
  ตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่4) ประกาศราชกจิจานุเบกษา 
หน้า 77 เล ่ม 137 ตอนพิเศษ 100 ง เม่ือวันที่  29 เมษายน 2563 
ให้บรรดาประกาศหรอืค�าสัง่ของผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ผูว่้าราชการจงัหวดั 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ยังคงผล
บงัคบัใช้ต่อไปเช่นเดมิ จนกว่าจะได้มข้ีอก�าหนด ประกาศ หรอืค�าส่ังเป็นอย่างอืน่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปนั้น
  เพือ่ให้เป็นไปตามประกาศกรงุเทพมหานครลงวนัที ่27 มนีาคม 2563 
ข้อ 15 ให้ปิดสถานศกึษาทกุระดบั และสถาบันกวดวชิา ตัง้แต่วันที ่31 มนีาคม 
ถึง 30 เมษายน 2563 ประกอบกับมาตรการผ่อนปรนในส่วนของสถาบัน
อุดมศกึษาและหน่วยงานวิจัย กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 22 และ มาตรา 24 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. 2541 จึงมีประกาศ ดังนี้                                                                  
 1. ขยายวันปิดท�าการมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นการชั่วคราวทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ลงวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 
พฤษภาคม 2563
  2. ให้บคุลากรปฏบิตัติามประกาศมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ลงวนัที ่18 
มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จาก
โรคโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
ให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละหน่วยงาน ตดิตามและประเมนิผลกรณทีีม่อบหมายให้ 
บุคลากรท�างานที่บ้าน (Work from Home) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. กรณีที่ลักษณะงานเป็นการให้บริการนักศึกษาและประชาชน 
หรอืต้องมกีารประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยั
อยู่เป็นประจ�า                                                   (อ่านต่อหน้า 8)

	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญชาล		ทองประยูร ผู ้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั และร่วมลงนามถวาย
พระพรชยัมงคล เน่ืองในวนัฉตัรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีและน้อมร�าลกึถงึ
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรทั่วประเทศ 
ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวได้จัดตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย
                                                                                                      (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เร่ือง การบอกเลิก-บอกเพ่ิม
กระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุญาตให้
เฉพาะนกัศกึษาทีข่อจบการศกึษาในภาคฤดรู้อน ลงวนัท่ี 3 เมษายน 2562 นัน้
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงปัญหาของนักศึกษา ในกรณี
ไม่ขอจบการศึกษาในภาคฤดูร้อนในการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึง
ความปลอดภยัของบุคลากร และนกัศึกษา ประกอบกับมตทิีป่ระชมุ ก.บ.ม.ร.
ครัง้ที ่7/63 ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 วาระที ่45           (อ่านต่อหน้า 2) 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เร่ือง	ปิดท�าการมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นการชั่วคราว

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เพิ่มเติม	(ฉบับท่ี	3)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง	การอนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับบริการ	

ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรือ่ง	ก�าหนดการบอกเลกิ	-	บอกเพิม่กระบวนวชิา	(เพิม่เตมิ)

ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2562

อตฺตา	หิ	อตฺตโน	นาโถปีที่	๕๐ ฉบับที่	๕

ข่าวรามค�าแหงข่าวรามค�าแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่	๑๑	-	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๓

บรรยายภาคฤดูร้อน/2562
ผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง

www.cyberclassroom.ru.ac.th

www.m-learning.ru.ac.th

คลิก
Click

คลิก
Click

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญชาล	ทองประยูร ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ 
รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง รบัมอบเครือ่งจ่ายแอลกอฮอล์ แบบเท้าเหยยีบ 
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สืบพงษ์		ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งน�ามามอบแทน 
ดร.วินิจ	สืบแต่ตระกูล	ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
จ�านวน 5 เคร่ือง เพ่ือให้บคุลากร นกัเรยีน และนกัศกึษาทีม่าตดิต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลัย
ได้ใช้ประโยชน์ หลีกเล่ียงการสัมผัสขวดเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควดิ-19) เม่ือวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องท�างานอธิการบด ีช้ัน 2 อาคารวทิยบริการและบริหาร

รับมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ฯ

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง ปิดท�าการมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงเป็นการชัว่คราวทัง้ส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค เพิม่เติม (ฉบบัที ่3) 
ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ 2563 ข้อ 4 ให้นักศึกษาติดต่อขอรับ
บริการเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาทาง Online ได้ที ่www.ru.ac.th ความแจ้งแล้ว นั้น
  เนื่องจากในลักษณะงานที่เป็นการให้บริการนักศึกษา และประชาชน 
ซึง่อาจต้องมาตดิต่อประสานงานด้วยตนเองระหว่างหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
ไม่สามารถด�าเนนิการผ่านทางระบบ Online ได้เพราะการพัฒนาระบบ Online 
ยงัไม่แล้วเสรจ็ ซึง่อาจท�าให้เกดิความล่าช้าและเสยีหายต่อนักศกึษาได้ ประกอบกับ
มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 9/63 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 5.3 
มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัยได้
เป็นบางกรณี ดังนี้                                                (อ่านต่อหน้า 8)

http://cyberclassroom.ru.ac.th/
http://www.m-learning.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th


 นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ยังเปิดให้บุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรหน้า
พระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้า-
เจ้าอยูห่วั เนือ่งในวันฉตัรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 
ตัง้แต่บดันี	้–	31	พฤษภาคม	2563 ณ บรเิวณห้องศักดิ์ 
ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง-
มหาราช

ถวายพระพร เน่ืองในวันฉัตรมงคล 2563
                                      (ต่อจากหน้า 1)

จึงได้ก�าหนดการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 
ในภาคฤดูร ้อน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 
โดยอนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ได้ขอจบการศึกษา
ในภาคดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้
  1. นักศึกษาด�าเนินการบันทึกข ้อมูล
การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ผ่านระบบ 
e-service ได้ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา พร้อมอนุมัติ
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม ให้นักศึกษา
  3. นกัศกึษาสามารถตรวจสอบผลการอนมุตัิ
ได้หลังจากวันที่บันทึกข้อมูล 1 วัน
  4. นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการอนมุตัใิห้บอกเลกิ-
บอกเพิ่มแล้ว ให้นักศึกษาช�าระเงินผ่านระบบ
QR Code Mobile Banking และ Counter 
Service 7:11 ได้ไม่เกนิวนัที ่11 พฤษภาคม 2563 
เท่านัน้จงึจะถอืว่าการบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา
เสร็จสมบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรือ่ง	ก�าหนดการบอกเลิก-บอกเพิม่
กระบวนวชิาฯ											(ต่อจากหน้า 1)

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓๒

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005        INT1005        INT1005        INT1005        INT1005

INT1005
 ก ่ อน อ่ืนอาจารย ์ ขอส ่ งก� าลั ง ใจ ให ้
นกัศึกษาทกุคนรวมถงึครอบครวัของนกัศกึษาบางคน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
COVID-19 ขอให้ทุกคนก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ
และวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
 ผูช่้วยศาสตราจารย์พรพรรณ	ประชาพพัิฒ 
อาจารย์ผู้สอนวิชา INT1005 (ระบบคอมพิวเตอร์
เบือ้งต้น) กล่าวว่าในภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2562 น้ี 
นักศึกษาสามารถเรียนวิชานี้ได้ทางระบบ Course 
on Demand ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป้าหมายของ
วชิานีเ้พือ่ให้นกัศกึษามีความรู ้ความเข้าใจ และน�า
ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์มาประยกุต์
ใช้กบัการท�างานและชีวิตประจ�าวนั นอกจากนี ้ยงัให้
นกัศกึษาทราบวธิป้ีองกนัการใช้งานด้าน IT และระบบ
รกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบัการใช้โปรแกรมข้อมลู 
และการใช้งานในเครือข่าย อีกท้ังให้ตระหนักถึง
จริยธรรมด้านการใช้งานและผลกระทบจากการใช้
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้งานในเครอืข่าย 
Internet
 เนื้อหาของวิชา INT1005 ประกอบด้วย
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการท�างาน
ขององค์ประกอบต่างๆ และอุปกรณ์ (Hardware) 
ได้แก่ System Unit, หน่วยความจ�า, อุปกรณ์
น�าข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น ในส่วนของ
โปรแกรม ( Software ) แบ่งเป็น โปรแกรมระบบ 
เช่น iOS Android, MS Windows และโปรแกรม
ประยกุต์ เช่น Google, Facebook, Line, Microsoft 
Office นอกจากนีนั้กศกึษาจะได้เรยีนรู ้เข้าใจขัน้ตอน
และหลักการการสร้างโปรแกรม, ข้ันตอนส�าคัญ
พื้นฐานในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบสารสนเทศต่างๆ แต่ในวิชานีไ้ม่ได้ให้นักศกึษา
เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
เพราะเป้าหมายคอืให้นกัศกึษามคีวามรู ้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับการท�างานและ
ชีวิตประจ�าวัน
 ผศ.พรพรรณ ยังกล่าวถึงเนื้อหาด้าน
การสื่อสารข้อมูล, เครือข่าย (Network) ที่เราใช้
ในชีวติประจ�าวนัเช่น การใช้ Mobile Application 
เรียก Taxi หรือ Delivery สั่งอาหารมาส่งที่บ้าน
ผ่าน Internet นอกจากนีน้กัศกึษาจะได้เรยีนรูเ้รือ่ง
ฐานข้อมูล (Database) เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเก็บไว้

