนุมากขึน้	ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารขยาย
การผลิตและการจ้างงานและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในที่สุด	แต่การจะใช้นโยบายนี้ก็ต้อง
ระวงัไม่เพิม่ปรมิาณเงินมากเกินไปซึง่กจ็ะท�าให้เกดิ
ปัญหาเงินเฟ้อได้	
	 ในทางตรงข้ามถ้ามีการลดปริมาณเงินลง
กจ็ะท�าให้อตัราดอกเบีย้สงูขึน้ซึง่จะขดัขวางสิง่จงูใจ
ให้ลงทุน	น�าไปสู่การลดการผลิตและการจ้างงาน
ท�าให้เศรษฐกิจชะลอตวัลง	อย่างไรก็ตามนโยบาย
การลดปรมิาณเงินน้ีถ้าท�าในช่วงทีเ่กิดเงนิเฟ้อรนุแรง

หรือประเทศก�าลังขาดดุลการค้าอย่างหนักก็จะ
ช่วยลดความต้องการซือ้ในระบบเศรษฐกจิซึง่ย่อม
จะช่วยชะลออัตราเร่งของเงินเฟ้อและการน�าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศลงได้
	 จากหลักการของนโยบายการเงินข้างต้น
ท�าให้สามารถวเิคราะห์ได้ว่าควรใช้นโยบายการเงนิ
แบบใดเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	เช่นถ้าเกิดปัญหา
เงินเฟ้อก็ควรลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลง
ซึ่งนโยบายการเงินแบบนี้เราเรียกว่า	“นโยบาย
การเงินแบบเข้มงวด”	แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิดข้ึน
เป็นปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหรอืตกต�า่ก็ควรแก้ด้วย
การเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจขึ้นหรือใช้	
“นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย”	
	 แต่สิ่งที่พึงระวังในการใช้นโยบายการเงิน
ก็คือถ้าลดปริมาณเงิน	(เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ)	
มากเกินไปอาจน�าไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยได้	
และในทางกลับกันถ้าเพิ่มปริมาณเงิน	(เพื่อแก้
ปัญหาเศรษฐกจิถดถอย)มากเกนิไป	กอ็าจน�าไปสู่
ปัญหาเงินเฟ้อได้

ข่าวรามคำาแหงวันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ๑๑

	 																																																									คณะผูจั้ดทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
เจ้าของ	 	 			มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร											ผศ.ลนีา		ลิม่อภชิาต														ผู้ประสานงานข้อมลูสารสนเทศ	 		นางรชัน	ี	โคตรพรหม																						 
บรรณาธกิารผู้ช่วย				รศ.วารศิา		พลายบวั					อาจารย์อภสิทิธ์ิ		ศภุกจิเจรญิ						น.ส.สธุ	ี	ตนัตนินัท์ธร					
กองบรรณาธกิาร						น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู						นางปญุญสิา		อรพินท์							น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ							นางสารศิา		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐา		ทองจบั
ช่างภาพ	 	 			นายวทิยา		ธนาฤกษ์มงคล				นายภาณพุงศ์		พงิไธสง											ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า								นายสณัฐติ	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน

                                     (ต่อจากหน้า 6)

					-	จัดการประชุม	ก.พ.	อาเซียน	คร้ังที่	20	
ภายใต้หัวข้อหลัก	“ยกระดับ	ฉับไว	ก้าวใหม่
ราชการอาเซียน”
 Connectivity and Partnerships
(ส่งเสริมความเเช่ือมโยงภาคประชาชน และหุ้น
ส่วนความร่วมมือ)
					- 	จัดการประชุมภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชนอาเซียน
					-	ส่งเสริมการเป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน	ในปี	
2562	และการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่มี
อยู่ในไทย
					-	จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคม-
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
					-	ยกระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
 Sustainability (ส่งเสริมความมั่นคง
ที่ยั่งยืนทางด้านสังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค)
					-	ส ่งเสริมศักยภาพการด�าเนินงานของ
ศนูย์อาเซยีนเพือ่การหารอืและการศกึษาวจิยัด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
					-	จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน
สมัยพิเศษเรื่องขยะทะเล
					-	น�าเสนอพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู ่เกาะ
อ่างทอง	หาดเจ้าไหม	เขตห้ามล่าสัตว์หมู่เกาะ
ลิบง	เป็นพื้นที่มรดกอาเซียน
					-	ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการตาม
โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน

