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(อ่่านต่่อ่หน้า 9) (อ่่านต่่อ่หน้า 9)

ม.รามฯ รับมอบอุปกรณ์์การแพทย์์
ส่่งต่่อ CI ดููแลผูู้�ป่วย์โควิดู-19

ม.รามคำำาแหง จัับมือกรมพััฒนาพัลัังงานทดแทนฯม.รามคำำาแหง จัับมือกรมพััฒนาพัลัังงานทดแทนฯ
ฝึึกอบรมผู้้�รับผู้ิดชอบด�านพัลัังงานเฉพัาะกิจัฝึึกอบรมผู้้�รับผู้ิดชอบด�านพัลัังงานเฉพัาะกิจั

ม.ร. ยืืนยืันตััวตัน สอบซ่่อมภาค 1/64 ส่วนภูมิภาค 5 - 9  มี.ค. 65

      มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ขยายระยะเวิลัาการศึึกษาให้กบั
นัักศึึกษาทุกระดัับการศึึกษา ท่�ไดั้รับผลักระทบ จากการ
แพร่ระบาดัของโรคไวิรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) ซึ่ึ�งจะ
หมดัสถานัภาพการศึึกษาในัปีี 2564 ออกไปอีกครั�งละ 
1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
      สำหรับ นัักศึึกษาแต่่ลัะระดัับการศึึกษาท่�ศึึกษาอย่่ในั
ชั้ั�นัปีีต่่างๆ ในัปีีการศึึกษา 2564 ดัังนั่�
 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนัักศึึกษาท่�กำลัังศึึกษาอย่่ในั
ชั้ั�นัปีีท่� 8 (รหัสปีระจำต่ัวิ 57)
 ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะนัักศึึกษาท่�กำลัังศึึกษาอย่่ในั
ชั้ั�นัปีีท่� 10 (รหัสปีระจำต่ัวิ 55)
 ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะนัักศึึกษาท่�กำลัังศึึกษาอย่่ในั
ชั้ั�นัปีีท่� 12 (รหัสปีระจำต่ัวิ 53)
 ปริญญาโท เฉพาะนัักศึึกษาท่�กำลัังศึึกษาอย่่ในั
ชั้ั�นัปีีท่� 5 (รหัสปีระจำต่ัวิ 60)

 ผู้้้ช่่วยศาสตราจารย์กรสรวง  ปาณิินท์ รองอธิิการบดั่ฝ่่ายศิึลัปีวิัฒนัธิรรม
พร้อมด้ัวิย นางสายพินิ  สำนกันี� หวัิหน้ัาสำนักังานัเลัขานุัการ สถาบันัศิึลัปีวิฒันัธิรรม
เฉลัมิพระเกย่รต่ ิเป็ีนัต่วัิแทนัมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ร่วิมโครงการ “ทพิิยสืบสาน รกัษา 
ต่อยอด นวตักรรมศาสตร์พิระราช่า ครั�งที ่15” จดััโดัย บรษิทั ทพิยปีระกันัภยั จำกัดั 
(มหาชั้นั) ร่วิมกับศึ่นัย์คุณธิรรม (องค์การมหาชั้นั) ม่ลันัิธิิปีระเทศึไทยใสสะอาดั
สำนัักงานับริหารแลัะพัฒนัาองค์ควิามร่้ (องค์การมหาชั้นั) กองทุนัพัฒนัาส่�อปีลัอดัภัย
แลัะสร้างสรรค์ การท่องเท่�ยวิแห่งปีระเทศึไทย แลัะม่ลันิัธิิธิรรมดั่ นัำคณะคร่อาจารย์ 
ท่�ไดั้รับการคัดัเลั่อกจากสถาบันัการศึึกษาทั�วิปีระเทศึ ต่ามรอยจุดักำเนัิดัทฤษฎี่ใหม่
แนัวิคิดับวิรแลัะอาชั้่พพระราชั้ทานัครั�งแรก พร้อมร่วิมถอดัรหัสพระอัจฉริยภาพ
ในัหลัวิงรัชั้กาลัท่� 9                                                          (อ่่านต่่อ่หน้า 9) 

 ผู้้้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพิงษ์ ปราบใหญ่ อธิิการบด่ัมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง รับมอบอุปีกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค เคร่�องอุปีโภคแลัะบริโภค 
จากพิลเอกรังษี กิติญาณิทรัพิย์ กรรมการผ่้อำนัวิยการใหญ่่ สถานั่วิิทยุโทรทัศึนั์
กองทพับก เพ่�อใช้ั้ในัการดัแ่ลัผ่ป่้ีวิยโควิดิั-19 ท่�เข้ารกัษาต่วัิ ณ ศึน่ัย์พกัคอยสำหรับ
ผ่้ปี่วิยโควิิดั-19 (Community Isolation: CI) “ซึ่่พ่-รามคำแหง-นัพรัต่นัราชั้ธิานั่” 
เม่�อวิันัท่� 24 กุมภาพันัธิ์ 2565

      มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง จับมอ่ กรมพัฒนัาพลังังานัทดัแทนั
แลัะอนัุรักษ์พลัังงานั กระทรวิงพลัังงานั แลัะหนั่วิยงานั-
สถาบนััการศึกึษา 5 แห่ง เพ่�อจดััฝึ่กอบรมหลักัสต่่รผ่ร้บัผดิัชั้อบ
ด้ัานัพลัังงานัเฉพาะกิจในัร่ปีแบบออนัไลันั์ให้กับโรงงานัควิบคุม
แลัะอาคารควิบคุมท่�ยงัไม่มผ่่ร้บัผดิัชั้อบด้ัานัพลังังานัต่ามกฎีหมาย
แลัะ กพบ.
      ผู้้้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพิงษ์  ปราบใหญ่ อธิิการบดั่
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ลังนัามบันัทึกข้อต่กลังควิามร่วิมม่อ
การจดััฝึ่กอบรมหลักัสต่่รผ่ร้บัผดิัชั้อบด้ัานัพลังังานัเฉพาะกจิกับ 
นายประเสรฐิ  สินสุขประเสริฐ อธิบิดัก่รมพฒันัาพลังังานัทดัแทนั
แลัะอนัุรักษ์พลัังงานั                            (อ่่านต่่อ่หน้า 10) 

สถาบัันศิิลปวััฒนธรรม ม.ร. ร่วัมโครงการสถาบัันศิิลปวััฒนธรรม ม.ร. ร่วัมโครงการ  “ทิิพยสืบืสืาน รักัษา ต่่อยอด “ทิิพยสืบืสืาน รักัษา ต่่อยอด 
                                        นวััต่กรัรัมศาสืต่ร์ัพรัะรัาชา ครัั�งทิ่� 15”                                        นวััต่กรัรัมศาสืต่ร์ัพรัะรัาชา ครัั�งทิ่� 15”

ในฉบัับั หน้า 3

ม.รามฯ ขยายเวลาการศึึกษา 
แก่นศึ.ที่่�หมดสถานภาพปีี 2564

HRD2101HRD2101
พบัอาจารย์ผู้้้สอน



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕๒
คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร์.คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร์.

มอบทุุนุแก่่นุัก่ศึก่ษา 50 ทุุนุมอบทุุนุแก่่นุัก่ศึก่ษา 50 ทุุนุคณ์ะวิศวกรรมศาส่ต่ร์ ม.ราม เปิดูรับ ป.เอก

 ม่ลันัิธิิการศึึกษาคณะมนัุษยศึาสต่ร ์ 
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ม่ควิามปีระสงค์จะให้
ทุนัการศึึกษา ปีระจำภาคเร่ยนัท่� 2 ปีีการศึึกษา
2564 จำนัวินั 50 ทุนัๆ ลัะ 5,000 บาท ให้แก่
นัักศึึกษาคณะมนุัษยศึาสต่ร์ท่�ลังทะเบ่ยนัมาแลั้วิ
ไม่นั้อยกวิ่า 2 ภาคเร่ยนัปีกต่ิ ขาดัแคลันัทุนัทรัพย์
ในัการศึกึษา แลัะมค่วิามปีระพฤต่ดิั ่ขยันัหมั�นัเพย่ร
รวิมทั�งต่้องไม่เปี็นันัักศึึกษาท่�ขอจบการศึึกษา
ในัภาคการศึึกษาท่�ขอรับทุนั แลัะต่้องไม่เคยเปี็นั
ผ่้สำเร็จการศึึกษาในัระดัับปีริญ่ญ่าต่ร่
 สำหรับหลักฐานในการสมัครขอรับทุน
ปีระกอบดั้วิย 1) ใบสมัครขอรับทุนัของม่ลันัิธิิ
การศึกึษา คณะมนัษุยศึาสต่ร์ 2) รป่ีถ่ายขนัาดั 1 นัิ�วิ
ถ่ายมาแล้ัวิไม่เกนิั 1 ปีี จำนัวินั 1 รป่ี 3) หลักัฐานั
แสดังผลัการศึึกษาทุกภาคเร่ยนัจนัถึงปีัจจุบันั
4) สำเนัาบตั่รปีระจำต่วัินักัศึกึษาแลัะสำเนัาใบเสรจ็
แสดังว่ิานัักศึึกษายงัคงลังทะเบย่นัเรย่นัอย่ต่่ดิัต่่อกันั
2 ภาคเรย่นัปีกติ่ แลัะ 5) สำเนัาทะเบย่นับ้านั 1 ฉบับ
 นักัศึึกษาคณะมนัษุยศึาสต่ร์ ท่�มค่วิามปีระสงค์
จะขอรับทุนัม่ลันิัธิิการศึึกษาคณะมนัุษยศึาสต่ร์
ให้ขอรับแลัะย่�นัใบสมัคร Online ไดั้ต่ั�งแต่่บัดนี� -
29 เมษายน 2565 ท่� www.human.ru.ac.th
หรอ่ท่� https://shorturl.asia/KYzGa ดัร่ายลัะเอ่ยดั
เพิ�มเต่มิได้ัท่� Facebook Fanpage : คณะมนัษุยศึาสต่ร์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โทร. 0-2310-8263

 ด้ัวิยคณะวิทิยาศึาสต่ร์ ได้ัขอเปิีดัสอบซ่ึ่อม
กระบวินัวิิชั้า COS2104 แลัะ INT4402 จากท่�
ไดั้ปีระกาศึไวิ้เดัิมในั ม.ร.30 ภาค 1 ปีีการศึึกษา
2564
 ดังันัั�นั มหาวิทิยาลัยัจึงให้เปิีดัสอนักระบวินั
วิิชั้าดัังกลั่าวิเพิ�มเต่ิมไดั้เปี็นักรณ่พิเศึษในัการ
สอบซึ่่อมภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564 โดัยให้คณะ
ดัำเนัินัการจัดัสอบเองทุกกระบวินัวิิชั้า

 ดั ้วิยคณะรัฐศึาสต่ร ์  ม่ควิามจำเปี ็นั
บางปีระการไม่สามารถเปิีดัสอบซ่ึ่อมกระบวินัวิชิั้า
POL4110 แลัะ POL4115 ท่�ปีระกาศึเปิีดัสอบซ่ึ่อม
ในั ม.ร.30 ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564 นั่�ไดั้
 ดัังนัั�นั มหาวิิทยาลััยจึงให้งดัสอบซึ่่อม
กระบวินัวิิชั้าดัังกลั่าวิเพิ�มเต่ิมในัการสอบซึ่่อม
ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564 นั่�

 ด้ัวิยคณะนัติ่ศิึาสต่ร์ คณะบรหิารธิรุกจิ คณะมนัษุยศึาสต่ร์ คณะศึกึษาศึาสต่ร์ คณะวิิทยาศึาสต่ร์
คณะรัฐศึาสต่ร์ แลัะคณะส่�อสารมวิลัชั้นั ม่ควิามจำเปี็นับางปีระการ ไม่สามารถเปีิดัสอนักระบวินัวิิชั้า

ท่�ปีระกาศึเปีิดัสอนัในัม.ร. 30 ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 นั่�ไดั้
 ฉะนัั�นั ถ้านัักศึกึษาได้ัลังทะเบ่ยนัเรย่นัในักระบวินัวิชิั้าดังักล่ัาวิ สามารถสบัเปีลั่�ยนัเป็ีนักระบวินัวิชิั้าอ่�นัได้ัก่อนัการสอบของกระบวินัวิชิั้าท่�จะสบัเปีลั่�ยนันัั�นั
หรอ่ไปีต่ดิัต่่อขอเงนิัค่าหน่ัวิยกิต่คน่ัได้ั ภายในัวัินัสดุัท้ายของการสอบไล่ั ท่�ฝ่่ายลังทะเบย่นัเรย่นัแลัะจดััสอบ สำนักับริการทางวิชิั้าการแลัะทดัสอบปีระเมนิัผลั
(สวิปี. ชั้ั�นั 6) หากนัักศึึกษาผ่้ใดัไม่สามารถไปีดัำเนัินัการดั้วิยต่นัเองไดั้ ให้มอบฉันัทะให้ผ่้อ่�นัดัำเนัินัการแทนั พร้อมทั�งนัำใบเสร็จรับเงินัไปีดั้วิย 
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COS2204 
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JPN4306 
LAW3031 
LAW3040 
LAW3041 
LAW3045 
LAW3046 
LAW3051 

LAW3062 
LAW3131 
LAW3140 
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LAW3145 
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LAW3168 
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LAW3171 
LAW4044 
LAW4045 
LAW4052 
LAW4060 
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LAW4068 
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LAW4165 
LAW4168 
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LAW4181 
LAW4183 
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LAW4189 
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LAW4191 
LAW4192 
LAW4193 
LAW4194 
LAW4195 
LAW4196 
MAL3101 
MCS1100 
MCS1101 
MCS1300 
MCS1400 
MCS2100 

MCS2106 
MCS2108 
MCS2109 
MCS2151 
MCS2200 
MCS2201 
MCS2203 
MCS2602 
MCS2603 
MCS3100 
MCS3203 
MCS3300 

MCS3301 
MCS3305 
MCS3306 
MCS3403 
MCS3404 
MCS3451 
MCS3472 
MCS3605 
MCS4103 
MCS4106 
MCS4602 
MCS4603 

PHI4307
PHI4401 
PHY1008 
POL4129 
POL4234 
POL4318 
POL4365 
RPE3801 
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THA4103
THA4211

 คณะวิศิึวิกรรมศึาสต่ร์ มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง เปิีดัรับสมคัรผ่ส้ำเรจ็การศึกึษาระดับัปีรญิ่ญ่าโท
ทกุสาขาวิชิั้า เข้าศึึกษาต่่อในัระดับัปีริญ่ญ่าเอก ปีระจำปีี 2565 หลักัสต่่รปีรชัั้ญ่าดัษุฎีบ่ณัฑิติ่ สาขาวิชิั้า
การต่รวิจสอบแลัะกฎีหมายวิิศึวิกรรม ค่าธิรรมเน่ัยมต่ลัอดัหลัักส่ต่ร 433,700 บาท (แบ่งจ่าย 12 งวิดั) 
คัดัเลั่อกโดัยการสอบสัมภาษณ์ แลัะย่�นัข้อเสนัอดัุษฎี่นัิพนัธิ์
 ผ่้สนัใจสมัครตั่�งแต่่บัดนี� - 
20 มิถุนายน 2565 สอบถาม
รายลัะเอ่ยดัเพิ�มเต่ิมไดั้ท่�บัณฑิิต่
วิิทยาลััย คณะวิิศึวิกรรมศึาสต่ร์ 
โทร. 0-2310-8000 ต่่อ 3343 
หร่อท่� www.engrlw.ru.ac.th