ในฐานข้อมูล, รูปแบบการจัดเก็บ, วิธีการเข้าถึง
ข้อมูล, ประโยชน์การใช้ฐานข้อมูล  เช่น พนักงาน 
work from home ผ่านเครือข่าย สามารถเข้าถึง
ข้อมลูของบรษัิทด้วยระบบรกัษาความปลอดภัยทีด่ี 
จะเห็นว่า ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญมาก 
จึงควรให้ความส�าคัญกับการป้องกันและระบบ
รักษาความปลอดภัยในการเก็บและการเข้าถึง
ข้อมูล ในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับ Big Data ซึ่งเป็น
แหล่งข้อมลูขนาดใหญ่มาก ท�าให้หน่วยงานสามารถ
ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูตามเงือ่นไขทีซ่บัซ้อนได้ 
แล้วน�าผลลัพธ์มาแก้ไขปัญหา หรือสร้างมูลค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
 ด้านการประยกุต์ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ ได้แก่ 
ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI), Internet of Things 
(IoT) เป็นต้น จะเห็นว่าการประยุกต์ใช้งานในช่วง
วิกฤต COVID-19 ช่วยแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา
สามารถเรยีนทาง Online และคนไทยจ�านวนมาก 
work from home เพือ่ให้ธรุกิจสามารถด�าเนนิงาน
ต่อไปได้และลดการแพร่เชื้อโรคได้อย่างมาก
 ในส่วนจริยธรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และ
ตระหนักเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เครอืข่ายโดยไม่ไปละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลหรอืไม่ท�า
ให้ผู ้อื่นเสียหายซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พร้อมกับให้นักศึกษาเรยีนรูแ้ละระมดัระวังเก่ียวกับ
การรักษาความปลอดภัยการใช้งานในเครือข่าย
โดยเฉพาะข้อมลูส่วนตวั เพือ่ไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ของ 
Hacker หรือผู้หลอกลวงทาง Internet ได้

ผศ.พรพรรณ กล่าวว่าการพัฒนาด้าน IT 
ไปสู่ Digital Business เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
ท�าให้มีผลกระทบต่อการจ้างงานท่ีลดลง ดังนั้น
นักศกึษาในศตวรรษที ่21 ต้องหมัน่แสวงหาความรู้
ทัง้ด้าน IT และความรูใ้นแต่ละศาสตร์เพือ่สามารถคดิ 
วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้
ความรูเ้พือ่ให้มทีกัษะในการท�างาน ทกัษะการใช้ IT
และทักษะการด�ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมได้
 ผศ.พรพรรณ กล่าวปิดท้ายในส่วนของ
ข้อสอบวิชา INT1005 เป็นไปตามเน้ือหาทีอ่าจารย์
สอนและเป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ มี 4 ตัวเลือก 

ชี้แนวเรียน-สอบชี้แนวเรียน-สอบ

ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียน ท�าความเข้าใจ ขยันอ่าน 
(ด ูVDO ใน Course On Demand ซ�า้ได้) จะท�าให้
นักศึกษาสอบผ่านแน่นอน หากมีข้อสงสัยใดๆ 
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ท่ี www.cs.sci.ru.ac.th
คลิกที่บุคลากรแล้วจะมีช่องทางติดต่อ สุดท้ายนี้
ขอให้นกัศกึษาทกุคนสอบผ่านและคนไทยก้าวผ่าน
วิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

http://www.cs.sci.ru.ac.th/
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.มานกิา	วเิศษสาธร รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวจัิย คณะศกึษาศาสตร์ อาจารย์ผูส้อนวชิา PSY 1001 จิตวทิยาทัว่ไป 
แนะวิชานี้ไม่ได้สอนให้ดูหน้าแล้วรู ้ใจ แต่ใช้หลักทฤษฎีทางจิตวิทยา
มาเป็นพื้นฐานในการเข้าใจมนุษย์ ท�าให้เราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 
ซึ่งถึงแม้จะเป็นโรคที่ส ่งผลกระทบต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกัน 
การเผชิญกับสถานการณ์ที่ต ้องอาศัยการปรับตัวอย่างมากเช ่นนี้ 
ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วย ดังนั้น การเข้าใจหลักทางจิตวิทยาที่ถูกต้อง 
จะช่วยให้เรามีแนวทางในการส�ารวจสภาวะทางจิตใจทั้งของตนเองและ
คนรอบข้าง ตลอดจนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตได้อย่างถูกวิธี
 รศ.ดร.มานิกา กล่าวว่าความลึกซึ้งของศาสตร์ด้านจิตวิทยา
ของนักจิตวิทยากับคนท่ัวไปอาจจะไม่เท่ากัน นักจิตวิทยาจะไม่ใช้แค่
สามัญส�านึกในการอธิบายพฤติกรรมของคน แต่จะน�าหลักทฤษฎีทาง
จติวิทยา เช่น ทฤษฎจีติวเิคราะห์ จิตวทิยาการเรยีนรู้ จติวทิยาการรูค้ดิ ฯลฯ 
มาช่วยในการอธิบาย ซึ่งจะท�าให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
ได้กระจ่างมากขึ้น
 “เนื้อหาวิชาจิตวิทยาท่ัวไปครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ความสัมพันธ์ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทกับ
พฤติกรรมมนุษย์ และองค์ประกอบต่างๆ ของบุคคล เช่นพัฒนาการที่มี
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียนรู้ ความจ�า แรงจูงใจ อารมณ์ 
สติปัญญา บุคลิกภาพ เป็นต้น พอนักศึกษาเรียนจบทั้งเล่มก็จะเข้าใจ
บุคคล รวมถึงตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 วิชาน้ีมีเป้าหมายให้นักศึกษาเข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการ
ทางจิตใจของตัวเองก่อน แล้วเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ ซ่ึงจะอัดแน่นไปด้วยทฤษฎีที่มีรายละเอียดจ�านวนมาก
เพราะการจะท�าความเข้าใจตนเอง ต้องเข้าใจทีละขั้น แต่ละบทเรียน
ในต�าราจึงเป็นระบบท่ีค่อยๆ ท�าให้เราเข้าใจตนเอง ต่อไปสูก่ารเข้าใจผูอ้ืน่ 
และการอยู่ร่วมกัน”