 ส�าหรับการจัดแข่งขันในครั้งนี้	จัดขึ้นโดย
คณะดุริยางคศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ	เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐาน
ดนตรีแจ๊ส	ให้ด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพ	มีมาตรฐาน
ที่สามารถเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนได้อย่างยั่งยืนใน
สงัคมไทย	อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	
และประชาชนทั่วไปที่สนใจดนตรีแจ๊สได้มีเวที
แสดงความสามารถอย่างถกูต้อง	นอกจากนัน้ยงัเป็น
การด�าเนินตามพันธกิจของคณะดุริยางคศาสตร์
ในการบรกิารวิชาการด้านดนตรีทีมี่มาตรฐานต่อสงัคม	
และอีกหนึ่งใจความส�าคัญของโครงการนี้ 	คือ
เพือ่เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา-
ภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทีท่รงเป็นดัง่ผูบ้กุเบกิ
ดนตรีแจ๊สข้ึนในประเทศไทย	โดยการแข่งขันครั้งนี้
ได้รบัความสนใจจาก	นักเรยีน	นกัศกึษา	นกัดนตรีและ
ประชาชนทั่วไป	เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า	
500	คน	ซึ่งแบ่งผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ละ
ประเภท ดงันี ้Jazz Ensembles 13 วง Jazz Big 
Band 5 วง และ Jazz Vocal 10 คน	และทีพ่เิศษ
ในปีนีมี้ผูเ้ข้าแข่งขนัจากต่างชาตเิป็นจ�านวนมาก	อาทิ	
สิงคโปร์	มาเลเซีย	และฮ่องกง	เพื่อชิงเงินรางวัล
รวมทัง้สิน้กว่า	345,000	บาท	ถอืเป็นเวทแีข่งขนัแจ๊ส
ที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยด้วย	
 		 ทั้งนี้ทีม	DS.RU.JAZZ BIG BAND จาก
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ได้เข้าประกวด
ในประเภท Jazz Big Band Competition	ซึง่เป็น
การแข่งขันวงดนตรี	Jazz	ขนาดใหญ่	ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาท่ีบรรเลงเพลงทีแ่สดงให้เห็นถงึ
ความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลง
กลุ่มใหญ่และความสามารถในการโซโล่ในลีลาการ
ด้นสดแบบแจ๊ส	ภายใต้ส�าเนยีงของดนตรแีจ๊สในระดบั
มาตรฐานสากล	โดยได้รบัการฝึกสอน-ซ้อม	และดแูล
ควบคมุวงเป็นอย่างด	ีจากอาจารย์กติภัิทร	ภูวะปัจฉมิ	
และอาจารย์ประพนัธ์พงศ์		มณวีงษ์	อาจารย์ประจ�ากลุม่
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	สาขาดนตรสีากล	โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ท�าให้สามารถคว้ารางวัล
ชนะเลิศมาครองได้ส�าเร็จ
		 ส�าหรับ	สมาชิกในทีม	จ�านวน	18	คน	
ประกอบด้วย	ด.ช.วรภพ	องิคนนัท์	ชัน้	ม.2	ด.ญ.ฉตัรพร 
พวงมาลัย ชั้น ม. 3	ด.ช.ณภัทร	เทพอินทร์	ช้ัน	ม.3	
ด.ช.นครา เมฆาสุวรรณรัตน์ ช้ัน ม.3	ด.ญ.ทิพวรรณ	
สันธิศิริ	ชั้น	ม.3	นายชญานนท์ กระบิลสิงห์ ชั้น ม.3
ด.ญ.นันทิยา	คุ้มกระโทก	ช้ัน	ม.3	นางสาวธีมาพร 
คุม้กระโทก  ชัน้ ม.4	นางสาวกอร์ปปณุภทัร	บญุเศษ	
ชัน้	ม.4		นายตรเีทพ บ�ารงุศลิป์ ชัน้ ม.4	นายกรินทร์	
ศุขกสิกร	ชั้น	ม.4	นายสขภณ อิศรภัคดี ชั้น ม.4  
นายบณัฑติ	ผ่องโชค	ช้ัน	ม.5	นางสาวสิปโปทยั มหัธนา 

สุดเก่ง!! นร.สาธิตรามคำาแหง คว้าแชมป์ฯ
                                       (ต่อจากหน้า 1)

ชั้น ม.5		นางสาวเกณิกา	ภูวดลรุ่งเรือง	ชั้น	ม.6		
นายลขิสทิธิ ์เย็นประสทิธ์ิ ชัน้ ม.6	นายปฐว	ีวรรถนสาร	
ชั้น	ม.6	และนายประยุทธ์ เกษร ชั้น ม.6

  
  
  