การเปิิดสอบกระบวนวิชา เพิ่่�มเต่ิม (คร้�งท่ี่� 2)การเปิิดสอบกระบวนวิชา เพิ่่�มเต่ิม (คร้�งท่ี่� 2)

สอบซ่่อมภาค 1 ปิีการศึึกษา 2564สอบซ่่อมภาค 1 ปิีการศึึกษา 2564

การงดสอบกระบวนวิชา (คร้�งที่ี� 2)
สอบซ่่อมภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564

การงดสอนกระบวนวิชา (คร้�งที่่� 1)การงดสอนกระบวนวิชา (คร้�งที่่� 1)
ภาค 2 ปีีการศึึกษา ภาค 2 ปีีการศึึกษา 25642564



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓

 “มนุษย์์ทุุกคนสามารถพััฒนาได้้” ปีระโยคสั�นั ๆ ท่�สรุปีควิามหมายของ
วิิชั้าชั้่พนัักพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ไวิ้อย่างชั้ัดัเจนั ม่บทบาทในัการพัฒนัาบุคลัากร
ให้ม่ควิามร่้ ควิามสามารถต่ามสายอาชั้่พ ต่ำแหนั่ง รวิมถึงพัฒนัาองค์กรให้ม่
การขบัเคลั่�อนัไปีพร้อมกบับุคลัากรได้ัอย่างมป่ีระสิทธิภิาพ นักัพัฒนัาทรัพยากรมนุัษย์
จึงเปี็นัอ่กอาชั้่พหนัึ�งท่�สำคัญ่ แลัะเปี็นัท่�ต่้องการขององค์กรเปี็นัอย่างยิ�ง 
 คอลััมนั์ “พิบอาจารย์ผู้้ ้สอน” ฉบับนั่� พบกับ ผู้้้ช่่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เอกสิทธิ์ิ� สนามทอง ผ่ ้ชั้่วิยอธิิการบดั่ฝ่่ายวิิทยบริการจังหวิัดัชั้ัยภ่มิ แลัะ
อาจารย์ปีระจำคณะพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ ผ่ ้สอนักระบวินัวิิชั้า HRD2101 
หลัักการการพัฒนัาทรัพยากรมนุัษย์ ท่�จะมาอธิิบายถึงควิามสำคัญ่ของหลัักการ
พฒันัาทรพัยากรมนุัษย์ รวิมถงึเจาะลักึเนั่�อหาของกระบวินัวิชิั้า พร้อมทั�งแนัะแนัวิ
ข้อสอบในัรายวิิชั้านั่�

ผู้ศ.ดร.เอกสทิธิ์ิ� กล่ัาวิว่ิา กระบวินัวิชิั้า HRD2101 เป็ีนัวิชิั้าพ่�นัฐานัตั่วิแรก
ของสาขาวิชิั้าการพฒันัาทรพัยากรมนัษุย์ ท่�รวิบรวิมควิามร้่เบ่�องต้่นัของการพัฒนัา
ทรพัยากรมนัษุย์ไว้ิทั�งหมดั เพราะนัักศึกึษาในัคณะทรพัยากรมนัษุย์ รวิมถงึนักัศึกึษา
คณะอ่�นัท่�ลังทะเบ่ยนัเร่ยนัเปี็นัวิิชั้าโท จะต่้องเร่ยนัวิิชั้าน่ั�เปี็นัวิิชั้าแรก เพ่�อเปี็นั
แนัวิคดิัเริ�มต้่นัการเข้าส่เ่นั่�อหาของการพัฒนัาทรพัยากรมนุัษย์ขั�นัต่่อไปี โดัยเนั่�อหา
ปีระกอบด้ัวิย แนัวิคดิั ทฤษฎ่ี ขอบข่ายกิจกรรมการพฒันัาทรพัยากรมนัษุย์ การออกแบบ
การเร่ยนัร่้ วิิธิ่การพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ บทบาทแลัะสมรรถนัะของนัักพัฒนัา
ทรพัยากรมนุัษย์มอ่อาชั้พ่ รวิมถงึจรยิธิรรมแลัะคณุธิรรมของนัักพฒันัาทรัพยากรมนุัษย์ 
 สำหรับต่ำรากระบวินัวิิชั้า HRD2101 เลั่มนั่� ม่เนั่�อหาทั�งหมดั 11 บท
ท่� ผู้ศ.ดร.เอกสิทธิ์ิ� ไดั้ร้อยเร่ยงเร่�องราวิพ่�นัฐานัของการพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์
ว่ิาสำคญั่ต่่อแนัวิทางการพฒันัาทรพัยากรมนุัษย์ในัองค์กรอย่างไร ต่ลัอดัจนัแนัวิคดิั
แลัะทฤษฎ่ีท่�เก่�ยวิข้องท่�ปีระกอบกันัเปี็นักิจกรรมการพัฒนัาทรัพยากรมนุัษย์ 
ต่ั�งแต่่การพัฒนัารายบุคคลั การพัฒนัาอาชั้่พ การพัฒนัาองค์การแลัะการบริหาร
ผลัการปีฏิบัิต่งิานั ซึึ่�งทั�งหมดันั่�เรย่กว่ิาขอบข่ายของกจิกรรมการพฒันัาทรัพยากร-
มนัุษย์ ท่�จะไปีขับเคลั่�อนัให้วิิธิ่การพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ สามารถต่อบโจทย์ของ
องค์กรต่่าง ๆ ได้ัอย่างต่รงต่ามวิตั่ถุปีระสงค์ นัอกจากนัั�นั ยงัได้ักล่ัาวิถงึการออกแบบ
การเร่ยนัร่ ้แลัะวิิธิ่การพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ท่�สำคัญ่ต่่างๆ เพ่�อให้บุคคลั
เกิดัการพัฒนัาสมรรถนัะในัต่ัวิบุคคลั
 ในัเม่�อกระบวินัวิิชั้า HRD2101 นั่�เปี็นัวิิชั้าพ่�นัฐานัเบ่�องต่้นัของสาขาวิิชั้า
การพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ ผ่ ้เร่ยนัจึงควิรท่�จะทำควิามเข้าใจถึงพ่�นัฐานัของ
การพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ ต่้องร่้วิ่าควิามเปี็นัมาของการพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์
ค่ออะไร โดัยเนั่�อหาส่วินัแรกนั่�จะแสดังถึงใจควิามท่�สำคัญ่ ไดั้แก่ แนัวิคิดัพ่�นัฐานั
การพัฒนัาทรัพยากรมนุัษย์ วิ่าจริงๆ แลั้วิเราม่ควิามเชั้่�อพ่�นัฐานัอะไร โดัยท่�
คณะพัฒนัาทรัพยากรมนุัษย์ ม.รามคำแหง จะปีลั่กฝ่ังควิามเชั้่�อพ่�นัฐานัให้กับ
ลั่กศิึษย์ทุกคนัวิ่า “มนุษย์ทุกคนสามารถพัิฒนาได้” แลัะ “ทรัพิยากรมนุษย์
มีคุณิค่าต้องพัิฒนาให้ทันโลก” ซึ่ึ�งเปี็นัปีรัชั้ญ่าท่� รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต 
อนิทวงศ์ ผ่ก่้อต่ั�งหลักัสต่่รแลัะอดัต่่คณบดัค่ณะพฒันัาทรพัยากรมนัษุย์ ม.รามคำแหง 
แลัะเปี็นัผ่ ้ท่�ไดั้วิางรากฐานัควิามเชั้่�อพ่�นัฐานันั่�ไวิ ้ต่ั�งแต่่แรกเริ�ม ซึ่ึ�งสามารถ
ยกต่ัวิอย่างง่าย ๆ วิ่า จากสภาวิะปีัจจุบันัท่�ม่การ Work From Home มากขึ�นั 
ม่การทำงานัแบบ New normal องค์กรจะต่้องพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ให้ทันัโลัก
ทันัเหตุ่การณ์ เพ่�อรองรับการเปีลั่�ยนัแปีลังท่�เกิดัขึ�นั

สำหรับทฤษฎี่ของการพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ท่�เราเร่ยกกันัง่าย ๆ วิ่า 
ทฤษฎี่เก้าอ่� 3 ขา ปีระกอบดั้วิย ทฤษฎี่เศึรษฐศึาสต่ร์ ทฤษฎี่ระบบแลัะทฤษฎี่
จติ่วิทิยา ทั�ง 3 ทฤษฎีน่ั่�เป็ีนัองค์ปีระกอบท่�ทำให้กจิกรรมการพฒันัาทรพัยากรมนัษุย์
ปีระสบควิามสำเร็จ เนั่�องจากการขับเคลั่�อนัให้โครงการ กิจกรรม วิิธิ่การพัฒนัา
ทรัพย์กรมนุัษย์ทุกร่ปีแบบ ปีระสบควิามสำเร็จ แลัะเม่�อลัองเจาะลัึกเข้าไปีในั
ทฤษฎีเ่ศึรษฐศึาสต่ร์ จะเห็นัถงึควิามต้่องการจำเป็ีนั ซึึ่�งสอดัคล้ัองกบัทฤษฎีก่ารหา
ควิามต้่องการจำเป็ีนัในัการพัฒนัา เป็ีนัการรวิมแนัวิคดิัเร่�องผลัต่อบแทนัจากการลังทนุั
ของการพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ สำคัญ่ต่่อมาก็ค่อทฤษฎี่ระบบ ท่�แสดังถึงกิจกรรม 
โครงการ วิธิิก่ารพฒันัาทรพัยากรมนัษุย์ทกุรป่ีแบบ ต้่องอย่ภ่ายใต้่แนัวิคดิัเชั้งิระบบ
ท่�ต่้องม่ “ปีัจจัยนัำเข้า กระบวินัการ ผลัผลัิต่” 

ผู้ศ.ดร.เอกสทิธิ์ิ� ยงักล่ัาวิต่่อว่ิา สำหรบัทฤษฎีส่ดุัท้าย คอ่ ทฤษฎีจ่ติ่วิทิยานัั�นั 
มนัุษย์ทุกคนัม่จิต่ใจ ม่ควิามร่้สึกนัึกคิดัเปี็นัของต่ัวิเอง การพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์
จงึเป็ีนัต้่องใช้ั้หลักัจติ่วิทิยาเพ่�อให้เข้าถงึมนัษุย์ ยกต่วัิอย่างทฤษฎีจ่ติ่วิทิยาท่�นัำมาใช้ั้ 
ได้ัแก่ หลักัจติ่วิทิยาการรบัร่ซ้ึ่ึ�งเป็ีนักระบวินัการทางปัีญ่ญ่า รวิมไปีถงึทฤษฎีจ่ติ่วิทิยา
ดั้านัพฤติ่กรรมศึาสต่ร์ เพ่�อชั้่วิยให้เห็นัวิ่ากิจกรรมท่�จัดัขึ�นัจากออกแบบวิิธิ่
การเร่ยนัร่้ต่่าง ๆ จะชั้่วิยเปีลั่�ยนัแปีลังพฤต่ิกรรมของผ่้เข้าร่วิมกิจกรรมอย่างไร 
ทั�งนั่�เม่�อพิจารณาถึงวิัต่ถุปีระสงค์ของการพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ ท่�ปีระกอบดั้วิย 
ควิามร่ ้ (Knowledge)  ควิามเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) ทัศึนัคต่ิ 
(Attitude) แลัะพฤติ่กรรม (Behavior) ซึ่ึ�งเปี้าหมายท่�สำคัญ่ท่�สุดัของการพัฒนัา
ทรัพยากรมนัุษย์ ก็ค่อ การเปีลั่�ยนัแปีลังในัเชั้ิงพฤต่ิกรรมนัั�นัเอง 
 ฝากถึึงนัักศึึกษาที่่�กำลัังหาวิิชาเลืัอกเสรี่  วิ ่า “แนั่นัอนัวิ ่าทุี่กคนั
เรี่ยนัจบไปที่ำงานักับมนัุษย์” หากไม่ได้้เร่ียนัคณะพััฒนัาที่รีัพัยากรีมนัุษย์หรีือ
ลังสาขาการีพััฒนัาที่รัีพัยากรีมนัุษย์เป็นัวิิชาโที่ ก็ยังสามารีถึเลัือกลังที่ะเบ่ยนั 
HRD2101 หลัักการการพััฒนาทุรพััย์ากรมนุษย์์ เป็นัวิชิาเลืัอกเสรีไ่ด้้ เพัื�อที่่�จะได้้
เร่ียนัรี้ใ้นัหลักัการีพัฒันัาที่รีพััยากรีมนุัษย์ ในัการีนัำแนัวิคดิ้การีพัฒันัาคนัไปปรัีบใช้
ในัวิิชาช่พัของแต่่ลัะคนัได้้ โด้ยจะสามารีถึพััฒนัาที่ักษะ ควิามสามารีถึให้กับ
บุคลัากรี เพัื�อนัรี่วิมงานัได้้เต่ิบโต่ไปพัรี้อมๆ กันั ซึ่ึ�งเป็นัไปต่ามควิามเชื�อที่่�วิ่า 
“มนุษย์์ทุุกคนสามารถพััฒนาได้้” แลัะ “ทุรัพัย์ากรมนุษย์์มีคุณค่าต่้อ่งพััฒนา
ให้ทุันโลัก”
 สำหรับแนัวิข้อสอบ ผู้ศ.ดร.เอกสิทธิ์ิ� แนัะให้นัักศึึกษาจดัจำช่ั้�อวิิชั้าให้ดั่ 
อย่างเชั้่นัวิิชั้านั่� หลัักการการพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ แนั่นัอนัวิ่าข้อสอบจะต่้อง
ออกเก่�ยวิกับหลัักการ ควิามเชั้่�อพ่�นัฐานั แนัวิคิดั ทฤษฎี่ของการพัฒนัา
ทรัพยากรมนุัษย์อย่างแนั่นัอนั รวิมถึงบทบาทแลัะสมรรถนัะของนัักพัฒนัา
ทรัพยากรมนัุษย์
 “วิชิั้า HRD2101 เป็ีนัข้อสอบแบบอตั่นัยั จำนัวินั 3 ข้อ โดัยม่เอกลักัษณ์
สำคัญ่ของข้อสอบท่� ผู้ศ.ดร.เอกสิทธิ์ิ� เปี็นัผ่้ออกท่�นัักศึึกษาจำไดั้โดัยง่าย ก็ค่อ 
คำต่อบของข้อท่� 1 จะเปี็นัแนัวิคำถามของข้อท่� 2 แลัะคำต่อบของข้อท่� 2 จะเปี็นั
แนัวิคำถามของข้อถัดัไปี ซึ่ึ�งคำต่อบของข้อสอบทั�งหมดัจะบ่รณาการร่วิมกันั”
 นัักศึึกษาสามารถติ่ดัต่่ออาจารย์ผ่้สอนัไดั้ท่� LINE ID : doctorkarn หร่อ 
E-mail : ekkasit_san@rumail.ru.ac.th หร่อ เข้าพบอาจารย์ดั้วิยต่นัเองท่� 
คณะพัฒนัาทรัพยากรมนัุษย์ ชั้ั�นั 9 อาคารสุโขทัย (กรุณานััดัหมายก่อนัเข้าพบ)

HRD2101HRD2101

หลกัการการพฒันาหลกัการการพฒันา                          
          ที่รัพยากรมนษุย์           ที่รัพยากรมนษุย์ 



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕๔

ATS3101
BIO3202
CCE3109
CCE4104
CCE4107
CCH3301
CCH4301
CEC2106
CEC2107
CEC3111
CEC3113
CEC3114
CEC3117
CEC3202
CEC3211
CEC4101
CEC4311
CEC4321
CEC4322
CEC4405
CEE3403
CEN4304
CHI3403
CHI4204
CMA3109
CRT2001
CRT2002
CRT2031
CRT4044
CSC2211
CSO2208
CTH3113
ECT3601
ECT3602
ECT4407
ECT4412
ENG3602
ENG3702
ENL3105
ENL3504
ENL4103
ENS3403
FOL3106
GEO2502
GEO3104
GEO3105
GEO3305
GEO3604
GEO4203
GEO4405
GEO4604
HEC2202
HEC3014

HEC4405
HED2102
HED2201
HED2303
HED3203
HED4002
JPN4102
LAW4072
LAW4172
LIS2206
LIS3119

MCS3473
MCS4380
MIC4505
OPR3104
OPR3105
PED4302
PHI2205
PHI3405
PHI4103
PHI4403
PHY3406
PHY3502
POL4110
POL4189
POL4193
POL4195
POL4364
RED4103
RED4104
RHE2102
RHE2205
RHE2407
RHE3404
RHE4403
RPE4302
SCI3001
SCI4001
SOC2064
SOC3067
SOC3083
SOC4033
SOC4083
SOC4084
SOC4095
SOC4098
THA2205
VID3201
VID4201
VNM1001
VNM1002
VNM2001
ZOO4206
ZOO4805

ศึ. 09.30-12.00 นั.
จ. 09.30-11.20 นั.
ศึ. 09.30-11.20 นั.
ศึ 09.30-11.20 นั.
จ. 09.30-11.20 นั.
อ. 15.30-17.20 นั.
พ. 07.30-09.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.
จ. 13.30-15.20 นั.
พ. 13.30-15.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.
พ. 13.30-15.20 นั.
อ. 13.30-15.20 นั.
อ. 13.30-15.20 นั.
พ. 13.30-15.20 นั.
พ. 07.30-09.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.