 
 รศ.ดร.มานกิา กล่าวต่อไปว่านกัศกึษาต้องเตรยีมตวัโดยการอ่าน
หนังสือ ซึ่งศาสตร์ทางจิตวิทยาว่าด้วยเร่ืองของกระบวนการทางจิตใจ
เป็นส่ิงทีเ่ป็นนามธรรม ดงันัน้การจะอ่านต�าราจติวทิยาให้เข้าใจ นกัศกึษา
ต้องเรียนรู้ค�าศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อน เช่น กระบวนการ
ทางจิต หมายถึง การกระท�าที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใน เป็นต้น จากนั้น
ให้นักศึกษาทดลองเช่ือมโยงเนื้อหาในบทเรียนเข้ากับสถานการณ์หรือ
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วท�าแบบฝึกหัดท้ายบทซึ่งจะเป็นบททดสอบ
ความเข้าใจของนักศึกษา และเป็นแนวทางในการสอบด้วย
 ส�าหรับข้อสอบวิชา PSY 1001 เป็นข้อสอบปรนยั 120 ข้อ 5 ตวัเลอืก 
มีค�าตอบที่ถูกต ้องเพียงข้อเดียว นักศึกษาควรเร่ิมต้นจากการท�า
ความเข้าใจนยิามศพัท์เฉพาะทางจิตวทิยา องค์ประกอบ กลไกกระบวนการ
ท�างานของจิตท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ แนะนักศึกษา
ใช้ความจ�า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ ควรเช่ือมโยงได้ว่าแนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยาแต่ละแนวคิดเป็นของนักจิตวิทยาส�าคัญท่านใด
และให้ความส�าคัญกับประเด็นใด เพื่อน�ามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรม
ของบุคคล
 การอ่านหนังสือควรเร่ิมอ่านต้ังแต่บทที่ 1 เร่ือยไปจนจบเล่ม 
พยายามอย่าอ่านข้ามไปข้ามมา เนื่องจากบทที่ 1 เป็นการปูพ้ืนฐาน
แนวคดิทฤษฎทีางจติวทิยา ซึง่จะถกูอธิบายเพิม่เตมิในเนือ้หาบทอืน่ๆ ด้วย 
อาจใช้เทคนคิการสร้างความเข้าใจเนือ้หาด้วย Mind map รวบรวมไอเดีย
ส�าคัญไว้ ก็จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้น 
 “นกัศึกษาต้องอ่านต�าราอย่างใส่ใจ อย่าอ่านแบบผ่านตาไปเร่ือยๆ 
จะท�าให้นักศึกษาจับใจความไม่ได้ ให้อ่านอย่างต่อเนื่อง ใช้ Mind map 
มาช่วยในการท�าความเข้าใจเนื้อหา จะพบว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ท�าให้
เราเข้าใจตวัเอง เข้าใจพฤตกิรรม ความคดิ อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�า
วันของเรา สามารถตอบตัวเองได้ว่าเป็นคนแบบไหน มีข้อดีและข้อเสีย
ในตนเองอย่างไรบ้าง ซึ่งเกิดจากการเข้าใจหลักจิตวิทยาพื้นฐาน”
 นอกจากต�าราเรียนวิชา PSY 1001 จิตวิทยาท่ัวไป ท่ีใช้เป็น
ต�าราหลักในการเรียนการสอนและการออกข้อสอบแล้ว รศ.ดร.มานิกา 
แนะน�าให้นักศึกษาอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาทั่วไป และ
จิตวิทยาเบ้ืองต้น โดยสามารถค้นคว้าได้ที่ส�านักหอสมุดกลาง ม.ร. หรือ
อินเทอร์เน็ต โดยเลือกหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ รวมถึงต�าราเรียน
ทีไ่ด้รับการส่งต่อจากรุ่นพีก่ส็ามารถใช้เป็นต�าราอ่านส�าหรบัเตรยีมสอบได้
 “เป้าหมายของอาจารย์และผู้เขียนหนังสือ อยากให้นักศึกษา
เข้าใจตนเอง สู่การใช้ชีวิตในสังคม มองเห็นความเป็นตัวเรา และสามารถ
ยอมรับตัวตนในแบบที่เป็นได้ จากนั้นยอมรับความเป็นตัวตนของผู้อื่น 
เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข”

“เข้าใจเรา-เข้าใจเขา”

PSY 1001 กับหลักจิตวิทยา
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐวรรณ	ชั่งใจ 
อาจารย์ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์ ผู ้สอนวิชา 
THA 1001 ลักษณะและการใช ้ภาษาไทย 
เปิดเผยว่าเท่าที่สอนมาหลายปี มักพบถ้อยค�า
เชิงเปรียบเทียบของนักศึกษา ม.รามค�าแหงว่า 
“การสอบวิชา THA 1001 ลักษณะและการใช้
ภาษาไทย เหมอืนการเข้าสูส่นามรบ หากเดาทางถกู
ก็ชนะ แต่เดาทางผิดก็ต้องกลับไปฝึกใหม่เพื่อ
ก้าวเข้าสู ่สนามรบอีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง
จนกว่าจะส�าเร็จ”  
 ถ้อยค�าเชงิเปรยีบของนกัศกึษา ช่างดูชัดเจน
 เพราะสนามรบแห่งนี้ นักศึกษาต้องถูกวัดผลด้วย
ข้อสอบปรนัยจ�านวน 120 ข้อ คิดเป็นคะแนน 
120 คะแนน หากต้องการชนะ นักศึกษาต้องสอบได้ 50% ของคะแนน
รวมทัง้หมด จึงถอืว่าผ่านเกณฑ์ แต่ค�าว่า “เดา” กช็วนขบคิดยิง่นัก ด้วยเป้าหมาย
ของวิชานี้ต้องการให้นักศึกษาเข้าใจในหลักวิชา และสามารถน�าความรู้ไปใช้
ได้อย่างถกูต้อง เหตฉุะนีนั้กศึกษาต้องเปลีย่นจาก ‘ผูเ้ดา’ เป็น ‘ผู้รู้ (เท่า) ทนั’ 
จึงจักสามารถสอบผ่านเกณฑ์รายวิชานีไ้ปได้ ท�าอย่างไรจงึรู้ทนัวชิา THA 1001 
ในภาคฤดูร้อนนี ้นกัศึกษากค็วรมคีณุลกัษณะอนัพงึม	ี3	อย่าง	ได้แก่	ทนัเรือ่ง	
ทันกล	และทันที		
	 ทันเรื่อง	การทราบถึงเนื้อหาในภาคฤดูร้อนนี้จะช่วยให้นักศึกษา
มุ่งสู่ประเด็นที่ควรศึกษาได้ตรงจุด มิต้องเดาทางยากอีกต่อไป วิชานี้มีเนื้อหา
จ�าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ หลักภาษาและการใช้ภาษา 
 กลุ่มหลักภาษา  ประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวข้องกับลักษณะเฉพาะ
ของภาษาไทย และโครงสร้างของภาษาไทยที่ว ่าด้วยระบบต่างๆ อาทิ  
ระบบเสียง ระบบค�า ระบบประโยค และระบบความหมาย ซึ่งเป็นความรู้
พื้นฐานของภาษาไทย  ส่วนกลุ่มการใช้ภาษา ประกอบด้วยค�าราชาศัพท์  
ส�านวนสภุาษติค�าพงัเพย การสะกดค�า การใช้ค�า-ประโยค รวมทัง้การอ่านเรือ่ง  
 ส�าหรบักลุ่มหลักภาษานี ้ควรรู้ทนัเรือ่งไว้ด้วยว่า นกัศึกษาต้องสามารถ
จ�าแนกประเภทของแต่ละเนื้อหาได้ อาทิ ลักษณะของภาษาไทย ระบบเสียง
ในภาษาไทยว่าด้วยเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ ระบบค�า
ว่าด้วยการจ�าแนกค�า เช่น ค�านาม ค�ากริยา ฯลฯ  การสร้างค�า เช่น ค�าซ�้า 
ค�าซ้อน ค�าประสม ค�าเกิดใหม่ ระบบประโยคว่าด้วยการจ�าแนกโครงสร้าง
ประโยค เช่น ประธาน กริยา และลักษณะประโยค เช่น ประโยคขอร้อง 
ประโยคค�าสัง่ เป็นต้น รวมทัง้ระบบความหมาย ซ่ึงประกอบด้วยความหมายแฝง 
ความหมายอุปมา และการแยกเสียงแยกความหมาย
 ส่วนการรู้ทันเรื่องของกลุ่มการใช้ภาษานั้น นักศึกษาต้องจ�าแนก
ประเภทและอธิบายความหมายของส�านวนสุภาษิตค�าพังเพยได้ สามารถ
พิจารณาและน�าค�าหรือถ้อยค�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น ค�าราชาศัพท์ 
การสะกดค�า การใช้ค�า-ประโยค รวมทั้งสามารถตีความประเด็นในหัวข้อ
การอ่านเรื่องได้  