ติดตามงานในพื้นที่	 คณะวิจัยจากหน่วยวิจัย
ไลเคน	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง	ลงพืน้ทีต่ดิตามงาน	ในพืน้ทีจั่งหวัดแพร่
ณ	โรงเรยีนถ่ินโอภาส	โรงเรียนวัดเมธังกราวาส	และ
โรงเรยีนเมอืงแพร่	เมือ่วนัที	่2	–	3	พฤษภาคม	2562
โดยได้รบัการต้อนรบัจากผูอ้�านวยการโรงเรยีน	และ
คณะคร	ูทัง้	3	โรงเรยีน	ซึง่คณะวจิยัมคีวามร่วมมอื
กับโรงเรียน	เน้นความช่วยเหลือด้านวิชาการตาม
ความต้องการของโรงเรยีน	เช่น	องค์ความรู	้ความเข้าใจ
และเทคนคิการศกึษาด้านชวีวทิยา	ตลอดจนเสรมิ
กจิกรรมความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีศ่กึษา
ให้กับนักเรียน	ครูอาจารย์	และผู้ที่สนใจ	โดยจะมี
กิจกรรมอบรมให้ความรู	้ในวันที	่22-24	พฤษภาคม
2562	ซึง่กจิกรรมดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของการร่วม
สนองพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร	ีภายใต้โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรม
พชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตัน-
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี(อพ.สธ.)	ตามแผน
แม่บท	ระยะ	5	ปีที่หก	(รายละเอียดเพิ่มเติม	ใน
http://rspg.ru.ac.th/)

	 คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	คณะ
มนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดัโครงการ	“AUN QA: การพฒันาคณุภาพหลกัสตูรในอนาคต”
โดยมี	รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	เป็นประธานเปิดงาน	และมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสมุน	รองอธิการบดฝ่ีายพฒันาคณุภาพการศกึษา	เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุมพวงแสด	อาคาร	2	ชั้น	2
	 การจดัโครงการครัง้นี	้เพือ่ให้ความรู	้และเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนนิการประกนั-
คณุภาพการศกึษา	และเกณฑ์การประเมนิในระบบ	AUN	QA		เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมการอบรมซึง่เป็นผูแ้ทน
แต่ละหลักสูตรสามารถด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละหลักสูตรได้
เพราะมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีแนวโน้มจะปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	โดยใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	CUPT	QA	และในระดับหลักสูตรใช้ระบบ	AUN	QA	ฉบับภาษาไทย
ที่พัฒนาขึ้นจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)

 อาจารย์ ดร.พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ
ผูจ้ดัการคลนิกิเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ร่วมกบัสถาบนัวจัิยเทคโนโลยเีกษตร	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	จดัประชุมเสวนาและ
ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น	เรื่อง	“การขยายพันธุ์พืช:
กล้วยไม้หายาก	อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก
กหุลาบจิว๋ในขวด	มะแขว่น	และสมนุไพร”	รวมท้ัง
การออกแบบและสร้างห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ให้กับโรงเรียน
แม่ระมาดน้อย	กศน.อ�าเภอแม่ระมาด	วิสาหกิจ
ชมุชนต�าบลขะเนจือ้	และตัวแทนหมู่บ้านหม่องวา
อ�าเภอแม่ระมาด	จงัหวดัตาก	เมือ่วนัที	่7	พฤษภาคม
ท่ีผ่านมา	เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารขยายพนัธ์ุพืชด้วยเทคนคิปลอดเชือ้
และการแปรรูปอาหารในเดือนกรกฎาคม	2562

วางแผนจัดกิจกรรม			คณะกรรมการหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ	(ชวีวทิยา)	ของภาควชิาชวีวทิยา

เตรยีมการจดัประชมุ    รองศาสตราจารย์ ดร.
วรรณา มุสิก	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ประชุม
เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาคณบดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	คร้ังที่	4/2562	ซึ่ง
จะมีในวันที่	23-24	สิงหาคม	2562	โดยคณะ
วทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัรามค�าแหงได้รบัเกยีรติ
เป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุ	ทัง้นีค้ณบดคีณะ

คณะวิทย์จัดเสวนาการขยายพันธุ์พืช

วทิยาศาสตร์	ได้ชีแ้จงความส�าคญัรายละเอยีดต่างๆ
รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจข้ันตอนต่างๆ	ในการ
จัดงานดงักล่าว	ให้กบับคุลากรของคณะวทิยาศาสตร์
ได้รับทราบ	เพื่อให้การประชุมสภาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์	ฯ	ดังกล่าวประสบความส�าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย	เมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2562

คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จัดการ
ประชุม	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม
2562	ณ	ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา	(SCL513)
เพ่ือพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2562	กิจกรรมนักศึกษา
พบอาจารย์ทีป่รกึษา	ครัง้ที	่2	การทวนสอบกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในภาควิชา	ฯลฯ	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ
เหล่าน้ี	จะเป็นการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา
เพื่อให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาต่อไป

คณะมนุษยศาสตร ์ จัดอบรมการประกันคุณภาพ
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๖) วันที ่๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

http://rspg.ru.ac.th/
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