พฤ. 09.30-11.20 นั.
จ. 13.30-15.20 นั.

พฤ. 09.30-11.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.
อ. 13.30-15.20 นั.
พ. 09.30-11.20 นั.

ไม่ม่บรรยาย
อ. 13.30-15.20 นั.
ศึ. 09.30-11.20 นั.
จ. 09.30-11.20 นั.
ศึ. 11.30-13.20 นั.
พ. 11.30-13.20 นั.
จ. 11.30-13.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.
พ. 11.30-13.20 นั.
พฤ. 09.30-11.20 นั.
พฤ. 09.30-11.20 นั.
พ. 13.30-15.20 นั.
พ. 13.30-15.20 นั.
จ. 13.30-15.20 นั.
จ. 11.30-13.20 นั.

ไม่ม่บรรยาย
พฤ. 11.30-13.20 นั.

ไม่ม่บรรยาย
อ. 07.30-09.20 นั.
พ. 13.30-15.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.
ศึ. 09.30-11.20 นั.
ศึ. 15.30-17.20 นั.
อ. 13.30-15.20 นั.
พ. 07.30-09.20 นั.
จ. 13.30-15.20 นั.
ศึ. 09.30-11.20 นั.
ศึ. 13.30-15.20 นั.
จ. 09.30-11.20 นั.
พ. 09.30-11.20 นั.

อ. 13.30-15.20 นั.
พ. 07.30-09.20 นั.
จ. 07.30-09.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.
จ. 11.30-13.20 นั.
อ. 15.30-17.20 นั.

ไม่ม่บรรยาย
ศึ. 15.30-17.20 นั.
ศึ. 15.30-17.20 นั.
พ. 07.30-09.20 นั.
ศึ. 09.30-11.20 นั.
จ. 09.30-11.20 นั.
พ. 11.30-13.20 นั.
จ. 09.30-11.20 นั.
อ. 13.30-15.20 นั.

พฤ. 13.30-15.20 นั.
อ. 13.30-15.20 นั.
อ. 15.30-17.20 นั.

พฤ. 11.30-13.20 นั.
จ. 11.30-13.20 นั.
จ. 11.30-13.20 นั.

พฤ. 09.30-11.20 นั.
อ. 11.30-13.20 นั.
อ. 09.30-11.20 นั.
ศึ. 13.30-15.20 นั.
จ. 13.30-15.20 นั.
พ. 13.30-15.20 นั.
พ. 09.30-11.20 นั.
อ. 13.30-15.20 นั.

ไม่ม่บรรยาย
จ. 07.30-09.20 นั.
จ. 11.30-13.20 นั.
จ. 11.30-13.20 นั.

พฤ. 07.30-09.20 นั.
จ. 09.30-11.20 นั.
อ. 11.30-13.20 นั.
อ. 11.30-13.20 นั.

พฤ. 09.30-11.20 นั.
ไม่ม่บรรยาย
ไม่ม่บรรยาย
ไม่ม่บรรยาย
ไม่ม่บรรยาย
ไม่ม่บรรยาย
ไม่ม่บรรยาย
ไม่ม่บรรยาย
ไม่ม่บรรยาย

จ. 13.30-15.30 นั.
พ. 07.30-09.20 นั.
ศึ. 07.30-09.20 นั.
จ. 08.30-11.00 นั.
จ. 13.30-15.20 นั.
พ. 09.30-11.20 นั.
ศึ. 09.30-11.20 นั.
จ. 13.30-15.20 นั.

-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี

สำหรับนัักศึึกษารหัส 56-59 ลังทะเบ่ยนั
สำหรับนัักศึึกษารหัส 54-59 ลังทะเบ่ยนั
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี

-
สำหรับนัักศึึกษารหัส 55-59 ลังทะเบ่ยนั
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี

-
-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี

-
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี

สำหรับนัักศึึกษารหัส 55-59 ลังทะเบ่ยนั
สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี

สำหรับนัักศึึกษารหัส 55-59 ลังทะเบ่ยนั
สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี

-
สำหรับนัักศึึกษารหัส 53... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 53... เปี็นัต่้นัไปี

-
-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 55-62 ลังทะเบ่ยนั
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี

-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 56... เปี็นัต่้นัไปี
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี
-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 53... เปี็นัต่้นัไปี
-
-
-
-
-
-
-
-

ต่ิดัต่่อคณะก่อนัลังทะเบ่ยนัเร่ยนั
สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี

-
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 62... เปี็นัต่้นัไปี

-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 60... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี
สำหรับนัักศึึกษารหัส 61... เปี็นัต่้นัไปี

-
-
-
-

สำหรับนัักศึึกษารหัส 52... เปี็นัต่้นัไปี

 ด้ัวิย คณะนัติ่ศิึาสต่ร์ คณะมนัษุยศึาสต่ร์ คณะศึึกษาศึาสต่ร์ คณะวิิทยาศึาสต่ร์ คณะรฐัศึาสต่ร์ แลัะคณะส่�อสารมวิลัชั้นั ได้ัขอเปิีดัสอนับางกระบวินัวิชิั้า
จากท่�ไดั้ปีระกาศึเดัิมไวิ้ในั ม.ร. 30 ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 ดัังนัั�นัมหาวิิทยาลััยจึงให้เปีิดัสอนักระบวินัวิิชั้าดัังกลั่าวิเพิ�มเต่ิมเปี็นักรณ่พิเศึษ ดัังนั่�

สำหรับวัันเวัลัาสอ่บไลั่ ในภาค 2 ปีีการศึึกษา 2565 ให้คณะด้ำเนินการจััด้สอ่บเอ่ง

ม.ร. เปิิดสอนกระบวนวิชา เพิ่ิ�มเติิม (คร้�งที่่� 1) ภาค 2 ปิีการศึึกษา 2564

รายกระบวนวิชา รายกระบวนวิชาว้น เวลาเร่ยน ว้น เวลาเร่ยนหมายเหติุ หมายเหติุ



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

 เม่�อต่อนัท่�แลั้วิผมบอกวิ่าเงินัเฟ้้อม่อย่่ 2
ปีระเภท แต่่เพิ�งเข่ยนัไปีแค่ปีระเภทเดั่ยวิเท่านัั�นั
คอ่ท่�เรย่กกันัว่ิา “เงนิัเฟ้้อด้ัานัอปุีสงค์” ซึ่ึ�งหมายถงึ
การท่�ราคาสินัค้าส่งขึ�นัเพราะควิามต่้องการซึ่่�อ
มนััมากล้ันัเกนิักว่ิาจะมส่นิัค้าหรอ่บรกิารต่อบสนัอง
ไดั้เพ่ยงพอ ในัต่อนัน่ั�จึงจะขอเลั่าต่่อถึงเงินัเฟ้้อ
อ่กปีระเภทหนึั�งค่อเงินัเฟ้้อดั้านัต่้นัทุนัซึ่ึ�งภาษา
อังกฤษเร่ยกวิ่า cost-push inflation แต่่บางคนั
อาจเร่ยกวิ่าเปี็นัเงินัดั้านั “อุปีทานั” ก็ไดั้ เพ่�อให้
สอดัคลั้องกับเงินัเฟ้้อปีระเภทแรกท่�ชั้่�อเงินัดั้านั
อุปีสงค์ เงินัดั้านัต่้นัทุนันั่�แหลัะครับท่�เปี็นัท่�มาของ
ชั้่�อต่อนัท่�ผมต่ั�งไวิ้วิ่า “เฟ้้อก็ไม่ใชั้่ ฝ่ืดัก็ไม่เชั้ิง”
 ลัักษณะของเงินัเฟ้้อดั้านัต่้นัทุนันัั�นัก็เปี็นั
ต่ามชั้่�อนัั�นัเอง ค่อเกิดัเพราะต่้นัทุนัการผลิัต่ส่งขึ�นั
ไม่ว่ิาจะเป็ีนัต้่นัทนุัปีระเภทไหนักต็่าม แต่่ในัยคุแรกๆ
ท่�เกิดัเงินัเฟ้้อปีระเภทนั่�ขึ�นันัั�นั ก็จะม่สาเหตุ่มาจาก
ต้่นัทนุั 2 อย่างเป็ีนัหลักั คอ่ต้่นัทุนัค่าจ้าง กับต้่นัทุนั
พลังังานั โดัยเงินัเฟ้้อจะเกดิัเพราะอตั่ราค่าจ้างสง่ขึ�นั
ต่่อเน่ั�องหร่อราคาพลัังงานัส่งขึ�นัอย่างใดัอย่างหนัึ�ง
หรอ่ทั�ง 2 อย่างพร้อมกันัก็ได้ั เพราะต้่นัทุนัการผลัติ่
สินัค้าในัปีัจจุบันันัั�นั ส่วินัสำคัญ่ก็เปี็นัต่้นัทุนัค่าจ้าง
แลัะต่้นัทุนัพลัังงานันั่�แหลัะ
 เม่�อต่้นัทุนัการผลัิต่ส่งขึ�นั ผ่ ้ผลัิต่รวิมถึง
ผ่ ้ขายก็จำเปี็นัต่้องปีรับราคาสินัค้าหร่อบริการ
เพิ�มขึ�นัดั้วิย เพ่�อให้คงรักษาระดัับกำไรเอาไวิ้ไม่ให้
ลัดัลัง หร่อย่างนั้อยก็ไม่ให้กำไรลัดัลังมากจนัถึงขั�นั
ขาดัทุนั แลัะถ้าหากต่้นัทุนัส่งขึ�นัไปีเร่�อย ๆ ลั่ะ
ผลัจะเป็ีนัอย่างไร ยกตั่วิอย่างเช่ั้นั ต่อนัเกดิัวิิกฤต่การณ์
นั�ำมนััเม่�อช่ั้วิงปีี 2516 ท่�ราคานั�ำมนััต่ลัาดัโลักสง่ขึ�นั
เก่อบเท่าต่ัวิจาก 3 ดัอลัลัาร์ เปี็นั 8.9 ดัอลัลัาร์
ต่่อบาร์เรลั เหน็ัราคาน่ั�อย่างเพิ�งคดิัว่ิาไม่เหน็ัจะแพงเลัย
ต่้องราคาอย่ ่แถวิ ๆ 100 ดัอลัลัาร์ต่ ่อบาร์เรลั
เหม่อนัชั้่วิงเวิลัานั่�สิถึงจะเร่ยกวิ่าแพงจริง ท่านัท่�คิดั
อย ่างน่ั�ต่ ้องไม ่ลั่มนัะครับวิ ่าเม่�อปี ี 2516 นัั�นั
ราคาทองคำยงับาทลัะไม่ถงึพนัั นั่�ขนัาดัทองราคาขึ�นั
มาแล้ัวินัะครบัเพราะต่อนัผมเรย่นัจบมาทำงานัใหม่ๆ
ราคาแค่บาทลัะ 400 กวิ่า ๆ เท่านัั�นั แลัะต่อนันัั�นั
รัฐบาลัยังชั้่วิยค่าครองชั้่พปีระชั้าชั้นัดั้วิยการขาย
ข้าวิแกงจานัลัะ 1 บาทไดั้เลัย
 เงินัเฟ้ ้อเพราะต่้นัทุนัการผลัิต่ส่งขึ�นัน่ั�
ไม่สามารถใชั้้วิิธิ่แก้เงินัเฟ้้อแบบพ่�นัฐานัท่�เคยใชั้้

ตอนุ...ตอนุ...  เฟ้้อก็็ไม่่ใช่่เฟ้้อก็็ไม่่ใช่่ ฝืืดก็็ไม่่เช่ิง (2)ฝืืดก็็ไม่่เช่ิง (2)

ถาม: อยากทราบเก่�ยวิกับการเร่ยนัภาษาของ
คณะมนัษุยศึาสต่ร์แลัะศึกึษาศึาสต่ร์ ทั�งสองคณะน่ั�
ม่การเร่ยนัการสอนัแลัะเนั่�อหาวิิชั้าต่่างกันัอย่างไร
แลัะถ้าเลัอ่กเรย่นัเก่�ยวิกบัภาษาของทางคณะมนัษุย-
ศึาสต่ร์ หรอ่ของคณะศึกึษาศึาสต่ร์สายงานัปีระกอบ
อาชั้่พ ม่อะไรบ้าง ต่่างกันัอย่างไร
ติอบ: คณะมนัุษยศึาสต่ร์ม่ขอบข่ายการเร่ยนัท่�
เก่�ยวิข้องโดัยต่รงกบัหลักัไวิยากรณ์ของภาษา มุง่เน้ันั
ผ่เ้รย่นัในัทกัษะการส่�อสาร การฟั้ง การอ่านั การพด่ั
แลัะการเข่ยนั รวิมไปีถึงวัิฒนัธิรรมดั้านัอ่�นัๆ
ท่�เก่�ยวิข้องกับภาษาแลัะมนัุษย์ เชั้่นั วิรรณคดั่
ปีรชัั้ญ่า วิฒันัธิรรม ศึาสนัา เป็ีนัต้่นั ผ่ส้ำเรจ็การศึกึษา
สามารถนัำภาษาไปีปีระยุกต่์ใชั้้ในัการงานัอาชั้่พ
เช่ั้นั ล่ัามแปีลัภาษา ปีระชั้าสัมพนััธ์ิ ธิรุกจิท่องเท่�ยวิ
ธิุรกิจโรงแรม งานัเข่ยนั หนัังส่อ งานัแปีลั ฯลัฯ
 สำหรบัคณะศึกึษาศึาสต่ร์ จะมุง่เน้ันัการเรย่นั
สำหรบัการเป็ีนัคร ่อาจารย์ ต้่องมก่ารศึกึษาทางด้ัานั
จิต่วิิทยาควิามเปี็นัคร่ กลัวิิธ่ิแลัะเทคนัิคการสอนั
วิิธิ่การจัดัการศึึกษา การจัดัการเร่ยนัการสอนัในั
รป่ีแบบต่่างๆ ท่�เหมาะสมกบันักัเรย่นัแต่่ลัะระดัับชั้ั�นั
เช่ั้นั ปีฐมวิยั ปีระถมศึกึษา แลัะมธัิยมศึกึษา รวิมทั�ง
ม่ควิามร่้เก่�ยวิกับการวิัดัผลัแลัะปีระเมินัผลั อ่กทั�ง
ยังม่การฝ่ึกปีระสบการณ์วิิชั้าชั้่พคร่ (ฝ่ึกสอนั)