   การรู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาทราบ 
             แนวทางที่ควรศึกษาของรายวิชานี้ได้ชัดเจนขึ้น  
	 	 	 ทันกล		ค�าว่า “กล” ในที่นี้คือ	การจับข้อสังเกต
	 											ประเด็นอย่างมีหลักการ  ซ่ึงผู้สอนจะเป็นผู้ช้ีแนะเทคนิค
     ให้นกัศกึษาเกดิความเข้าใจ และรูจั้กน�าหลกัคดิไปวเิคราะห์
    เนื้อหาในแต่ละประเด็นได้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่าง 
         ข ้อสังเกตเรื่องเสียงสระที่ต ้องใช ้หลักการพิจารณา
เฉพาะเสียง มิใช่ดูจากรูปศัพท์ เนื่ องจากค�าในภาษาไทยบางค�ามีเสียง
ไม่ตรงตามรูปศัพท์ เช่น ค�าว่า อ่าน-ท่าน ต้องสังเกตให้ดีว่า ทั้งสองค�า
มีเสียงสระสั้น-ยาวต่างกัน ค�าว่า อ่าน  มีเสียงสระยาวคือสระอา ส่วนค�าว่า 
ท่าน มีเสียงสระสั้นคือ สระอะ หากนักศึกษาไม่พิจารณาให้ถ้วนถี่ย่อม
วิเคราะห์ประเด็นผิดพลาดได้
 ข้อสังเกตเรื่องการเขียนสะกดค�าไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างความว่า 
“ห้ามนั้งบนโถ” ค�าว่า “นั้ง” มีการใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
ไม่ตรงตามหลกัการใช้ทีว่่า พยัญชนะต้นกลุม่อกัษรต�า่ ค�าเป็น มรีปูวรรณยกุต์โท 
จะออกเสียงตรี เช่น ม้า น้อง หากมีรูปวรรณยุกต์เอก จะออกเสียงโท เช่น 
ท่อง ค่า เป็นต้น เหตน้ีุควรใช้ค�าว่า “นัง่” ซ่ึงมรีปูวรรณยกุต์เอก ออกเสยีงโท 
จึงเหมาะสมและตรงตามหลักการใช้
 การรู้เท่าทันกลย่อมช่วยให้นักศึกษาเข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์ประเด็น
อย่างมีหลักการ มิใช่การคาดเดา กลเม็ดเด็ดพรายของวิชานี้มิได้ถูกจ�ากัดไว้
เพียงเท่านี้ ดังนั้นนักศึกษาควรมีคุณลักษณะในประเด็นถัดไป 
	 ทนัท ีเป็นการลงมอืท�าอย่างทันททีนัใด กล่าวคือ เมือ่เกิดการรูทั้นเรือ่ง
หรือแนวทางหรือประเด็นที่ต้องศึกษาของวิชา THA 1001 ในภาคฤดูร้อน
นีแ้ล้ว ต้องเพิม่การรูท้นักล ซึง่ผูส้อนจะเป็นผูช้ีแ้นะ แนวทางหรอืบอกหลกัการ
สงัเกตอย่างง่ายในแต่ละประเดน็ ดงันัน้นักศึกษาต้องรบีลงมอืท�าทนัทด้ีวยการ
ฟังค�าบรรยายเพ่ิมเตมิซ่ึงผูส้อนได้จับ ขุด เจาะเน้ือหาผ่านช่องทางการบรรยาย
แบบ Course on demand ไว้ด้วย  
 หากนักศึกษาเป็นผู้รู ้ทันเร่ือง - รู้ทันกล - ท�าทันทีแล้ว ยามเข้าสู่
สนามรบกบัวิชา THA 1001 ลกัษณะและการใช้ภาษาไทย ย่อมเป็นเรือ่งไม่ยาก 
ขอเพียงนักศึกษามุมานะและพยายามศึกษาเนื้อหาอีกครั้ง  อีกครั้ง  อีกครั้ง 
และอีกครั้ง  ความส�าเร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ....เป็นก�าลังใจให้เสมอค่ะ

รู้ทันวิชา THA 1001 
ภาคฤดูร้อน/2562
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ถอดรหัสการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) COVID-19 The series

ตอนที่ 2 ชีววิทยาของเชื้อไวรัส

	 ในตอนที่แล้วผู้เขียนเล่าประวัติศาสตร์การต่อสู้มวลมนุษย์กับการ
ระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดเช้ือในรอบร้อยปีที่ผ่านมา	ซ่ึงเห็นได้ว่าทั้งหมด
ล้วนแต่เป็นเชื้อไวรัสทั้งส้ิน	ดังนั้นวันนี้ผู ้เขียนจะมาแนะน�าให้ผู ้อ่านรู้จัก
เชื้อไวรัสมากขึ้น	(ไว้มีโอกาสจะเล่าเรื่องการระบาดของเช้ือแบคทีเรียที่ท�า
คนตายไปครึง่โลกในช่วงปี	ค.ศ.	1347)	โดยเฉพาะอย่างยิง่เช้ือ	SARS-CoV-2	
ที่ก่อโรค	COVID-2019	ให้มากขึ้น	
	 ไวรสั	(virus)	เป็นอนภุาค	(particle)	ขนาดเลก็ทีต้่องอาศัยสิง่มชีวีติอืน่
ในการเพิ่มจ�านวนเท่านั้น	ปัจจุบันเมื่อพูดถึงเชื้อไวรัสก่อโรค	คนส่วนมาก
จะนกึถึงเชือ้ไข้เลอืดออก	(dengue	virus)	เชือ้ไข้ปวดข้อยงุลาย	(chikungunya	
virus)	เชื้อไวรัสตับอักเสบ	(hepatitis	virus)	และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	
(influenza	virus)	แต่ถ้าเป็นนักเที่ยวราตรีขยันเปลี่ยนคู่นอนก็ต้องกลัว
พวกไวรสัทีเ่ป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	(sexual	transmission)	เช่น	ไวรสัเรมิ	
(herpes	simplex	virus)	ไวรัสโรคเอดส์	(HIV)	และไวรัสที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดมะเร็งปากมดลูก	(human	papilloma	virus)	เป็นต้น	หรือถ้าเป็น
คุณแม่ลูกอ่อนก็ต้องกลัวเชื้อไวรัสที่ท�าให้ลูกป่วย	เช่น	เชื้อไวรัสที่ท�าให้เกิด
ความผิดปกติในทางเดินหายใจ	(respiratory	syncytial	virus	หรือ	RSV)	
โรคมือเท้าปาก	(enterovirus)	โรคท้องเสียจากโนโรไวรัส	(norovirus)	
เป็นต้น	จะเห็นได้ว ่าที่ยกตัวอย่างมาไม่มีตัวไหนอยู ่ในกลุ ่มเดียวกับ
เชื้อ	coronavirus	ที่ก�าลังระบาดอยู่ตอนนี้เลย	
	 เชื้อ	coronavirus	จัดเป็นเช้ือที่มีขนาดพันธุกรรมใหญ่ที่สุดใน
กลุ่มของอาร์เอ็นเอไวรัส	(RNA	virus	คือเชื้อที่มีสารพันธุกรรมเป็น	RNA)	
และถูกจดัจ�าแนกอยูใ่นวงศ์	coronaviridae	ในสาขาไวรสัวทิยาทางการแพทย์
จะแบ่งเช้ือในวงศ์นี้ออกเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ ่มแอลฟา	บีต้า	แกรมม่า
และเดลต้า (α-CoV, β-CoV, γ-CoV และ δ-CoV)	ซึ่งปกติแล ้ว	
coronavirus	จะตดิเชือ้ในสตัว์เป็นส่วนใหญ่	มคีวามส�าคญัในแง่อุตสาหกรรม
ปศุสัตว ์	จะมีเพียงบางสายพันธุ ์ในกลุ ่มของ	α-CoV	และ	β-CoV 
เท่าน้ันทีก่่อโรคในมนษุย์	ลกัษณะอาการของผูต้ดิเชือ้ค่อนข้างทีจ่ะหลากหลาย	
สามารถติดเชือ้ได้ทัง้ทางเดินหายในส่วนบน	(ท�าให้ผูป่้วยมอีาการหวัด	เชือ้อยู่
บริเวณจมูก	โพรงไซนัส	และอาจจะพบคออักเสบร่วมด้วย)	หรือทางเดิน
หายใจส่วนล่าง	(ท�าให้เกิดภาวะปอดอักเสบ	หายใจล�าบาก	ออกซิเจนใน
เลือดต�่า)	ตามแต่ละชนิดของเช้ือไวรัส	อาการท่ีเกิดขึ้นมักไม่รุนแรงและ
ร่างกายสามารถรกัษาหายเองได้	(spontaneous	resolution)	อย่างไรก็ตาม
มเีชือ้	coronavirus	อยู	่3	ชนิด	ทีส่ามารถตดิเชือ้ได้ทัง้ทางเดนิหายใจส่วนบน
และส่วนล่าง	เราเรียกเชื้อกลุ่มนี้ว่าเช้ือที่ท�าให้เกิดอาการผิดปกติในทางเดิน
หายใจอย่างรุนแรง	(severe	respiratory	illness)	ได้แก่เชื้อ	SARS-CoV	
ทีร่ะบาดช่วงปี	ค.ศ.2003	เช้ือ	MERS-CoV	หรอืทีรู้่จักกนัในนามโรคทางเดนิ
หายใจตะวันออกกลาง	และ	SARS-CoV-2	ที่เป็นสาเหตุของโรค	COVID-19			
	 SARS-CoV-2	เป็นเชื้อที่มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจาก
เชื้ออื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในระบบประสาทและท�าให้เกิดความ
ผิดปกติขึน้	(neurological	signs)	นอกจากนี	้ส�าหรบัผูป่้วยทีไ่ด้รับการรกัษา
จนไม่มีอาการและไม่พบเชื้อไวรัสในกระแสเลือดแล้ว	สามารถที่จะกลับมา
ป่วยอีกครั้งได้ในระยะเวลาไม่นาน	ทางหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาออกมา
อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวว่าผู้ที่หายจากโรคสามารถตรวจพบเช้ือได้อีกครั้ง
โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อ่ืนได้เนื่องจากเป็นเช้ือที่ตายแล้ว	
อย่างไรก็ตามมีบทความวิจัยในประเทศจีนบ่งชี้ว่า	เชื้อที่เป็นซ�้าไม่ได้เกิดจาก
การติดเชือ้ใหม่	แต่เป็นการทีร่่างกายมีเช้ือหลบซ่อนอยูใ่นปรมิาณต�า่	ๆ	ท�าให้
ตรวจไม่พบ	และเมื่อเวลาผ่านไปเช้ือจะเพิ่มจ�านวนขึ้นและท�าให้ป่วยอีกครั้ง	
(reactivation)	ท�าให้สามารถผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายโรคได้	ข้อเทจ็จรงิน้ี
ผู้เขียนขอให้รอหลักฐานเพิ่มเติมจากประเทศเกาหลี	และประเทศไทยด้วย
เช่นกัน	เพราะการตรวจไม่เจอเชื้ออาจจะเกิดจากความผิดพลาดระหว่าง
ท�าการตรวจก็เป็นได้			

 

	 โดยปกติเมื่อผู้เขียนสอนหัวข้อโรคติดเชื้อในวิชาจุลชีววิทยาทางจักษ	ุ
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกราฟแสดงการด�าเนินไปของโรค (disease stage) 
กราฟดงักล่าวจะมแีกน	x	เป็นระยะเวลาหลงัจากได้รบัเช้ือ	แกน	y	เป็นปริมาณ
ของเชื้อไวรัสในร่างกาย	เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายและท�าการเพิ่มจ�านวน	
ในช่วงน้ีผูป่้วยจะไม่มีอาการเรยีกว่าระยะฟักตวั (incubation period)	ระยะนี้
จะสัน้หรอืยาวแตกต่างกันไปตามปรมิาณของเช้ือไวรสัทีไ่ด้รบัและสขุภาพของ
ผู้ป่วย	ซ่ึงส�าหรับเชื้อไวรัส	SARS-CoV-2	จะมีเวลาได้ประมาณ	5	-	14	วัน	
หลงัจากน้ันจะเข้าสูร่ะยะบอกเตอืน (prodromal period)	ระยะนีผู้ต้ดิเชือ้
จะอาการทั่วๆ	ไป	ไม่จ�าเพาะกับโรคใดโรคหน่ึง	เช่น	มีไข้	ปวดหัว	ปวดเมื่อย
ตามตัว	เมื่อผ่านระยะน้ีไปจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าระยะป่วย (period of 
illness)	ที่ระยะน้ีอาการจะมีความจ�าเพาะเจาะจงต่อโรคมาก	เช้ือไวรัสใน
ร่างกายจะมีปริมาณสูงสุด	(acme)	หลังจากนั้นร่างกายจะค่อยๆ	ท�าลายเชื้อ
ไวรัสและกลับสู่สภาวะปกติ	ซ่ึงในผู้ป่วยโรค	COVID-19	จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่ม
มีอาการจนถึงการตรวจไม่พบไวรัสในกระแสเลือดคือประมาณ	10	–	25	วัน	
ซึง่เราจะเรยีกผูป่้วยลกัษณะนีว่้าผูป่้วยแสดงอาการ	(symptomatic	patient)	
ซึง่จะท�าให้เราสามารถคดัแยกได้ว่าใครป่วย	ใครไม่ป่วย	ทว่าในความเป็นจรงิ
ผู้ป่วย	COVID-19	มีบางส่วนไม่แสดงอาการ	(Asymptomatic	patient)	
และสามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้เป็นปกติ	
	 ส�าหรบัวันนีก้ไ็ด้เรียนรูข้้อมูลพืน้ฐานของเช้ือ	SARS-CoV-2	ซ่ึงหนักหวั
พอสมควร	ฉบับหน้าผู้เขียนจะพาเรามาท�าความรู้จักหลักการควบคุมโรคที่
อังกฤษเลือกใช้งานในช่วงต้นของการระบาดที่เรียกว่า	ภูมิคุ้มกันหมู่ (herd 
Immunity) กัน		
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	 ผ่านมา	2	ตอนแล้วก็จะมาถึงตอนที่ต้องกู้
(ตามชือ่เรือ่ง)เสยีท	ีโดยสาเหตทุีต้่องกูน้ัน้เป็นเพราะ
รายรับของรัฐบาลไม่พอจะใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก
งบประมาณขาดดุล	ถ้าว่ากันตามต�าราแล้วการที่
รัฐบาลจัดท�างบประมาณขาดดุลจะเป็นการกระท�า
เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหรือตกต�่า	และเป็น
แนวคิดที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งเพิ่งยอมรับกัน
ในช่วงทศวรรษหลังปีพ.ศ.2473(ค.ศ.1930)นี่เอง	
โดยทีก่่อนหน้านัน้	ถ้าหากรัฐบาลของประเทศไหน
จัดท�างบประมาณขาดดุลจะถูกโจมตีอย่างรุนแรง
และบรรดานักการคลังทั้งหลายในรัฐบาลก็จะต้อง
หาทางปรับงบให้สมดุลให้ได้ด้วยการตัดรายจ่าย
แบบหั่นแหลก	เหมือนสมัยรัชกาลที่	7	ที่ผมเขียน
ไว้ในตอนก่อน	
	 ทีม่าของหลกัแนวคดิทีย่อมให้รฐัจดัท�างบฯ	
ขาดดุลได้มาจากจอห์น	เมย์นาร์ด	เคนส์	(ต่อไป
ผมจะเรียกสั้น	ๆ	ว่าเคนส์)	ซ่ึงคิดหาทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจตกต�า่ครัง้ยิง่ใหญ่	(The	Great	Depression)	
ที่เกิดตอนต้นทศวรรษหลังปีค.ศ.1930	นั่นเอง	
เหตุผลท่ีรัฐบาลต้องใช้จ่ายมากจนต้องขาดดุลตาม
แนวคิดของเคนส์ก็คือเพื่อช่วยสร้างอุปสงค์หรือ
ความต้องการซ้ือรวมที่มีน้อยเกินไปให้เพิ่มมากขึ้น	
เนื่องจากสาเหตุของเศรษฐกิจตกต�่าคราวนั้นเป็น
เพราะการผลิต(อุปทาน)มีมากเกินไปในสหรัฐฯ	
อันเป็นปรากฏการณ์ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลก
ครั้งที่	1	ที่สหรัฐฯ	ผลิตเสบียงและยุทโธปกรณ์
ป้อนให้กับพันธมิตรในยุโรป	ผลผลิตซึ่งเพิ่มมาก
ในช่วงสงครามนั้นรัฐบาลสหรัฐฯ	รับซื้อจากผู้ผลิต
ในประเทศโดยจ่ายสดแล้วมาขายเป็นเงินเชื่อหรือ
เรยีกว่าสนิเชือ่ระยะยาวกบัพนัธมิตรซึง่ช่วงสงคราม
ไม่มีเงินจ่ายแน่ๆ	ปัญหาก็คือหลังสงครามส้ินสุด
ประเทศในยุโรปล้วนบอบช�้าสาหัสจากผลของ
สงคราม	โรงงานอุตสาหกรรมถูกท�าลายเกือบหมด	
การผลิตการเกษตรก็ต้องใช้เวลาฟื ้นฟู	สหรัฐฯ	
จึงยังต้องส่งสินค้ามาขายเป็นเงินเชื่อต่อไป	แต่ก็ได้
อกีไม่นานเพราะหนีเ้ก่ากย็งัไม่ช�าระแล้วยงัมหีนีใ้หม่
พอกพูนมาเรื่อย	ๆ	ดังน้ันเมื่อรัฐบาลสหรัฐฯจ�าเป็น
ต้องหยุดขายเชื่อ	ก็ท�าให ้การผลิตในประเทศ
(สหรัฐฯ)ที่เคยส่งออกจ�านวนมากหยุดชะงักลง	
ผลผลิตหรืออุปทานเหลือล้นตลาดเป็นจ�านวนมาก
ท�าให้ต้องปรับลดการผลิตลง	เมื่อลดการผลิตก็ต้อง
ลดการจ้างงานลงด้วย	และเม่ือคนที่ไม่มีงานท�า	
ไม่มีรายได้เพิ่มจ�านวนขึ้น	สินค้าก็จะขายไม่ออก
มากขึ้นอีก	น�าไปสู่การลดการผลิต	ลดการจ้างงาน	
วนต่อ	ๆ	ไปเป็นวัฏจักรที่เรียกกันว่าวัฏจักรแห่ง
ความชั่วร ้ายหรือ	vicious	circle	เคราะห์ซ�้า
กรรมซัดอีกเมื่อบริษัทในตลาดหุ้นที่ปั ่นราคากัน
ไว้เต็มที่ประสบปัญหาขาดทุนเพราะพิษเศรษฐกิจ	
เมื่อประกาศผลการด�าเนินงานประจ�าป ีแล ้ว