ถาม: ขอสอบถามเก่�ยวิกบัการลังทะเบย่นัซ่ึ่อม ดังันั่�
   1. หลัักเกณฑิ์ของการลังทะเบ่ยนัสอบซึ่่อม
ม่อะไรบ้าง
   2. สามารถลังเรย่นัวิชิั้าท่�ยงัสอบไม่ผ่านัได้ัหรอ่ไม่
   3. ถ้าลังเร่ยนัซึ่�ำไดั้ สามารถลังไดั้ก่�ครั�ง
ติอบ: 1. ข้อกำหนัดัของการลังทะเบ่ยนัสอบซ่ึ่อม
ม่ดัังนั่�
      1.1 นัักศึึกษาจะใชั้ ้สิทธิิ�ลังทะเบ่ยนัแลัะ
เข้าสอบซ่ึ่อมได้ั จะต้่องเป็ีนักระบวินัวิิชั้าท่�มหาวิิทยาลัยั
กำหนัดัให้มก่ารสอบซ่ึ่อมแลัะวิชิั้าเหล่ัานัั�นันักัศึกึษา
สอบต่กหร่อขาดัสอบ
      1.2 ค่าลังทะเบ่ยนัซึ่่อม หนั่วิยกิต่ลัะ 25 บาท
นัักศึึกษา pre-degree หนั่วิยกิต่ลัะ 50 บาท
ค่าธิรรมเนั่ยมสอบซึ่่อม 200 บาท
      1.3 มหาวิทิยาลััยไม่คน่ัเงินัลังทะเบย่นัสอบซ่ึ่อม
ไม่วิ่ากรณ่ใดัๆ
      1.4 ห้ามนัักศึึกษาท่�ไดั้ผลัสอบเกรดั A, B+,
B, C+, C, D+, D ลังทะเบ่ยนัสอบซึ่่อม
 สำหรบัวิชิั้าท่�นักัศึกึษาลังทะเบย่นัเรย่นัแลัะ
เข้าสอบแล้ัวิสอบไม่ผ่านั ต้่องนัำมาลังทะเบย่นัซ่ึ่อม
ให้ต่รงกับภาคท่�สอบไม่ผ ่านัเท่านัั�นั กรณ่ถ ้า

เน้�อหาวิชาและสายงานปิระกอบอาชีพิ่

ของคณะมนุษยศึาสติร์และศึึกษาศึาสติร์

หล้กเกณฑ์์ของการ
ลงที่ะเบ่ยนสอบซ่่อม

ปญัหานกัศกึษาปญัหานกัศกึษา
ตอบตอบ

กอ่งบรรณาธิการ

ลังทะเบ่ยนัซึ่่อมแลั้วิยังสอบไม่ผ่านั นัักศึึกษาต่้อง
นัำไปีลังทะเบ่ยนัเร่ยนัใหม่ในัภาคปีกต่ิ (1, 2 หร่อ
ภาคฤดั่ร้อนั) ถัดัไปี
 2. วิิชั้าท่�นัักศึึกษายังสอบไม่ผ่านั สามารถ
นัำมาลังทะเบ่ยนัเร่ยนัใหม่ไดั้

กันัมาไดั้ง่าย ๆ เพราะมาต่รการแก้ปีัญ่หาเงินัเฟ้้อ
ท่�สั�งสอนักันัมาในัอดั่ต่นัั�นั เขาออกแบบมาเพ่�อแก้
ปีัญ่หาเงินัเฟ้้อดั้านัอุปีสงค์เปี็นัหลััก ค่อหาวิิธิ่จำกัดั
ให้อุปีสงค์หร่อควิามต่้องการซึ่่�อสินัค้าแลัะบริการ
ของคนัม่นั้อยลังดั้วิยนัโยบายหลััก 2 ปีระเภทค่อ
ถ้าไม่ใช่ั้นัโยบายการเงินักน็ัโยบายการคลังั แต่่โดัยทั�วิไปี
รฐับาลัมักปีล่ัอยให้ธินัาคารกลัางทำหน้ัาท่�แก้ปัีญ่หา
ซึ่ึ�งแปีลัวิ่าต่้องการให้ใชั้้นัโยบายการเงินัเปี็นัหลััก
นัั�นัเอง
 หลัักของการใชั้้นัโยบายการเงินัแก้ปีัญ่หา
เงนิัเฟ้้อกค็อ่ จำกดััหรอ่ลัดัปีรมิาณเงนิั (รวิมถงึสนิัเชั้่�อ)
ท่�หมุนัเวิ่ยนัในัระบบเศึรษฐกิจลัง เน่ั�องจากเชั้่�อวิ่า
ถ้าคนัม่เงินัจับจ่ายใชั้้สอยนั้อยลังก็จะเท่ากับทำให้
ควิามต่้องการซ่ึ่�อสินัค้าแลัะบริการท่�ม่มากเกินักวิ่า
จะผลัิต่สนัองไดั้เพ่ยงพอนัั�นัลัดัลัง ดัังนัั�นัสินัค้าแลัะ
บริการก็จะม่พอแลัะไม่ขาดัแคลันั ราคาจึงไม่ปีรับ
ส่งขึ�นัไปีอ่ก ส่วินัวิิธิ่การจำกัดัปีริมาณเงินัหร่อ
สินัเชั้่�อนัั�นั โดัยทั�วิไปีก็จะใชั้้วิิธิ่ขึ�นัอัต่ราดัอกเบ่�ย
เปี็นัสำคัญ่ อย่างไรก็ต่ามถ้าดั่ให้ดั่ ๆ แลั้วิวิิธิ่การนั่�
คงไดั้แต่่แก้ปีัญ่หาเงินัเฟ้้อดั้านัอุปีสงค์เท่านัั�นั
เพราะไม่ได้ัช่ั้วิยให้ต้่นัทนุัซึ่ึ�งเป็ีนัต้่นัเหต่ขุองเงนิัเฟ้้อ
ดั้านัต่้นัทุนัลัดัลังเลัย แถมยังจะเพิ�มขึ�นัอ่กดั้วิย
เพราะอตั่ราดัอกเบ่�ยก็เป็ีนัต้่นัทุนัการผลิัต่เหมอ่นักนัั
 ในัภาวิะเงินัเฟ้้อดั้านัต่้นัทุนันัั�นั อำนัาจซึ่่�อ
ของคนัส่วินัใหญ่่มกัจะลัดัลังไปีด้ัวิย เน่ั�องจากผ่ผ้ลิัต่
ท่�ขาดัทุนัหร่อกำไรลัดัลังจากการท่�ต่้นัทุนัส่งขึ�นั
ก็จำเปี็นัต่้องปีรับลัดัการผลิัต่แลัะการจ้างงานัลัง
ส่วินัท่�วิ่าทำไมขึ�นัราคาแลั้วิยังจะขาดัทุนัหร่อกำไร
ลัดัลังไปีอ่ก ก็ต่อบดั้วิยหลัักอุปีสงค์อุปีทานัพ่�นัฐานั
นัั�นัเองว่ิา ในัเม่�อราคาสนิัค้าแพงขึ�นั คนักจ็ะซึ่่�อลัดัลัง
เปี็นัธิรรมดัา นัอกจากนัั�นัในักรณ่ท่�ผ่้บริโภครายไดั้
คงเดัมิ เช่ั้นัเม่�อเงนิัเฟ้้อเพราะต้่นัทนุัพลังังานัสง่ขึ�นันัั�นั
ก็จะทำให้ไม่สามารถซ่ึ่�อสินัค้าเท่าจำนัวินัเดัิม
ท่�เคยซึ่่�อไดั้ เม่�อขึ�นัราคาแลั้วิขายสินัค้าไดั้นั้อยลัง
กจ็ะทำให้ผ่ผ้ลัติ่แลัะผ่ข้ายไม่กล้ัาบวิกราคาขึ�นัไปีมาก
แลัะยอมกลั่นัเลั่อดัลัดักำไรลังหร่อถ้าแย่หนั่อย
ก็ต่้องขาดัทุนัไปี
 ภาวิะท่�ม่ทั�งเงินัเฟ้้อ (เพราะต่้นัทุนัส่งขึ�นั)
แต่่การผลัิต่แลัะการจ้างงานัก็ลัดัลังไปีดั้วิย ซึึ่�งเปี็นั
ลัักษณะของเศึรษฐกิจถดัถอยนั่�เองต่รงกับช่ั้�อเร่�อง
ท่�ผมต่ั�งไวิ้วิ่า “เฟ้้อก็ไม่ใชั้่ ฝ่ืดัก็ไม่เชั้ิง” พอดั่

 3. วิิ ชั้ าท่� ส อบ ไม่ผ่านัส ามา รถนัำมา
ลังทะเบ่ยนัเร่ยนัซึ่�ำไดั้ในัภาคปีกต่ิ (1, 2 หร่อ
ภาคฤดัร้่อนั) ไม่จำกดััจำนัวินัครั�งจนักว่ิาจะสอบผ่านั
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕๖

      มองย้อนักลัับไปีก่อนัเกิดัการแพร่ระบาดัของโควิิดั-19 (COVID-19) อุปีสรรค
สำคญั่ท่�ทำให้ผ่บ้รโิภคท่�ไม่นิัยมการพฒันัาทักษะดัจิทิลััในัชั้ว่ิติ่ปีระจำวินัั โดัยเฉพาะ
กลัุ่มผ่้ส่งอายุท่�ร่้สึกไม่สบายใจกับการสั�งซึ่่�อสินัค้าแลัะบริการผ่านัชั้่องทางออนัไลันั ์
เปี็นัปีัจจัยดั้านัควิามเชั้่�อมั�นั ไม่วิ่าจะเปี็นัเร่�องควิามกังวิลัเก่�ยวิกับอาชั้ญ่ากรรม
ทางไซึ่เบอร์ (Cyber Crime) ท่�ยังพบไดั้ค่อนัข้างมาก แลัะปีัญ่หาข้อม่ลัส่วินับุคคลั 
(Personal Data) รั�วิไหลั อาจทำให้แนัวิโนั้มท่�ปีระชั้าชั้นัจะปีรับเปีล่ั�ยนัพฤต่ิกรรม
มาใช้ั้จ่ายผ่านัช่ั้องทางอค่อมเมร์ิซึ่ (e-Commerce) ยงัคงเป็ีนัเร่�องท่�ค่อนัข้างห่างไกลั
จากการนัำมาใชั้้ในัชั้่วิิต่ปีระจำวิันั อ่กทั�งผ่้บริโภคยังม่ทางเลั่อกในัการซ่ึ่�อสินัค้ากับ
ผ่้ขายไดั้โดัยต่รงซึ่ึ�งสร้างควิามมั�นัใจไดั้มากกวิ่า

การแพร่ระบาดัของโรคต่ดิัเชั้่�อไวิรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19) นัำไปีส่่พฤต่กิรรม
ของผ่้บริโภคท่�เปีลั่�ยนัแปีลังไปี โดัยพบวิ่าม่การปีรับเปีลั่�ยนัไปีใชั้้การสั�งซ่ึ่�อสินัค้า
ออนัไลันั์มากขึ�นัแลัะเร็วิขึ�นั ผ่้บริโภคถ่กบังคับให้คุ้นัชั้ินัแลัะต่้องปีรับต่ัวิกับการ
ซึ่่�อของใชั้้ปีระจำวิันั สินัค้าแลัะบริการผ่านัทางออนัไลันั์แทนั เม่�อต่้องเผชั้ิญ่หนั้า
กับการแพร่ระบาดัของโควิิดั-19 (COVID-19) ท่�ส่งผลัให้เกิดัการลั็อกดัาวินั์แลัะ
การเว้ินัระยะห่างทางสงัคม ซึึ่�งทำให้การซึ่่�อของออนัไลัน์ักลัายเป็ีนักจิวิตั่รปีระจำวินัั
ของผ่้บริโภคแลั้วินัั�นั ทำผ่้บริโภคเปีิดัรับการใชั้้จ่ายผ่านัชั้่องทางออนัไลันั์มากขึ�นั 
ส่งผลัต่่อผ่้ปีระกอบการดัั�งเดัิมท่�ต่้องเร่งปีรับต่ัวิโดัยหันัมาทำธิุรกิจบนัแฟ้ลัต่ฟ้อร์ม
อ่คอมเมิร์ซึ่โดัยปีริยายเพ่�อรองรับควิามต่้องการดั้านันั่� ทำให้ม่ลัค่าการทำธิุรกิจ
อ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce) เต่บิโต่ขึ�นัแบบก้าวิกระโดัดัแลัะเชั้่�อมั�นัว่ิา ควิามต้่องการ
ในัการซึ่่�อสินัค้าแลัะบรกิารผ่านัทางออนัไลัน์ันัั�นัจะกลัายเป็ีนัช่ั้องทางการซ่ึ่�อท่�สำคญั่
มากขึ�นัสำหรับผ่้บริโภค แม้เปี็นัยุคหลัังการแพร่ระบาดัของโควิิดั-19 เกิดัเปี็นัวิิถ่
ปีกต่ิใหม่ (New Normal) อ้างอิงจากผลัการสำรวิจของ Tofugear® ผ่้ให้บริการ
ดั้านั Digital Solution สำหรับร้านัค้าปีลั่ก ซึ่ึ�งพบวิ่าโดัยเฉลั่�ยแลั้วิร้อยลัะ 45 
ของผ่้บริโภคทั�วิเอเชั้่ยวิางแผนัท่�จะเพิ�มการใชั้้จ่ายออนัไลันั์แทนัการใชั้้ชั้่องทาง
การค้าปีลั่กแบบเดัิมในัชั้่วิง 12 เดั่อนัข้างหนั้า