คนถอืหุน้พบว่าขาดทนุก็แตกต่ืนรีบขายหุน้ทีซ่ือ้มา
ในราคาสูงเกินจริงหนีตาย	แต่ส่วนใหญ่หนีไม่ทัน
เพราะเม่ือคนขายหุ้นทิ้งกันเป็นว่าเล่น	ราคาหุ้น
ต ่าง	ๆ	ก็ตกลงทุกวันจนตลาดหุ ้นล ้มละลาย
ในที่สุด	บริษัทในตลาดหุ้นพากันล้มละลายเป็น
ใบไม้ร่วง	ท้ังธรุกจิและคนธรรมดาทีเ่ป็นหนีธ้นาคาร
อยู ่ไม่มีเงินไปใช้หน้ี	ธนาคารเจอปัญหาหน้ีเสีย
ต้องล้มละลาย(อีกแล้ว)	คนฝากเงินกับธนาคารก็
สูญเสียเงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิต	ที่ผมเขียนมา
น่ีคือเหตุการณ์ที่สหรัฐฯ	ในปี	พ.ศ.2473	และ
อีกหลายปีหลังจากนั้นนะครับ	ไม่ใช่เหตุการณ์
ในประเทศไทยช่วงปี	2540	หรือในปีนี้ปีหน้าที่
บางคนคาดว่าจะเกิดขึ้นแต่อย่างใด
	 ทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คือต้องท�าลาย
วงจรอุบาทว์ซึ่งก็คือท�าให้คนมีรายได้ไปซื้อสินค้า
เสียก่อน	พอสินค้าขายได้ผู้ผลิตก็จะเริ่มผลิตเพิ่ม	
จ้างงานเพิ่ม	คนมีรายได้มาซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีก	
เป็นการย้อนวงจรท�าให้เศรษฐกิจค่อย	ๆ	ฟื้นตัว
กลับมาได้	ปัญหาคือท�าอย่างไรคนจะมีรายได้ใน
ภาวะทีธ่รุกจิพากนัล้มละลาย	ระเนระนาดขนาดนัน้	
ค�าตอบจากแนวคิดของเคนส์ก็คือรัฐบาลต้อง
อัดฉีดเงินเข้าไปสร้างงานให้คนท�าด้วยโครงการ
จ้างงานหลากหลายรปูแบบ	ว่าแต่ว่ารฐับาลจะเอา
เงินมาจากไหนในภาวะที่รายได ้ของรัฐบาล
จากการเก็บภาษีมีได้น้อยมากหรือก็คือเงินไม่พอ
ใช้จ่าย	ค�าตอบก็คอืกู้เงนิสคิรบั	กูจ้ากไหนหรอื	ก็กู้
จากธนาคารกลาง	เพราะตามกฎหมายน้ันธนาคาร
กลางสามารถน�าพันธบตัรรัฐบาลมาใช้เป็นหลกัทรพัย์
หนุนหลังพิมพ์ธนบัตรออกมาได้	รัฐบาลจึงกู้เงิน
ด้วยการออกพันธบัตรมาขายให้ธนาคารกลาง	
แล้วธนาคารกลางก็เอาพนัธบตัรน้ันหนุนหลงัพมิพ์
ธนบัตรมาให้รัฐบาลอีกต่อหน่ึง	เรื่องน้ีต้องชี้แจง
นิดหน่ึงว่าไม่ใช่เป็นการทีร่ฐับาลสหรฐัฯ	พิมพ์ธนบตัร
ออกมาใช้เองอย่างที่ใคร	ๆ	ชอบพูดกันนะครับ	
	 ในกรณีทั่วไปรัฐบาลอาจกู ้เงินภายใน
ประเทศได้จาก	3	แหล่งคือกู้จากประชาชนท่ัวไป	
กู้จากธนาคารพาณิชย์	และกู้จากธนาคารกลาง	
วิธีแรกนั้นคือขายพันธบัตรให้คนทั่วไปซื้อแต่วิธีนี้
มีข้อเสียที่รัฐบาลมักต้องเสียดอกเบี้ยอัตราสูง
เนื่องจากถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่สูงพอคนก็จะเอาเงิน
ไปฝากธนาคารหรอืซ้ือหุ้นกูข้องเอกชน(ให้ธรุกิจกู้)
ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงดีกว่า	นอกจากนั้นถ้ารัฐบาล
ต้องการกู้มาก	ๆ	ก็ต้องใช้เวลาซึ่งอาจไม่ทันการณ์	
ส่วนวิธีที่	2	นั้นนิยมท�าเพราะรัฐบาลมักใช้วิธีให้
ธนาคารพาณิชย์แข่งประมูลว่าธนาคารไหนจะคิด
ดอกเบีย้ต�า่สดุก็กู้จากธนาคารน้ัน	แต่ถ้าหากกู้จาก	
2	แหล่งแรกนีไ้ม่ได้เพราะเศรษฐกจิตกต�า่อย่างหนกั
ก็ต้องพึ่งทางสุดท้ายคือกู้จากธนาคารกลางเหมือน
กรณสีหรฐัฯ	ทีผ่มยกตัวอย่างไปตอนต้นน่ันแหละครบั
	 ต้องกู้..ต้องกู้จึงจะชนะ
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ตอน  ต้องกู้....ต้องกู้จึงจะชนะ(๓)
ปัญหานักศึกษา