      ชั้่วิงไม่ก่�ปีีมานั่�แนัวิโนั้มการค้าโลักไดั้เข้าส่่ระบบออนัไลันั์แลัะเต่ิบโต่อย่าง
ต่่อเนั่�องทุกปีี เทคโนัโลัย่แลัะอินัเทอร์เนั็ต่เปี็นัสิ�งสำคัญ่ท่�ผ่้ปีระกอบการจะต่้องทำ
ควิามเข้าใจแลัะนัำมาใชั้้ให้เกิดัปีระโยชั้นั์ส่งสุดั การปีระกอบธิุรกิจผ่านัชั้่องทาง
อ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce) จะชั้่วิยเพิ�มปีระสิทธิิภาพการดัำเนัินัธิุรกิจ เพิ�มควิาม
สะดัวิกรวิดัเรว็ิแลัะเป็ีนัช่ั้องทางท่�ผ่ป้ีระกอบการขนัาดัเล็ัก SMEs สามารถส้่กับบริษทั
ขนัาดัใหญ่่แลัะออกส่่ต่ลัาดัโลักไดั้
      อ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce) ของไทยหลัายแห่งม่การปีรับตั่วิเพ่�อรับม่อกับ
การแพร่ระบาดัของโควิดิั-19 เช่ั้นั การปีรบัรป่ีแบบบรรจภุณัฑ์ิ การเร่งใช้ั้การต่ลัาดั
ดัจิิทลัั (Digital Marketing) แลัะการขายผ่านัทางส่�อสงัคอมออนัไลัน์ั การเร่งการนัำ
เทคโนัโลัยท่่�เป็ีนันัวิตั่กรรมใหม่มาปีระยุกต์่ใช้ั้เพิ�มขึ�นั การทำควิามร่วิมมอ่กบัพันัธิมติ่ร
เสริมธิุรกิจ (fulfillment partners) เพ่�อเพิ�มต่ัวิเลั่อกการจัดัส่งสินัค้าของธิุรกิจ
อ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce) แลัะสนัับสนัุนัลั่กค้ากลัุ่มเปีราะบางเพ่�อรับม่อกับ
ชั้่วิิต่วิิถ่ใหม่ (New Normal) ท่�เกิดัขึ�นั  

      สถานัการณ์การแพร่ระบาดัของโควิดิั-19 ทำให้หน่ัวิยงานัภาครัฐเร่งออกนัโยบาย 
มาต่รฐานัแลัะกฎีหมายต่่าง ๆ รวิมทั�งส่�อสารถึงสิ�งท่�ออกไปีแลั้วิ ท่�สามารถ
สนับัสนันุัผ่ป้ีระกอบการมากยิ�งขึ�นั ไม่ว่ิาจะเป็ีนันัโยบายสนับัสนุันัธิรุกิจด้ัานัการเงนิั 
การพฒันัามาต่รฐานัแลัะกฎีหมาย เพ่�อสนับัสนันุัการทำธิรุกรรมทางออนัไลัน์ั เช่ั้นั 
ข้อเสนัอแนัะมาต่รฐานัฯ เก่�ยวิกับแนัวิทางการใชั้้ดัิจิทัลัไอดั่สำหรับปีระเทศึไทย 
ข้อเสนัอแนัะมาต่รฐานัฯ ว่ิาด้ัวิยแนัวิทางการลังลัายมอ่ชั้่�ออเิลัก็ทรอนักิส์ หลักัสต่่ร
เพ่�อส่งเสริมแลัะให้ควิามร่้กับผ่้ปีระกอบการในัการทำธิุรกิจผ่านัทางออนัไลันั์ เชั้่นั 
หลัักส่ต่ร EASY: e-COMMERCE ฯลัฯ
      ไทม์ไลัน์ัอค่อมเมร์ิซึ่ช่ั้วิงโควิดิั-19 ระบาดัต่ั�งแต่่ไต่รมาสท่� 1 ของปีี พ.ศึ. 2563 
จนัถึงไต่รมาสท่� 4 ของปีี พ.ศึ. 2564 ดัังนั่�

ผลกระทบท่�เกิดกับอี่คอีมเมิร์ซในช่่วงปีี พ.ศ. 2563
      1. เกดิความเครียดกับเหตกุารณ์ิการแพิร่ระบาดของเช่ื�อไวรสั (ไต่รมาสท่� 1 
ปีี พ.ศึ. 2563)
      เกดิัควิามกลัวัิเดันิัทางไปีต่่างปีระเทศึ ข้อจำกัดัในัการเดันิัทางเพ่�อทำกจิกรรม
ทางการต่ลัาดัทั�วิโลัก กิจกรรมท่�สำคัญ่หลัายอย่างกำลัังถ่กเลั่�อนั ยกเลัิก หร่อ
เปีลั่�ยนัเปี็นัการปีระชุั้มผ่านัส่�ออิเลั็กทรอนัิกส์ (e-Meeting) หลัังจากศึ่นัย์ควิบคุม
แลัะป้ีองกนััโรคแนัะนัำให้ธุิรกจิทั�งหมดัยกเลักิการเดันิัทางท่�ไม่จำเป็ีนั การแพร่ระบาดั
ของโควิิดั-19 ม่ศึักยภาพมากพอท่�จะส่งผลักระทบเชั้ิงลับต่่องบปีระมาณรายไดั้ 
แลัะยอดัขายในัชั้่วิงท่�เหล่ัอของปีี (eMarketer ปีระมาณการส่ญ่เส่ยทั�งหมดัจาก
กิจกรรมทางการต่ลัาดัท่�ถ่กยกเลัิกจะเกินั 500 ลั้านัดัอลัลัาร์สหรัฐ)
      2. มีการปรับตัวโดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช่้
      หลัายบริษัทต่อบสนัองต่่อเหตุ่การณ์โดัยการนัำนัวิัต่กรรมใหม่มาปีรับใชั้้ เชั้่นั 
ฝ่ึกอบรมพนัักงานัขายให้สามารถใชั้้เทคโนัโลัย่วิ่อาร์ (VR: Virtual Reality) แลัะ
ส่�อสงัคมออนัไลัน์ั (Social Media) ในัการดังึดัด่ัลัก่ค้า บรษิทัจดััส่งสนิัค้ามย่อดัขาย
เติ่บโต่แบบก้าวิกระโดัดั เน่ั�องจากผ่ป้ีระกอบการปีรบัมาใช้ั้ช่ั้องทางการขายผ่านัทาง
ออนัไลันั์แทนัเพ่�อให้สอดัรับกับมาต่รการเวิ้นัระยะห่างทางสังคม

      3. พิฤติกรรมของผู้้บ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปส่งผู้ลทั�งทางบวกและลบในแต่ละธิ์รุกจิ
      สถิต่ิจาก European Space Agency พบวิ่า เน่ั�องจากควิามกลััวิแลัะ
ข้อจำกัดัในัการเดิันัทาง ส่งผลัให้รายไดั้ของสายการบินัระดัับโลักหายไปี
ปีระมาณ 113 พนััล้ัานัดัอลัลัาร์สหรฐั หากโควิดิั-19 ยงัคงแพร่กระจายแลัะจำนัวินั
ผ่้เข้าพักในัโรงแรมลัดัลังกวิ่าร้อยลัะ 24 ทั�งนั่� ผ่้เชั้่�ยวิชั้าญ่เชั้่�อวิ่า เม่�อวิิกฤต่สงบลัง
อตุ่สาหกรรมการท่องเท่�ยวิจะฟื้�นัต่วัิโดัยเริ�มจากการท่องเท่�ยวิในัท้องถิ�นั Amazon® 
พบวิ่าผลัิต่ภัณฑิ์ท่�เก่�ยวิข้องกับการดั่แลัเดั็ก สุขภาพแลัะของใชั้้ในัครัวิเร่อนั เปี็นัท่�
นัิยมในัชั้่วิงนั่�
      อุต่สาหกรรมเคร่�องแต่ ่งกายปีระสบปีัญ่หายอดัขายลัดัลังระหวิ ่าง
การแพร่ระบาดัของโควิดิั-19 เนั่�องจากผ่บ้รโิภคเลัอ่กท่�จะใช้ั้จ่ายในัสนิัค้าท่�จำเป็ีนัก่อนั 
โดัยร้านัค้าปีล่ักในัสหรัฐอเมริกาม่ยอดัขายเคร่�องแต่่งกายลัดัลังอย่างต่่อเนั่�อง
เกอ่บสองเท่าในัเดัอ่นัเมษายนัเม่�อเท่ยบกับเดัอ่นัม่นัาคม คาดัว่ิารายได้ัอุต่สาหกรรม
แฟ้ชั้ั�นัทั�วิโลักจะลัดัลังปีระมาณร้อยลัะ 27-30
      โทรทัศึนั์แลัะบริการสต่ร่มมิ�ง (streaming) ม่การบริโภคท่�เพิ�มขึ�นัอย่างมาก 
โดัยพบวิ่าม่การรับชั้มโทรทัศึนั์เพิ�มขึ�นักวิ่าร้อยลัะ 60 เน่ั�องจากม่ผ่้ชั้มอย่่ท่�บ้านั
มากขึ�นั ส่วินั Netflix® แลัะ YouTube® ม่การควิบคุมคุณภาพการสต่ร่ม
เนั่�องจากควิามต่้องการท่�เพิ�มขึ�นั

ร้ปที่ 1 อาชั้ญ่ากรรมทางไซึ่เบอร์  (Cyber Crime) บนัอ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce)
(ภาพท่�มาจาก Pixabay.com แลัะสำนัักงานัพัฒนัาธิุรกรรมทางอิเล็ักทรอนิักส์ คำค้นั: 
Cyber Crime ค้นัวิันัท่� 21 มกราคม พ.ศึ. 2565)

ร้ปที่ 2 วิิถ่ชั้่วิิต่ชั้่วิงโควิิดั-19 ระบาดั  (Covid-19 Pandemic) ช่ั้วิิต่ปีกต่ิใหม่ (New 
Normal) (ภาพท่�มาจาก Pixabay.com แลัะสำนัักงานัพัฒนัาธิุรกรรมทางอิเล็ักทรอนิักส์ 
คำค้นั: Covid-19 + New Normal + Social Distance ค้นัวิันัท่� 21 มกราคม พ.ศึ. 2565)

ร้ปที่ 3 การปีระยุกต่์นัวัิต่กรรมมาใชั้้อำนัวิยควิามสะดัวิกชั้่วิงโควิิดั-19 ระบาดั  (Covid-19 
Pandemic) ช่ั้วิิต่ปีกต่ิใหม่ (New Normal) (ภาพท่�มาจาก Pixabay.com คำค้นั: Virtual 
Reality + Social Media + Augment Reality ค้นัวัินัท่� 21 มกราคม พ.ศึ. 2565)

ไทม์์ไลน์์อีีคอีม์เม์ิร์์ซขอีงไทม์์ไลน์์อีีคอีม์เม์ิร์์ซขอีง
ปร์ะเทศไทยยุคหลังโควิิด-19ปร์ะเทศไทยยุคหลังโควิิด-19

(อ่่านต่่อ่หน้า 7)
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      ซึ่่ม (Zoom) กลัายเปี็นัซึ่อฟ้ต่์แวิร์การปีระชุั้ม (e-Meeting) ท่�คนันัิยมใชั้้
ทั�วิโลัก ซึ่อฟ้ต่์แวิร์บริการท่�ชั้่วิยอำนัวิยควิามสะดัวิกในัการเร่ยนัแลัะการทำงานั
ท่�บ้านั ได้ัแก่ Google Classroom® แลัะ Microsoft Teams® กไ็ด้ัรบัควิามนัยิม
มากขึ�นัเช่ั้นัเดัย่วิกันั การเล่ันัเกมทางออนัไลัน์ัได้ัรบัควิามนัยิมอย่างมาก โดัย Twitch 
ซึ่ึ�งเปี็นับริการถ่ายทอดัสดัเกมส่่โลักออนัไลันั์ ม่การใชั้้งานัเพิ�มขึ�นัเก่อบร้อยลัะ 20 
ร้านัค้าท่�ม่หนั้าร้านัไดั้กำหนัดัมาต่รการจำกัดัจำนัวินัล่ักค้าภายในัร้านัแลัะล่ักค้า
ต่้องผ่านัการต่รวิจวิัดัอุณหภ่มิแลัะสวิมหนั้ากากอนัามัย
      4. ผู้้้บริโภคเริ่มหันไปพิึ่งพิาอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) มากขึ�น
      ร้านัค้าท่�ม่หนั้าร้านัทยอยปีิดัต่ัวิ เปีิดัโอกาสสำหรับการค้าขายผ่านัชั้่องทาง
ออนัไลันั์ แลักมากับอัต่ราการวิ่างงานัท่�เพิ�มขึ�นั ทำให้เกิดัควิามไม่แนั่นัอนัวิ่า
ยอดัขายสินัค้าเชั้งิพาณชิั้ย์แลัะสนิัค้าอปุีโภคบริโภคจะชั้ะลัอต่วัิลังหร่อไม่ ผ้่บริโภค
พึ�งพาอ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce) มากขึ�นักวิ่าเดัิมสำหรับสินัค้าท่�จำเปี็นัแลัะ
ไม่จำเปี็นั (ทุกอย่างต่ั�งแต่่หนั้ากากอนัามัย ถุงม่อ ไปีจนัถึงชัุ้ดัของเลั่นัสำหรับเดั็ก) 
การสั�งซึ่่�อสนิัค้าออนัไลัน์ัจากธิรุกจิร้านัสะดัวิกซึ่่�อ (grocery store) อย่าง Walmart® 
เพิ�มขึ�นั ส่งผลัให้ยอดัขายอ่คอมเมิร์ซึ่ของร้านัค้าเพิ�มขึ�นักวิ่าร้อยลัะ 74 เม่�อ
เท่ยบกับไต่รมาสท่�ผ่านัมา
      5. การใช้่งานสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ระหว่างการแพิร่ระบาด
ของโควิด-19 (COVID-19) เพิิ่มขึ�น
      ในัชั้่วิงท่�ม่การแพร่ระบาดัฯ (เดั่อนัพฤษภาคมปีี 2020)  พบวิ่า ผ่้ใชั้้ส่�อสังคม
ออนัไลัน์ักว่ิาร้อยลัะ 43 ท่�มอ่ายรุะหว่ิาง 16 ถงึ 64 ปีี กล่ัาวิว่ิาพวิกเขาใช้ั้เวิลัากบั
ส่�อสังคมออนัไลันั์ (Social Media) เพิ�มขึ�นั โดัยร้อยลัะ 16 ของปีระชั้าชั้นักลัุ่มนั่� 
วิางแผนัท่�จะใชั้้ส่�อสังคมออนัไลันั์ในัชั้่วิิต่ปีระจำวิันัต่่อไปีหลัังการแพร่ระบาดั 
เพราะฉะนัั�นัร้านัค้าอ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce Shop) สามารถสร้างโอกาส
โดัยใช้ั้ปีระโยชั้น์ัจากการโพสต์่ขายของหรอ่โฆษณาสนิัค้าแลัะบรกิารลังบนัส่�อสังคม
ออนัไลันั์ เพ่�อให้ไดั้ยอดัขายเพิ�มขึ�นัไดั้

      6. ธิ์ุรกิจการส่งอาหารออนไลน์ (Online Food Delivery) เติบโตแบบ
ก้าวกระโดด
      ยอดัขายร้านัอาหารในัร่มลัดัลังถึงร้อยลัะ 36.5 เม่�อเทย่บกบัปีีท่�ผ่านัมา จาก
มาต่รการเวิ้นัระยะห่างทางสังคมแลัะผ่้บริโภคระมัดัระวิังมากขึ�นัเม่�อทำกิจกรรม
ในัพ่�นัท่�สาธิารณะ ขณะเดั่ยวิกันัยอดัขายอาหารผ่านัระบบส่งอาหารออนัไลันั์ 
(Online Food Delivery) ก็พุ่งส่งขึ�นั เชั้่นั Instacart® ระบบรับฝ่ากซึ่่�อของชั้ำ
ไปีส่งถึงบ้านัภายในัหนัึ�งชัั้�วิโมง ม่คำสั�งซึ่่�อเพิ�มอ่ก 8.32 ลั้านัคำสั�งซึ่่�อ ระหวิ่าง
เดั่อนักุมภาพันัธิ์ถึงเมษายนั ปีี พ.ศึ. 2563 (ในัชั้่วิงท่�เกิดัการแพร่ระบาดั)

ผลกระทบท่�เกิดกับอี่คอีมเมิร์ซในช่่วงปีี พ.ศ. 2564
      1. พิฤติกรรมการใช่้จ่ายผู้่านทางออนไลน์ของผู้้้บริโภคยังคงดำเนินต่อไป
ในปี พิ.ศ. 2564
      การเต่ิบโต่ของม่ลัค่าอ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce) ในัปีีนั่�อาจจะไม่เต่ิบโต่
แบบก้าวิกระโดัดัเท่ากับในัปีี 2563 เนั่�องจากม่อัต่ราการเต่ิบโต่ส่งมากในัปีีท่�แลั้วิ
ไปีแลั้วิ แต่่ยอดัขายอ่คอมเมิร์ซึ่ทั�วิโลัก จะยังคงอย่่ท่�ระดัับ 5 ลั้านัลั้านัดัอลัลัาร์
สหรัฐ ในัขณะท่�ม่ลัค่าการค้าปีลั่กผ่านัการทำอ่คอมเมิร์ซึ่คาดัวิ่าจะเต่ิบโต่ส่งถึง
ร้อยลัะ 14.3 ในัปีีนั่�
      2. ความคาดหวังของผู้้ ้บริโภคต่อการบริการที่ได้รับจากอีคอมเมิร์ซ
ยังคงอย้่ในระดับส้ง 
      เพราะการแพร่ระบาดัของโควิิดั-19 (COVID-19) ผลัักดัันัให้ผ่้บริโภคหันัมา
ใชั้้บริการผ่านัทางออนัไลันั์มากขึ�นักวิ่าเดิัม โดัยปีัจจุบันัร้อยลัะ 76 ของผ่้บริโภค
ไดั้ให้ควิามเห็นัวิ่า ปีัจจัยดั้านัควิามสะดัวิกเปี็นัสิ�งสำคัญ่อันัดัับ 1 ในัการเลั่อก
ร้านัค้า ยิ�งไปีกวิ่านัั�นั ผ่้บริโภคกวิ่าร้อยลัะ 81 ต่้องการปีระสบการณ์ซึ่่�อสินัค้าท่�
คลั่องตั่วิแลัะไม่สะดุัดัผ่านัทางอ่คอมเมิร์ซึ่ ส่วินัส่�อสังคมออนัไลันั์ (Social 
Media) ยังคงพิส่จนั์วิ่าเปี็นัชั้่องทางท่�ม่ปีระสิทธิิภาพอย่างยิ�งสำหรับการทำ
อค่อมเมร์ิซึ่ โดัยพบว่ิาผ้่ใช้ั้อนิัสต่าแกรม (Instagram®) กว่ิาร้อยลัะ 76 ซึ่่�อสินัค้า
ผ่านัส่�อสังคมออนัไลันั์เพ่ยงเพราะซึ่่�อง่าย ส่งผลัให้การขายผ่านัส่�อสังคมออนัไลันั์ 
(Social Commerce) กลัายเป็ีนัช่ั้องทางค้าขายท่�น่ัาจบัต่ามอง เนั่�องจากผ่บ้รโิภค
ยังจำปี็นัต่้องซึ่่�อสินัค้าผ่านัทางออนัไลันั์

อี่คอีมเมิร์ซขอีงไทยปีรับตััวอีย่างไรบ้าง? เพ่�อีรับม่อีกับช่ีวิตัวิถี่ใหม่ 
(New Normal) 
      ผลักระทบจากการแพร่ระบาดัของโควิิดั-19 (COVID-19) ส่งผลัให้ผ่้ค้าปีลั่ก
แลัะเจ้าของห้างสรรพสินัค้าจำนัวินัมากเร่งดัำเนัินัการวิางแผนัแลัะปีรับเปีลั่�ยนั
กลัยทุธ์ิเพ่�อหาวิธิิร่กัษาธิรุกจิหรอ่ห้างสรรพสินัค้าในัยคุชั้ว่ิติ่วิถิใ่หม่ (New Normal)
โดัยธิรุกจิค้าปีล่ักของไทยมแ่นัวิโน้ัมการปีรบัต่วัิเพ่�อจง่ใจหรอ่รักษาฐานัลัก่ค้ากลับัมา
ดัังนั่�
      1. การปรับร้ปแบบบรรจุภัณิฑ์์ให้ตอบโจทย์ผู้้้บริโภคมากยิ่งขึ�น
      มาต่รฐานัด้ัานัสขุอนัามยัแลัะควิามสะอาดักลัายเป็ีนัปัีจจยัสำคญั่ในัการฟื้�นัฟ้่
ควิามเชั้่�อมั�นัของลั่กค้าแลัะกระตุ่้นัให้พวิกเขามั�นัใจท่�จะกลัับมาซึ่่�อสินัค้าอ่กครั�ง
ทำให้ปีริมาณขยะพลัาสติ่กจากการสั�งสนิัค้าเพิ�มขึ�นักว่ิา 6,300 ต่นััต่่อวินัั โดัยเฉพาะ
ร้านัค้าในัแพลัต่ฟ้อร์มการจัดัส่งอาหาร (Food Delivery) ท่�นัอกจากต่้องหันัมา
ให้ควิามสำคญั่กบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ิรป่ีแบบใหม่ท่�ต่อบโจทย์กับควิามต้่องการ
ของผ่้บริโภคยุคชั้่วิิต่ปีกต่ิใหม่ (New Normal) บางรายอาจลัดัการใชั้้พลัาสต่ิก
โดัยออกแบบให้บรรจุภัณฑิ์สามารถร่ไซึ่เคิลัแลัะเปี็นัมิต่รกับสิ�งแวิดัลั้อมมากขึ�นั

      2. ผู้้้ประกอบการเร่งการใช่้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ
ขายผู้่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
      เม่�อเกิดัการระบาดัอย่างหนััก ผ่้ปีระกอบการค้าปีลั่กหลัายแห่งปีิดัร้านัค้า
ชั้ั�วิคราวิเพ่�อจำกดััของโควิดิั-19 (COVID-19) แลัะเพ่�อชั้ดัเชั้ยการลัดัลังของยอดัขาย
ท่�เกิดัจากการบังคับปีิดัร้านัค้า ผ่้ค้าปีลั่กส่วินัใหญ่่ไดั้เปีล่ั�ยนัชั้่องทางการขายจาก
ออฟ้ไลันั์เปี็นัออนัไลันั์ แลัะนัำแนัวิทางการต่ลัาดัดัิจิทัลัร่ปีแบบใหม่มาใชั้้ เชั้่นั
การใชั้้ปีระโยชั้นั์จากการไลัฟ้์สดั (Live Streaming) บนัแพลัต่ฟ้อร์มส่�อสังคม
ออนัไลันั์ (Social Media) แลัะกลัุ่มแชั้ทส่วินัต่ัวิให้ลั่กค้าม่ส่วินัร่วิมแลัะสนัใจ
ในัผลิัต่ภณัฑ์ิแลัะบริการของต่นั อก่ทั�งยงัได้ัสร้างปีระสบการณ์ใหม่ในัการซึ่่�อสนิัค้า
ให้กบัผ่บ้รโิภค โดัยสนิัค้าในัหมวิดัสขุภาพแลัะควิามงามเป็ีนัหมวิดัสินัค้ายอดันัยิม
ท่�ขายผ่านัไลัฟ์้สดั (Live Streaming) ในัแพลัต่ฟ้อร์มอค่อมเมร์ิซึ่ (e-Commerce)
แลัะส่�อสังคมออนัไลันั์ (Social Media) มากท่�สุดัในัปีระเทศึไทย
      ขณะท่�ผ่้ค้าปีลั่กรายใหญ่่ เชั้่นั ผ่้ปีระกอบการห้างสรรพสินัค้าในักรุงเทพฯ
เชั้่นั สยามพิวิรรธินั์ไดั้เปีิดัตั่วิบริการค้าปีลั่กร่ปีแบบใหม่ ไดั้แก่ Call & Pickup,
ONESIAM Chat & Shop แลัะ Eat at Home ผ่านับัญ่ชั้่ส่�อสังคมออนัไลันั์
(Social Media) เชั้่นั LINE แลัะ Facebook 

ร้ปที่ 5 การใชั้้ส่�อสังคมออนัไลันั์เพ่�อโฆษณาสินัค้าบนัอ่คอมเมิร์ซึ่ (Marketing on Social 
Media in e-Commerce) (ภาพท่�มาจาก Pixabay.com แลัะสำนัักงานัพัฒนัาธิุรกรรมทาง
อิเล็ักทรอนิักส์ คำค้นั: Social Media + e-Commerce ค้นัวัินัท่� 22 มกราคม พ.ศึ. 2565)

ร้ปที่ 7 การพัฒนัาเทคโนัโลัย่บรรจุภัณฑิ์ (Packaging) สำหรับธิุรกิจขนัส่งสินัค้าแลัะอาหารถึงท่�
พัก (Food Delivery Packaging) (ภาพท่�มาจาก Pixabay.com แลัะสำนัักงานัพัฒนัาธิุรกรรม
ทางอิเล็ักทรอนิักส์ คำค้นั: Food Packaging ค้นัวิันัท่� 22 มกราคม พ.ศึ. 2565)

ร้ปที่ 6 วิิถ่ชั้่วิิต่ชั้่วิงโควิิดั-19 ระบาดั  (Covid-19 Pandemic) ธุิรกิจส่งอาหารถึงท่�พัก (Food 
Delivery) (ภาพท่�มาจาก Pixabay.com แลัะสำนัักงานัพัฒนัาธุิรกรรมทางอิเล็ักทรอนิักส์ คำ
ค้นั: Food Delivery ค้นัวิันัท่� 22 มกราคม พ.ศึ. 2565)

ร้ปที่ 4  การใชั้้ส่�อสังคมออนัไลันั์เพ่�อไลัฟ้์สดัอำนัวิยควิามสะดัวิกการทำงานั การนัำเสนัอแลัะ
ขายสินัค้าชั้่วิงโควิิดั-19 ระบาดั  (Covid-19 Pandemic)  (ภาพท่�มาจาก Pixabay.com คำค้นั: 
Social Media + Online Meeting ค้นัวัินัท่� 22 มกราคม พ.ศึ. 2565)

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

RUKnow : ไทม์ไลน์อีคอมเมิร์ซของประเทศไทยยุคหลังโควิด-19                  
                                                                        (ต่่อ่จัากหน้า 6)



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕๘

เพ่�อดัึงดั่ดัแลัะสนัับสนัุนัลั่กค้าท่ามกลัางการแพร่ระบาดั บริการใหม่น่ั� ชั้่วิยให้
ลั่กค้าสามารถซึ่่�อสินัค้าออนัไลันั์ผ่านัแชั้ทสดัไดั้ท่�บัญ่ชั้่ทางการของ ONESIAM 
Line® แอปีพลัิเคชั้ันั ONESIAM® แลัะส่�อสังคมออนัไลันั์ (Social Media) ในั
ขณะท่�บรกิาร Eat at Home® ยังช่ั้วิยให้ลัก่ค้าสามารถสั�งอาหารจากร้านัอาหาร
มากกวิ่า 50 แห่ง ท่� Siam Paragon®,Gourmet Garden®, Siam Paragon 
Food Hall® แลัะ ICONSIAM® 
      3. ผู้้ป้ระกอบการเร่งการนำเทคโนโลยทีีเ่ป็นนวตักรรมมาประยกุต์ใช้่เพิิม่ขึ�น
 โควิดิั-19 (COVID-19) กลัายเป็ีนัต่วัิเร่งปีฏิกิริยิาให้ต่ลัาดัค้าปีลัก่ในัภมิ่ภาค
เอเชั้่ย รวิมถึงปีระเทศึไทยเกิดัการปีรับเปีลั่�ยนัเปี็นัร่ปีแบบดัิจิทัลัอย่างรวิดัเร็วิ
ส่งผลัให้ผ่้ปีระกอบการต่้องเร่งปีรับต่ัวิโดัยการรับเอาเทคโนัโลัย่แลัะนัวิัต่กรรม
ดัิจิทัลัมาปีรับใชั้้เพ่�อให้เท่าทันัการเปีลั่�ยนัแปีลังครั�งนั่� ซึึ่�งการนัำเทคโนัโลัย่แลัะ
นัวิตั่กรรมอจัฉรยิะมาใช้ั้นัั�นั จะแพร่หลัายมากขึ�นัในัหม่่ผ่ค้้าปีล่ักแม้ผ่านัวิกิฤต่โควิดิั-19
(COVID-19) ไปีแลั้วิ เพ่�อเสริมสร้างปีระสบการณ์ท่�ดั่แลัะใหม่ให้แก่ผ่้บริโภค
 นัอกเหนัอ่จากการยกระดับัปีระสบการณ์ของผ่บ้รโิภคแล้ัวิผ่ป้ีระกอบการ
ร้านัค้าปีลั่กยังใชั้้เทคโนัโลัย่ท่�เปี็นันัวิัต่กรรมใหม่เพ่�อต่่อส่้กับการแพร่ระบาดัของ
เชั้่�อไวิรัส เพ่�อปีกปี้องสุขภาพแลัะสร้างควิามปีลัอดัภัยให้กับล่ักค้าแลัะพนัักงานั
เชั้่นั Central Food Hall® นัำหุ่นัยนัต่์ฆ่าเชั้่�อมาใชั้้