ตอบ
ถาม	 ถ้าได้เกรด	D	ในภาคปกติแต่น�าไปลงสอบซ่อม	
และผลสอบซ่อมได้เกรด	A	ผมจะได้เกรด	A	หรือไม	่
และผมมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือไม่	
ตอบ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2560	ข้อ	16.9.1	
กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค	1	นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์
สอบซ่อม	ต้องด�าเนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	1	
ของปีการศึกษาเดยีวกันเท่านัน้	กระบวนวชิาทีส่อบตก
ในภาค	2	หรือภาคฤดูร้อน	นักศึกษาที่จะใช้สิทธ์ิ
สอบซ่อมต้องด�าเนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2	
และภาคฤดรู้อนของปีการศึกษาเดยีวกันเท่านัน้	ดงันัน้	
กระบวนวิชาที่จะลงสอบซ่อมต้องเป็นวิชาที่สอบตก
เท่านัน้	กรณขีองนกัศกึษาเมือ่น�าวิชาทีส่อบผ่านแล้วไป
ลงทะเบียนสอบซ่อมและได้ผลสอบเป็นเกรด	A	
จึงไม่มีผลอะไรกับการได้เกรด	D	แล้ว	เพราะเกรด	D	
เป็นเกรดทีแ่สดงว่าสอบผ่านตามทีก่�าหนดไว้	ในข้อบงัคบั
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา	ระดับ
ปริญญาตรี	พ.ศ.2560		ข้อ	16.8.1	ในกระบวนวิชาที่
นักศึกษาเข้าสอบ	หรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับ
คะแนน	ยกเว้น	กรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือขาดสอบ
จะใช้ตัว	อักษร	F	เป็นสัญลักษณ์	วิชาที่จะลงซ่อมได้
ต้องเป็นวิชาที่สอบตก	เกรด	D	ไม่สามารถจะใช้สิทธิ์
สอบซ่อมได้	เนื่องจาก	เป็นวิชาที่สอบผ่าน	และการได้
เกียรตินิยมไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดเก่ียวกับการ
สอบซ่อม	จะมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับเกรด	ต้องได้ตามที่
มหาวิทยาลัยก�าหนดและการรีเกรดเท่านั้น	(กรณีน�า
วิชาที่สอบผ่านไปลงสอบซ่อมแล้วสอบผ่านไม่ถือเป็น
การรีเกรด)
ถาม	 อยากทราบว่าถ้าเคยลงรีเกรดไปแล้ว	แต่
ยงัได้เกรด	D	อยูส่ามารถลงอกีได้ไหม		2.	หากครบ	8	ปี
แล้วยงัไม่จบการศกึษา	เมือ่สมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่และ
ใช้สิทธิ์เทียบโอนแล้ว	วิชาที่ได้เกรด	D	กับ	D+	ได้
โอนมาด้วย	และยังสามารถ	น�าวิชาที่โอนมาที่เกรด	D,	
D+	มาลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อรีเกรดได้หรือไม่	
ตอบ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560		ข้อ	16.5.3	
นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะ
กระบวนวิชาที่ได ้ผลการสอบต�่ากว ่าอักษรระดับ	
คะแนน	C	ทัง้นีใ้ห้นบักระบวนวิชาทีส่อบได้อักษรระดบั
คะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว	หากกระบวนวิชาน้ัน
มีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน	ให้นับอักษรระดับ
คะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม	จากข้อบังคับ
ไม่มีการจ�ากัดครั้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อ
รีเกรด	ตราบใดท่ีวิชาดังกล่าวได้เกรดต�่ากว่า	C	คือ	D	
หรือ	D+	อยู่	ก็สามารถลงทะเบีนเรียนรีเกรดได้เรื่อยๆ	
จนกว่าจะได้เกรด	C	เป็นต้นไป		2.	ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว ่าด ้วยการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2560	ข้อ16.5.6	นกัศกึษาทีเ่ทยีบโอน
เป็นรายกระบวนวิชาได้แก่	นักศึกษา	Pre-degree	
นกัศกึษาหมดสถานภาพ	นกัศกึษาปรญิญาตรทีี	่2	และ
นักศึกษาเทียบโอนสองสถาบัน	สามารถเลือกกระบวน
วิชาได้เกรดต�่ากว่า	C	มาเทียบโอนได้	และสามารถน�า
วิชาที่เทียบโอนแล้วนั้นมาขอรีเกรดได้	จากข้อบังคับ
ดังกล่าวเมื่อนักศึกษาหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
และใช้สิทธิ์เทียบโอน	เม่ือโอนเกรดที่สอบได้เกรด	D	
หรือ	D+	แล้ว	นักศึกษา	จึงมีสิทธิ์น�าวิชาดังกล่าวมาลง
ทะเบียนเรียนใหม่	เพื่อรีเกรดได้		

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓๖



ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
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13-14

จันทร์
HIS1002
(HI102)

1-2
SBA3506
(TR408)

1-2

เปิดบ้าน
รามค�าแหง
POL2300
(PA200)

1-2
ENG4202
(EN420)

1-2

อังคาร
LAW3004
(LW305)
13-14

POL1101
(PS110)
13-14

ต้นกล้า
คุณธรรม
LAW3002
(LW310)
13-14

FRE1101
(FR101)
13-14

อังคาร
LAW3003
(LW304)

1-2
POL2200
(PS120)

1-2

ต้นกล้า
คุณธรรม
LAW2035
(LW455)

1-2
ENG2001
(EN201)

1-2

พุธ
GEO2604
(GE264)
13-14

LAW3005
(LW306)
13-14

เปิดบ้าน
รามค�าแหง
POL2102
(PS202)
13-14

PHI1003
(PY103)
13-14

พุธ
GEO3503
(GE353)

1-2
LAW2008
(LW210)

1-2

เปิดบ้าน
รามค�าแหง
POL2101
(PS109)

1-2
PHI1001
(PY101)

1-2

พฤหัสบดี
THA1001
(TH101)
13-14

CHI1001
(CN101)
13-14

ต้นกล้า
คุณธรรม
LAW3006
(LW308)
13-14

MTH1101
(MA111)
13-14

พฤหัสบดี
THA1002
(TH102)

1-2
LAW2032
(LW103)

1-2

ต้นกล้า
คุณธรรม
PSY1001
(PC103)

1-2
MTH1102
(MA112)

1-2

ศุกร์
CMS2203

*25-32
SOC1003

*25-32
เรื่องเล่าข่าวราม

เปิดบ้านรามค�าแหง

Facebook Live

MCS2160

*25-32
SCI1003

*25-32

ศุกร์
CMS2203

*1-2
SOC1003

*1-2
เรื่องเล่าข่าวราม

เปิดบ้านรามค�าแหง

Facebook Live

MCS2160

*1-2
SCI1003

*1-2

เสาร์

เปิดบ้าน
รามค�าแหง
MCS2260

*25-32
ECO1121

*25-32

เสาร์

เปิดบ้าน
รามค�าแหง
MCS2260

*1-2
ECO1121

*1-2

อาทิตย์
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หมายเหต ุ: 1. รายการเปิดบ้านรามค�าแหง (พเิศษ) ในวนัศกุร์ ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 จะเผยแพร่คูข่นาน
         ทาง Facebook Fanpage RU Radio New Media เวลา 19:30 – 20:00 น.
               2. * หมายถงึ กระบวนวชิาทีผ่ลิตใหม่ ครึง่ชัว่โมงนบัเป็นหนึง่ครัง้
      3. รายการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหต ุ: 1. รายการเปิดบ้านรามค�าแหง (พเิศษ) ในวนัศกุร์ ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 จะเผยแพร่คูข่นาน
         ทาง Facebook Fanpage RU Radio New Media เวลา 19:30 – 20:00 น.
               2. * หมายถงึ กระบวนวชิาทีผ่ลิตใหม่ คร่ึงชัว่โมงนบัเป็นหนึง่ครัง้
      3. รายการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เดือน พฤษภาคม 2563 (สัปดาห์ 1 - 2)

เดือน พฤษภาคม 2563 (สัปดาห์ 3 - 4)

ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2562

HRM2101 การจดัการทรพัยากรมนษุย์
  Human Resource Management 
อาจารย์ผูส้อน
 อาจารย์ ดร.สินาท นาควชัระ
ช่องทางการตดิต่ออาจารย์ผูส้อน
 e-Mail: sinart.n@rumail.ru.ac.th
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรยีน
 การจดัการทรพัยากรมนษุย์
 รศ.ธรีะเดช ริว้มงคล
ช่องทางในการเรยีนของนกัศกึษา
 - Cyber Classroom
 - Course on Demand
แนวทางการวดัผล	และลกัษณะข้อสอบ
 ปรนยั 100 ข้อ

INB3104    พาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์และสารสนเทศ
       ในธรุกจิระหว่างประเทศเบือ้งต้น
       Introduction to Electronic
       Commerce and Information
       in International Business.
อาจารย์ผูส้อน
 อาจารย์ สรุเชษฐ์ โซวเกยีรตริุง่
ช่องทางการตดิต่ออาจารย์ผูส้อน
 - Facebook ของสาขาวชิา : https://www.
facebook.com/notes/ru-bba-international-
business/s2562-inb3104/3342257419137276/
 - Google Classroom Code: fy6ummj
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรยีน
 Download ได้จาก Google Classroom 
Code : fy6ummj
ช่องทางในการเรยีนของนกัศกึษา
 1. Course on Demand (M-Learning)
 2. Google Classroom Code : fy6ummj
แนวทางการวดัผล	และลกัษณะข้อสอบ
 ตามหลกัเกณฑ์มหาวทิยาลยั