      4. ทำความร่วมมอืกบัพัินธิ์มติรธิ์รุกจิเพ่ืิอเพ่ิิมตวัเลอืกการจดัส่งอคีอมเมร์ิซ
(e-Commerce)
 ระบบการจัดัส่งท่�ม่ปีระสิทธิิภาพ รวิดัเร็วิ ปีลัอดัภัย แลัะสามารถเพิ�ม
ควิามสะดัวิกในัการชั้อปีปิีงออนัไลัน์ั ถอ่เป็ีนัหัวิใจสำคัญ่ท่�จะทำให้ธิรุกจิอค่อมเมร์ิซึ่
ปีระสบควิามสำเร็จ โดัยเม่�อพิจารณาแลั้วิพบวิ่าหลัังการแพร่ระบาดัของโควิิดั-19
(COVID-19) ผ่บ้รโิภคมแ่นัวิโน้ัมท่�จะซึ่่�อสนิัค้าออนัไลัน์ัต่่อไปี เพราะฉะนัั�นัผ้่ค้าปีล่ัก
ควิรปีรบักลัยทุธ์ิโดัยการทำควิามร่วิมมอ่กบัพนััธิมติ่รธิรุกจิ (fulfillment partners)
เพ่�อเพิ�มต่วัิเลัอ่กการจดััส่งอค่อมเมร์ิซึ่ (e-Commerce) พร้อมทั�งต่รวิจสอบให้แน่ัใจว่ิา
ข้อเสนัอการจัดัส่งครอบคลัุมแลัะย่ดัหยุ่นัเพ่ยงพอท่�จะต่อบสนัองควิามต่้องการ
ท่�หลัากหลัายของผ่บ้รโิภคแลัะรบัมอ่กบัควิามคาดัหวิงัท่�เพิ�มขึ�นัได้ั เช่ั้นั 7-Eleven®
ไดั้คัดัเลั่อกคนังานัเพิ�มอ่ก 20,000 คนั เพ่�อจัดัการการจัดัส่งสินัค้าในัชั้่วิงการแพร่
ระบาดัของโควิิดั-19 ซึึ่�งเปี็นัส่วินัหนัึ�งของควิามพยายามของผ่้ค้าปีลั่กในัการเพิ�ม
บริการจัดัส่งเพ่�อรองรับการสั�งซึ่่�อสินัค้าจากผ่ ้บริโภคท่�ต่้องใชั้้ชั้่วิิต่อย่่ท่�บ้านั
โดัยพนัักงานัท่�ไดั้รับคัดัเลั่อกใหม่จะรับผิดัชั้อบการจัดัส่งสินัค้าจาก 7-Eleven®
ทุกสาขาทั�วิปีระเทศึไทย
      5. การสนับสนุนล้กค้ากลุ่มเปราะบาง
 ชั้่วิงเวิลัาท่�ยากลัำบากจากการแพร่ระบาดัของโควิิดั-19 (COVID-19)
นัอกเหนั่อจากการทำงานัอย่างไม่ลัดัลัะเพ่�อนัำสินัค้าออกจำหนั่ายในัต่ลัาดัแลัะ
สร้างควิามเชั้่�อมั�นัให้ลั่กค้าไม่ต่่�นัต่ระหนักแลั้วิ ร้านัค้าปีล่ักบางแห่งยังใชั้้มาต่รการ
พิเศึษเพ่�อสนัับสนัุนัแลัะดั่แลักลัุ ่มลั่กค้าท่�ม่ควิามเปีราะบาง เชั้่นั Pomelo®
แบรนัดั์แฟ้ชั้ั�นัออนัไลันั์ของไทยไดั้เปีิดัต่ัวิ Pomelo Cares® ซึ่ึ�งเปี็นัโครงการริเริ�ม
เพ่�อสนับัสนันุัองค์กรการกศุึลัแลัะองค์กรชัั้�นันัำในัการบรรเทาทุกข์จากการแพร่ระบาดั
ของโควิิดั-19 ในัสิงคโปีร์ ไทย แลัะอินัโดันั่เซึ่่ย ต่ลัอดัจนัให้ควิามร่้แลัะสนัับสนัุนั
ให้ผ่้คนัเวิ้นัระยะห่างทางสังคม อ่กทั�งยังให้คำมั�นัวิ่าจะบริจาคหนั้ากากอนัามัย
กวิ่า 40,000 ชั้ิ�นั ให้กับสภากาชั้าดัปีระเทศึไทย พร้อมทั�งนัำผลักำไรทั�งหมดัจาก

ผลัิต่ภัณฑิ์หนั้ากากผ้าต่้านัเชั้่�อแบคท่เร่ยให้กับองค์กรดั้านัสุขภาพท่�เปี็นัพันัธิมิต่ร

หน่วยงานรัฐและสำำานักพัฒนาธุุรกรรมทางอีิเล็กทรอีนิกสำ์ (ETDA) 
สำนับสำนุนผ้้ปีระกอีบการและอี่คอีมเมิร์ซไทยอีย่างไรบ้าง?

 สถานัการณ์การแพร่ระบาดัของโควิิดั (COVID-19) ทำให้หนั่วิยงานั
ภาครัฐในัปีระเทศึไดั้ออกนัโยบายมาต่รฐานัแลัะกฎีหมาย รวิมทั�งใชั้้ชั้่องทางการ
ส่�อสารท่�สามารถส่งเสริมแลัะสนัับสนัุนัผ่้ปีระกอบการให้ก้าวิผ่านัสถานัการณ์
ท่�กำลัังเกิดัขึ�นัมากยิ�งขึ�นั เชั้่นั นัโยบายสนัับสนัุนัธิุรกิจดั้านัการเงินั มาต่รฐานัแลัะ
กฎีหมายเพ่�อสนัับสนัุนัการทำธิุรกรรมทางออนัไลันั์ นัโยบายการสนัับสนัุนัดั้านั
เทคโนัโลัย่ โครงการเพ่�อส่งเสริมแลัะให้ควิามร่้กับผ่้ปีระกอบการในัการทำธุิรกิจ
ผ่านัทางออนัไลันั์ เปี็นัต่้นั
 เดั่อนัพฤษภาคม ปีี พ.ศึ. 2563 กรมสรรพากร พร้อมทั�งธินัาคารแห่ง
ปีระเทศึไทยแลัะสมาคมธินัาคารของไทยแลัะนัานัาชั้าต่ิ ไดั้ออกมาสนัับสนัุนั
การทำธิรุกรรมแบบดิัจิทัลัแลัะเน้ันัไปีท่�การคน่ัภาษเ่งนิัได้ันัติ่บิคุคลัผ่านัทางบรกิาร
PromptPay® ซึึ่�งเป็ีนัโปีรแกรมท่�เหมาะกับผ้่ปีระกอบการท่�จดัทะเบ่ยนันัติ่บุิคคลั
เพ่�อสนับัสนุันันัโยบายชั้าติ่ด้ัานัอเ่ปีเมนัต์่ (e-Payment) แลัะเป็ีนัการช่ั้วิยลัดัค่าใช้ั้จ่าย
ในัการทำธิุรกรรมทั�งในัภาครัฐแลัะภาคเอกชั้นั รวิมถึงเพ่�อให้ม่ควิามสะดัวิกแลัะ
ปีลัอดัภัยแก่สุขอนัามัยการใชั้้บริการ โดัยเฉพาะในัชั้่วิงของการแพร่ระบาดัของ
เชั้่�อไวิรัสโคโรนัา (COVID-19) ซึึ่�งจะเปี็นัส่วินัชั้่วิยสนัับสนัุนัการเวิ้นัระยะห่างทาง
สังคมแลัะสนัับสนัุนัแนัวิคิดั “อย่่บ้านั หยุดัเชั้่�อ เพ่�อชั้าต่ิ”
      1. เร่งพิัฒนามาตรฐานและกฎหมาย
 เพ่�อเพิ�มปีระสทิธิภิาพในัการใช้ั้งานัธิรุกรรมทางอเิล็ักทรอนักิส์นัั�นั จำเป็ีนั
ต่้องม่การยกระดัับโครงสร้างพ่�นัฐานัดัิจิทัลั โดัยม่การเร่งพัฒนัามาต่รฐานัแลัะ
กฎีหมายท่�จะใชั้้เปี็นัพ่�นัฐานัในัการให้บริการดั้านัธิุรกรรมทางอิเลั็กทรอนัิกส์
บรกิารหนัึ�งท่�สำคญั่ ได้ัแก่ การพสิจ่น์ัแลัะยน่ัยนััต่วัิต่นัทางดัจิทิลััด้ัวิย (Digital ID)
ซึ่ึ�งถ่อเปี็นัโครงสร้างพ่�นัฐานัระบบปีลัอดัภัยแลัะควิามเชั้่�อมั�นั (Trust & security
Infrastructure) ท่�สำคัญ่ (ปีรากฏิในั (ร่าง) แผนัยุทธิศึาสต่ร์เก่�ยวิกับธิุรกรรม
ทางอิเล็ักทรอนัิกส์ พ.ศึ. 2564-2565) ท่�จะชั้่วิยเชั้่�อมโยงการย่นัยันัต่ัวิต่นัแลัะ
แลักเปีลั่�ยนัข้อม่ลัจากทุกภาคส่วินัเข้ามาไวิ้ดั้วิยกันั ซึ่ึ�งในัส่วินัของภาครัฐเอง
ไดั้เล็ังเห็นัถึงควิามสำคัญ่ในัจุดันั่� โดัยนัับต่ั�งแต่่ปีี พ.ศึ. 2561 ไดั้ม่การปีระกาศึ
ข้อเสนัอแนัะมาต่รฐานัฯ เก่�ยวิกับแนัวิทางการใชั้้ดัิจิทัลัไอดั่สำหรับปีระเทศึไทย
(Digital Identity Guideline for Thailand) จำนัวินั 3 ฉบับ โดัย สำนัักงานั
พัฒนัาธิุรกรรมทางอิเลั็กทรอนัิกส์ (สพธิอ.) หร่อ ETDA กระทรวิงดิัจิทัลัเพ่�อ
เศึรษฐกิจแลัะสังคม ซึ่ึ�งไดั้ม่หนั่วิยงานั เชั้่นั ธินัาคารแห่งปีระเทศึไทย สำนัักงานั
คณะกรรมการกำกับหลัักทรัพย์แลัะต่ลัาดัหลักัทรัพย์ (ก.ลั.ต่.) นัำมาต่รฐานันั่�ไปีใช้ั้
 ปีี 2564 คณะอนุักรรมการมาต่รฐานัแลัะการกำกับดั่แลั ภายใต่้
คณะกรรมการธิุรกรรมทางอิเล็ักทรอนัิกส์ (คธิอ.) ยังไดั้เห็นัชั้อบให้ปีรับปีรุง
ข้อเสนัอแนัะมาต่รฐานัฯ ทั�ง 3 ฉบบั เพ่�อให้การพสิจ่น์ัแลัะยน่ัยนััต่วัิต่นัทางดัจิทิลัั
มค่วิามสอดัคล้ัองกบักฎีหมายแลัะเทคโนัโลัยม่่ในัปัีจจบัุนัแลัะท่�จะเกิดัขึ�นัในัอนัาคต่
โดัยกำหนัดัเป็ีนัมาต่รฐานัธิรุกรรมทางอเิลัก็ทรอนักิส์ ว่ิาด้ัวิยการพิสจ่น์ัแลัะยน่ัยันั
ต่ัวิต่นัทางดิัจิทัลั เพ่�อมาใชั้้แทนัข้อเสนัอแนัะมาต่รฐานัฯ ฉบับเดัิม ซึ่ึ�งจะชั้่วิยให้
ปีระชั้าชั้นัสามารถเข้าถงึบรกิารดัจิิทัลัได้ัอย่างสะดัวิก รวิดัเรว็ิ แลัะมั�นัใจว่ิา ข้อม่ลั
ส่วินับุคคลัจะไดั้รับการปีกปี้องแลัะคุ้มครอง รวิมถึงเปี็นัการยกระดัับควิามมั�นัคง
ปีลัอดัภัยในัการทำธิุรกรรมทางอิเลั็กทรอนัิกส์ดั้วิย
 เพ่�อเพิ�มควิามเชั้่�อมั�นัแลัะควิามมั�นัคงปีลัอดัภยัในัการทำธิรุกรรมออนัไลัน์ัแล้ัวิ
ลัายม่อชั้่�ออิเลั็กทรอนัิกส์ (Electronic Signature หร่อ e-Signature) ก็ถ่อเปี็นั
อก่โครงสร้างพ่�นัฐานัทางดัจิทิลััท่�สำคัญ่ในัการพสิจ่น์ัแลัะยน่ัยันัต่วัิต่นัของผ่ท้ำธิรุกรรม
ออนัไลันั์ แลัะเพ่�อเปี็นัการส่งเสริมการบังคับใชั้้กฎีหมายวิ่าดั้วิยธุิรกรรมทาง
อิเลั็กทรอนัิกส์ ทาง ETDA ไดั้ม่การจัดัทำข้อเสนัอแนัะมาต่รฐานัดั้านัเทคโนัโลัย่
สารสนัเทศึแลัะการส่�อสารท่�จำเป็ีนัต่่อธิรุกรรมทางอเิลัก็ทรอนักิส์ ว่ิาด้ัวิยแนัวิทาง
การลังลัายม่อชั้่�ออิเลั็กทรอนัิกส์ เพ่�อให้หนั่วิยงานัภาครัฐแลัะเอกชั้นัม่แนัวิทาง
ในัการเลั่อกใชั้้วิิธิ่การลังลัายม่อช่ั้�ออิเล็ักทรอนัิกส์ท่�เหมาะสมกับการทำธิุรกรรม
ออนัไลัน์ั ซึึ่�งทาง ETDA ได้ัปีระกาศึข้อเสนัอแนัะมาต่รฐานัฯ ฉบบันั่�ไว้ิอย่างเป็ีนัทางการ
เม่�อเดัอ่นัพฤษภาคม พ.ศึ. 2563 ซึ่ึ�งจะช่ั้วิยสร้างควิามมั�นัใจต่่อคนัไทยในัการเข้าใช้ั้
ระบบออนัไลันั์ของทางภาครัฐแลัะภาคเอกชั้นั รวิมถึงเปี็นัการส่งเสริมการใชั้้งานั
ธิุรกรรมทางอิเลั็กทรอนัิกส์ในัไทยอ่กดั้วิย
      2. ส่งเสริมและให้ความร้้กับผู้้้ประกอบการ
 นัอกจากนัั�นั ETDA ยังได้ัปีระสานัควิามร่วิมมอ่กับหน่ัวิยงานัหลัายภาคส่วินั
เพ่�อให้ผ่้ปีระกอบการรุ่นัใหม่หร่อผ่้ท่�ต่้องการเข้าส่่ธิุรกิจออนัไลันั์ ม่พ่�นัฐานัควิามร่้
ท่�จำเป็ีนัสำหรบัการปีระกอบอาช่ั้พ เช่ั้นั การจดััหลัักส่ต่รออนัไลัน์ั EASY e-Com-
merce ผ่านัแพลัต่ฟ้อร์มของ สำนักังานั ก.พ. ควิามร่วิมมอ่กับมล่ันัธิิอิาสาเพ่�อนัพึ�ง 
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชั้าดัไทย แลัะ

RUKnow : ไทม์ไลน์อีคอมเมิร์ซของประเทศไทยยุคหลังโควิด-19                  
                                                                          (ต่่อ่จัากหน้า 7)

(อ่่านต่่อ่หน้า 9)

ร้ปที่ 8 การต่ลัาดัดัิจิทัลัชั้่วิงโควิิดั-19 ระบาดั (Digital Marketing in Covid-19 Pandemic) 
(ภาพท่�มาจาก Pixabay.com แลัะสำนัักงานัพัฒนัาธิุรกรรมทางอิเลั็กทรอนิักส์ คำค้นั: Digital 
Marketing ค้นัวิันัท่� 22 มกราคม พ.ศึ. 2565)

ร้ปที่ 9  การนัำนัวัิต่กรรมมาปีระยุกต่์ใชั้้กับการทำธิุรกิจในัชั้่วิงโควิิดั-19 ระบาดั  (Innovation 
for Covid-19 Pandemic) (ภาพท่�มาจาก Pixabay.com คำค้นั: Innovation ค้นัวิันัท่� 22 
มกราคม พ.ศึ. 2565)



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๙
RUKnow : ไทม์ไลน์อีคอมเมิร์ซฯ                                   
                                         (ต่่อ่จัากหน้า 8)

ม.รามฯ รับมอบอุปกรณิ์การแพิทย์ฯ                                   
                                         (ต่่อ่จัากหน้า 1)

ม.รามฯ ขยายเวลาการศึกษา แก่นศ.ฯ                                   
                                         (ต่่อ่จัากหน้า 1)

สถาบันศิลปวัฒนธิ์รรม ม.ร. ร่วมโครงการฯ                                   
                                         (ต่่อ่จัากหน้า 1)