HRM2101

INB3104

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๗

เจ้าของ	 	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร	 ผศ.ลนีา		ลิม่อภิชาต																																							
ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ				นางรชัน	ี	โคตรพรหม																						 

คณะผูจ้ดัท�าข่าวรามค�าแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผูช่้วย					รศ.วารศิา		พลายบวั     อาจารย์อภสิทิธิ	์	ศภุกิจเจรญิ					นางปญุญสิา		อรพนิท์					น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ
กองบรรณาธกิาร	 					น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู					นางสารศิา		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐา		ทองจบั     นายสภุะชัย อวนศรี
ช่างภาพ	 	 					นายภาณพุงศ์		พงิไธสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นายสณัฐิต	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม    				



ข่าวกระบวนวิชา
ภาค S/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษา

 เข้ารับบริการ ภายในมหาวิทยาลัย
                             (ต่อจากหน้า 1)

		 1.	การขอใบรับรองผลการศึกษาของ
บณัฑติด้วยตนเอง	(กรณีส�าเรจ็การศึกษา)	
		 2.	การขอใบรับรองผลการศึกษาของ
บัณฑิตทางไปรษณีย์	(กรณีส�าเร็จการศึกษา)
	 3.	การขอใบรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาทางไปรษณีย์	(กรณีไม่ส�าเร็จการศึกษา)
		 4.	การขอใบรับรองสภามหาวิทยลัย	
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ส่วนกลาง	
(ด้วยตนเอง)
	 5.	การขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย	
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ส่วนภูมิภาค	
(ทางไปรษณีย์)
	 6.	การขอหนังสอืรบัรองการเป็นนักศึกษา	
(กรณีน�าไปใช้เบิกเงินตามสิทธิ)
		 7.	การขอใบแทนปริญญาบัตร
		 8.	การขอตรวจสอบผลการศกึษา	,	การขอ
ใบรบัรองผลการศึกษาของนกัศึกษา	(ด้วยตนเอง)
การขอส�าเนาใบสมคัรและใบข้ึนทะเบียนการเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	และการขอส�าเนา
ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน
		 9.	การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
		 10.	การขอใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบียนเรยีน
ทาง	INTERNET	(ฉบับจริง)
		 11.	การขอย้ายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวชิา
		 12.	ช�าระเงนิค่าปรบั	กรณีไม่ได้กาขอจบ
ในภาคการศึกษาที่ขอจบ
		 13.	แจ้งจบการศึกษา	และขึ้นทะเบียน
บัณฑิต
		 14.	ขอตรวจสอบรหัสนักศึกษา
		 15.	การขอรับเงินคืน
		 ท้ังน้ี	ให้นักศึกษาและประชาชนผู้มา
ขอรับบริการ	ปฏิบัติตามมาตรการประกาศของ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสขุ	อย่างเคร่งครดั

และบคุลากรไม่สามารถท�างานทีบ้่าน	(Work	from	
Home)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่ละหน่วยงานมอบหมาย	ให้บุคลากรในสังกัด
สับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนเข ้ามาปฏิบัติงาน	
ณ	ที่ท�าการของมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ	
เพื่อให ้ มีให ้งานบริการนักศึกษา	ประชาชน	
เกิดความล่าช้า	หยุดชะงัก	หรือเกิดความเสียหาย
	 4. 	 ให ้นักศึกษาติดต ่อขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาต่างๆ	ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทาง	online	
ได้ที่	www.ru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เรื่อง ปิดท�าการมหาวิทยาลัยฯ

                             (ต่อจากหน้า 1)

INB4102	 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
	 	 นานาชาติ	 	 	 	
	 	 Participation	in	International	
	 	 Trade	Fair	and	Exhibition	
อาจารย์ผู้สอน 
	 อาจารย์	สุรเชษฐ์	โซวเกียรติรุ่ง
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
	 1.	Facebook	ของสาขาวิขา	:	https://
www.facebook.com/notes/ru-bba-international-
business/s2562-inb4102/3342252695804415/
	 2.	Google	Classroom	Code:	3nzrnsp
ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
	 Download	ได้จาก	Google	Classroom	
Code:	3nz
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
	 1.	Course	on	Demand	
(M-Learning)
	 2.	Google	Classroom	Code:	
3nzrnsp
แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
 ตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย

STA1003	 สถิติเบื้องต้น	
	 	 Introduction	to	Statistics	
อาจารย์ผู้สอน 
	 อาจารย์พรรณนา	เอี่ยมสุวรรณ์
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
	 E-mail	:	phannana.a@rumail.ru.ac.th
	 Application	Line	:	กลุม่	STA1003_RU

 

ต�ารา/เอกสารประกอบการเรียน
	 STA1003	สถิติเบื้องต้น	Introduction	
to	Statistics
ช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
	 1.	ถ่ายทอดสดการบรรยายผ่าน	RU	
C y b e r 	 C l a s s r o om 	 h t t p : / / www .
cyberclassroom.ru.ac.th
	 2.	การบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ	
Course	on	demand	ท่ี	http://www.
m-learning.ru.ac.th

แนวทางการวัดผล และลักษณะข้อสอบ
	 -	ข้อสอบปรนัย	60	ข้อ	100	คะแนน
	 -	สามารถน�าเครือ่งค�านวณเข้าห้องสอบได้	
(ยกเว ้น เครื่ องค� านวณวิทยาศาสตร ์หรือ
เครื่องค�านวณที่ใช้เฉพาะทาง)
	 -	มตีารางสถติทิีจ่�าเป็นแนบท้ายข้อสอบให้

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	ภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	
2563	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	(ภาคพิเศษ)	หลักสูตร	4	ปี	จ�านวน	136	หน่วยกิต	เน้นการเรียน
ด้านการตรวจวินจิฉยั	บ�าบดั	และฟ้ืนฟสูขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทยท้ัง	4	ด้าน	คอื	1)	การนวด	(นวดไทย)	
2)	ด้วยสมุนไพรไทย	(เวชกรรมไทย)	3)	การผลิตยาสมุนไพรไทย	(เภสัชกรรมไทย)	และ	4)	การดูแลสุขภาพ
มารดาและเด็ก	ก่อนคลอดและหลังคลอด	(ผดุงครรภ์ไทย)	ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์
แผนไทย	และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สามารถสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะได้	
 คณุสมบัติผูส้มัคร	ส�าเร็จการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า	จากสถาบนัการศกึษา
ที่ได้รับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจรับรองตามกฎหมาย	เอกสารที่ใช้สมัคร	ประกอบด้วย	
ส�าเนาวุฒิการศึกษา	(ฉบับสมบูรณ์	ระบุวันที่ส�าเร็จการศึกษา)	3	ฉบับ	ส�าเนาบัตรประชาชน	2	ฉบับ	ส�าเนา
ทะเบียนบ้าน	2	ฉบับ	รูปถ่ายหน้าตรง	ขนาด	2	นิ้ว	2	รูป	และใบรับรองแพทย์
		 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ี – 29 พฤษภาคม 2563	ทางออนไลน์โดยขอใบสมัครได้ที่ 
Inbox Facebook	และส่งเอกสารได้ที่	e-Mail	:	ttmprumail@gmail.com	(เป็นไฟล์PDF	หรือ	JPG)	
หรือสมัครทางไปรษณีย์	ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ท่ี	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรงุเทพฯ	10240		สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิโทร.	02-310-
8684	หรือที่	Facebook	:		สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  ครั้งที่ 1         เรื่อง
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แพทย์แผนไทย ม.รามฯ เปิดรับ นศ.ใหม่ ภาค 1/63

							1						 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐาน
	 	 คณิตศาสตร์				 													
							2						 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ						 										
							3		 ข้อมูลทางสถิติ	 	 			
							4						 มาตรวัดข้อมูลเบื้องต้น		 		
							5					 มาตรวัดการกระจายตัวของข้อมูล	 													
							6						 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและ
	 	 การแจกแจงความน่าจะเป็น				 		
							7											ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้นและการ
	 	 แจกแจงความน่าจะเป็น			
							8											การชักตัวอย่างและการแจกแจง
	 	 ของการชักตัวอย่าง			 											
							9		 การประมาณค่า
							10	 การทดสอบสมมติฐาน
							11	 ความสัมพันธ์ของข้อมูล

๘ ข่าวรามค�าแหง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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