สถาบันัการศึึกษาเพ่�อพัฒนัาศึักยภาพของกลุั ่ม
นัักศึึกษา กลัุ่มคนัวิ่างงานัท่�อย่่ในัพ่�นัท่�ให้เปี็นัโค้ชั้
ดัิจิทัลัชุั้มชั้นัท่�จะชั้่วิยปีิดัชั้่องวิ่างทางดัิจิทัลัในัการใชั้้
ปีระโยชั้น์ัจากเทคโนัโลัยด่ัจิทัิลั ช่ั้วิยสร้างรายได้ัให้แก่
ชั้มุชั้นัผ่านัช่ั้องทางการค้าออนัไลัน์ั อก่ทั�งเพ่�อส่งเสรมิ
แลัะพัฒนัามาต่รฐานัของสนิัค้าแลัะบรรจภุณัฑ์ิให้แก่
ผลัติ่ภัณฑ์ิชุั้มชั้นัให้สามารถเข้าไปีจำหน่ัายทางออนัไลัน์ั
ล่ัาสดุัคอ่ ควิามร่วิมมอ่กับกรมกจิการสต่รแ่ลัะสถาบันั
ครอบครัวิ (สค.) กระทรวิงการพัฒนัาสังคมแลัะ
ควิามมั�นัคงของมนัุษย์ (พม.) ผลัักดัันัให้สินัค้าชัุ้มชั้นั
ขึ�นัส่แ่พลัต่ฟ้อร์มออนัไลัน์ัอย่างเต็่มระบบ ผ่านัแบรนัด์ั 
ทอฝ่ันั by พม®

      3. ให้ความร้้แก่ผู้้บ้ริโภคร้้เท่ากันและทำธิ์รุกรรม
อย่างมัน่คงปลอดภยั พิร้อมให้คำปรกึษาและประสาน
ความช่่วยเหลือ
 ดั้านัการให้ควิามร่ ้แก่ผ่ ้บริโภคหร่อภาค
ปีระชั้าชั้นัในัเร่�องควิามมั�นัคงปีลัอดัภัยในัการทำ
ธิุรกรรมผ่านัชั้่องทางออนัไลันั์ การซึ่่�อสินัค้าหร่อทำ
ธิุรกรรม นัอกจากจะม่ท่มม่ออาชั้่พดั้านัควิามมั�นัคง
ปีลัอดัภัยไซึ่เบอร์อย่าง ไทยเซึ่ร์ิต่แลัะมอ่อาชั้พ่ด้ัานัการ
คุม้ครองผ่บ้ริโภคออนัไลัน์ั อย่างศึน่ัย์รบัเร่�องร้องเรย่นั
ปีัญ่หาออนัไลันั์ 1212 OCC ท่�ม่การส่�อสารผ่านั
ชั้่องทางอย่างต่ ่อเน่ั�องแลั้วิ ETDA ยังไดั ้จัดัทำ
โครงการ Internet for Better Life (IFBL) เพ่�อเข้าถงึ
กลัุ่มคนัท่�ม่ควิามเส่�ยง โดัยเฉพาะกลัุ่มเดั็ก เยาวิชั้นั
แลัะผ่ส้ง่อาย ุให้สามารถใช้ั้อนิัเทอร์เน็ัต่อย่างสร้างสรรค์
แลัะร่เ้ท่าทนััภยัร้ายท่�แฝ่งมาทางออนัไลัน์ั ด้ัวิยกจิกรรม
ทั�งในัรป่ีแบบออฟ้ไลัน์ัแลัะออนัไลัน์ั ผ่านัเนั่�อหาสาระ
ท่�สามารถเข้าใจไดั้ง่าย เพราะ ETDA เชั้่�อเสมอวิ่า
การแบ่งปีันัควิามร่้จะเปี็นัการสร้างสังคมท่�เข้มแข็ง
แลัะชั้่วิยสร้างสังคมในัการใชั้้อินัเทอร์เนั็ต่อย่าง
สร้างสรรค์ แลัะมั�นัคงปีลัอดัภัยไปีพร้อมกันั

สรุปี

 เพ่�อให้ปีระเทศึไทยม่สภาพแวิดัลั้อมท่�เอ่�อ
ต่่อการทำธิุรกรรมทางอิเลั็กทรอนัิกส์แลัะเพิ�มข่ดั
ควิามสามารถในัการแข่งขนััให้กบัปีระเทศึ โดัยเฉพาะ
ในัส่วินัของภาคอค่อมเมร์ิซึ่ (e-Commerce) ท่�มก่าร
แพร่ระบาดัของโควิิดั-19 (COVID-19) เปี็นัปีัจจัย
เร่งให้เกดิัการเปีล่ั�ยนัแปีลังส่ด่ัจิทิลัั (Digital Transfor-
mation) เรว็ิขึ�นันัั�นั จำเป็ีนัต้่องอาศึยัควิามร่วิมมอ่ของ
ทุกภาคส่วินัในัการผลัักดัันั ไม่วิ ่าจะเปี็นัการนัำ
นัวิตั่กรรมใหม่แลัะเทคโนัโลัย่ดัจิทัิลัเข้ามาปีระยกุต์่ใช้ั้
ในัการปีระกอบธิรุกจิการร่วิมกันัออกมาต่รฐานัแลัะ
กฎีหมายเพ่�อช่ั้วิยดัแ่ลั แลัะส่งเสรมิให้เกิดัควิามเชั้่�อมั�นั
ในัการใชั้้งานัอินัเทอร์เนั็ต่ของปีระชั้าชั้นั รวิมถึง
การปีระชั้าสมัพนััธ์ิเพ่�อให้ควิามร่ ้แลัะสร้างควิามเข้าใจ
แก่ภาคปีระชั้าชั้นัในัเร่�องควิามมั�นัคงปีลัอดัภัยในัการ
ซ่ึ่�อสินัค้าผ่านัชั้่องทางออนัไลันั์ เพ่�อให้เกิดัการทำ
ธิุรกรรมทางออนัไลันั์ รวิมทั�งอ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Com-
merce) เพิ�มมากขึ�นั 
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แหล่งอ้างอิง (ออนไลน์)
1. สพธิอ. (2564). “e-Commerce ไทยยุคหลังั COVID-19”
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 ปริญญาเอก (สำหรับผ่้เข้าศึึกษาท่�สำเร็จ
ปีริญ่ญ่าโท) เฉพาะนัักศึึกษาท่�กำลัังศึึกษาอย่่ในั
ชั้ั�นัปีีท่� 6 (รหัสปีระจำต่ัวิ 59) รวิมทั�งนัักศึึกษา
เท่ยบโอนัระดัับปีริญ่ญ่าเอก ท่�ครบระยะเวิลัา
การศึึกษา ในัปีีการศึึกษา 2564
      ทั�งนั่� นัักศึึกษาระดัับปีริญ่ญ่าต่ร่จะไดั้รับสิทธิิ
ขยายระยะเวิลัาการศึึกษาอัต่โนัมัติ่ แลัะสามารถ
ลังทะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึึกษาท่�ใชั้้สิทธิิขยาย
ระยะเวิลัาการศึึกษาไดั้เลัย ส่วินันัักศึึกษาระดัับ
ปีริญ่ญ่าโทแลัะปีริญ่ญ่าเอก จะต่้องย่�นัคำร้อง
ขอขยายระยะเวิลัาการศึึกษาท่�บัณฑิิต่วิิทยาลััย
ก่อนัเริ�มภาคการศึึกษา
      สอบถามรายลัะเอ่ยดัเพิ�มเติ่ม ปีริญ่ญ่าต่ร่ 
ท่� ฝ่่ายลังทะเบ่ยนัเร่ยนัฯ โทร. 0-2310-8626 
ปีริญ่ญ่าโทแลัะปีริญ่ญ่าเอก ท่�บัณฑิิต่วิิทยาลััย 
โทร. 0-2310-8563

      ภายในังานัมพ่ิลโทช่ยัยา จุย้เจริญ ท่�ปีรกึษา
กรรมการผ่้อำนัวิยการใหญ่่ สถานั่วิิทยุโทรทัศึนั์
ก อ งทั พบก  นางสาวทวิ นั นท ์  ค งค ร าญ 
รองผ่้อำนัวิยการใหญ่่ สายงานัปีฏิิบัต่ิการ สถาน่ั
วิิทยุโทรทัศึนั์กองทัพบก นางจิราภรณิ์ อินโต 
ผ่ ้อำนัวิยการฝ่่ายนัโยบายแลัะแผนั สถาน่ัวิิทยุ
โทรทัศึนั์กองทัพบก นายหลิน เหว่ย ปีระธิานั
บริหารสมาคมการค้าแลัะอุต่สาหกรรมไทย – จ่นั 
นายนฤธิ์ัช่ สีบุญเรือง รองปีระธิานัม่ลันัิธิิเส้นัดั้าย 
นางสาวศิริพิร  รัตนคันทรง ผ่้ชั้่วิยผ่้อำนัวิยการ
เขต่บางกะปีิ นายแพิทย์ป ิยช่าติ สุทธิ์ินาค 
รองผ่ ้อำนัวิยการดั้านัการแพทย์ โรงพยาบาลั
นัพรัต่นัราชั้ธิาน่ั นางอรุณิวรรณิ ศรีศาสตร์ 
หัวิหนั้างานัการพยาบาลัชุั้มชั้นัโรงพยาบาลั
นัพรัต่นัราชั้ธิานั่ ผู้้้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี 
ปรชี่าปัญญากุล ผ่ช่้ั้วิยอธิกิารบดัฝ่่่ายปีระชั้าสัมพนััธ์ิ 
แลัะอาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน ผ่ ้ชั้ ่วิย
อธิิการบดั่ฝ่่ายสวัิสดัิการ ร่วิมในังานั

ส่่เปี้าหมายเพ่�อการพัฒนัาท่�ยั�งย่นัขององค์การ
สหปีระชั้าชั้าต่ิ (UN SDGs) ในัโครงการต่ามรอย
พระราชั้า “ทิพยสบ่สานั รักษา ต่่อยอดั นัวิัต่กรรม
ศึาสต่ร์พระราชั้า ครั�งท่� 15” เม่�อวิันัท่� 19 – 20 
กุมภาพันัธิ์ 2565 
      การเข้าร่วิมกิจกรรมครั�งนั่� ไดั้สัมผัสวิิถ่กับ
เกษต่รทฤษฎี่ใหม่ ณ ศึ่นัย์การเร่ยนัร่ ้ทางการ
เกษต่รเขากระปีุก โครงการต่ามพระราชั้ดัำริของ
สมเดั็จพระเทพฯ ศ่ึนัย์การเร่ยนัร่้การทำเกษต่ร
โดัยไม่ใช้ั้สารเคม ่การปีลัก่ผกัปีลัอดัสารพษิ (กจิกรรม 
การแปีรร่ปีผลัผลัิต่ทางการเกษต่รของศึ่นัย์เร่ยนัร่้
ทางการเกษต่รเขากระปุีก (ทำหม่�กรอบฟ้ักข้าวิ) 
กิจกรรมการทำนั�ำยาอเนักปีระสงค์ แลัะกิจกรรม
ทำปีุ�ยมล่ัไส้เดัอ่นั) ศึน่ัย์ศึกึษาการพฒันัาห้วิยทราย 
อันัเนั่�องมาจากพระราชั้ดัำริ จังหวิัดัเพชั้รบุร่ 
(กิจกรรมเผาถ่านัช่ั้วิภาพ กิจกรรมปีระโยชั้นั์
จากหญ้่าแฝ่ก พช่ั้มหศัึจรรย์ รับชั้มการขับร้องเพลัง 
“พระราชั้าในันัิทานั” แลัะ “เพลังต่้นัไม้ของพ่อ”
โดัย นัักเร่ยนัโรงเร่ยนับ้านัพุหวิาย แลัะเย่�ยมชั้ม
โครงการสวินัพฤกษศึาสต่ร์  พรรณไม้ม่วิง เฉลิัม
พระเกย่รติ่ 60 พรรษา สมเด็ัจพระเทพรัต่นัราชั้สุดัาฯ 
สยามบรมราชั้กุมาร่) 
      กจิกรรมถอดับทเรย่นั Workshop สอดัแทรก
คณุธิรรม 4 ปีระการ (พอเพย่ง วินิัยั สุจรติ่ จติ่อาสา) 
โดัย อาจารย์อดุลย์ ดาราธิ์รรม นัายกสมาคม
นัักเร่ยนัเก่า AFS ปีระเทศึไทย รับฟ้ังการบรรยาย
พิเศึษ เร่�อง “คุณธิรรมในัยุคดัิจิทัลั” โดัย รศ.นพิ.
สุริยเดว ทรีปาตี ผ่ ้อำนัวิยการศ่ึนัย์คุณธิรรม 
(องค์การมหาชั้นั) แลัะกิจกรรมถอดับทเร่ยนัดั้วิย 
Interactive Board Workshop The King’s 
Journey Learn English an Example of an 
Invention เร่ยนัร่ ้ภาษาอังกฤษจากหนัังส่อชัุ้ดั 
King Bhumibol Adulyadej of Thailand 
ต่่อยอดั สร้างสรรค์เปี็นันัวัิต่กรรมจากกิจกรรม
ต่ามรอยพระราชั้า โดัย ดร.สุมณิี ปิ �นเวหาส  ์
กรรมการสมาคมนัักเร่ยนัเก่า AFS ปีระเทศึไทย 
ทั�งยังไดั้รับเก่ยรต่ิบัต่รผ่้เข้าร่วิมโครงการดั้วิย



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับทุี่ ๔๘)   วันที่  ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐
ม.รามคำแหง จับมอืกรมพัิฒนาพิลังงานทดแทนฯ                                  
                                         (ต่่อ่จัากหน้า 1)

 รองศาสตราจารย์ พิ.ต.ท.ดร.ศิริพิงษ์ เศาภายน คณบดั่คณะศึึกษาศึาสต่ร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็ีนัปีระธิานัเปิีดังานั “50 ปี ศกึษาศาสตร์ สร้างครพ้ิพิิฒัน์ช่าต ิสร้างปราช่ญ์เพิือ่แผู่้นดนิ
สร้างศิลป์ภ้มิปัญญา สร้างคุณิค่าวิช่าคร้” โดัยม่ คณาจารย์ เจ้าหนั้าท่� แลัะนัักศึึกษา เข้าร่วิมงานักวิ่า
800 คนั เม่�อวิันัท่� 28 กุมภาพันัธิ์ 2565 ออนัไลันั์ผ่านัทางระบบ Zoom Meeting
 โอกาสนั่� รองศาสตราจารย์ พิ.ต.ท.ดร.ศิริพิงษ์ เศาภายน คณบดั่คณะศึึกษาศึาสต่ร์ กลั่าวิวิ่า
คณะศึึกษาศึาสต่ร์ จัดัการเร่ยนัการสอนัในัศึาสต่ร์วิิชั้าต่่างๆ ต่ลัอดัระยะเวิลัาท่�ผ่านัมา เพ่�อพัฒนัา
องค์ควิามร่้ให้แก่นัักศึึกษาในัทุกหลัักส่ต่ร แลัะยังเห็นัควิามสำคัญ่ของการส่งเสริมแลัะพัฒนัาทักษะ
ควิามสามารถของนัักศึึกษาในัดั้านัอ่�นัๆ ควิบค่่กันัไปี โดัยม่การจัดักิจกรรมพัฒนัาควิามร่้ควิามสามารถ
รวิมถึงการจัดักิจกรรมนัอกห้องเร่ยนัหลัากหลัายหลัักส่ต่ร แลัะส่งเสริมการเผยแพร่ผลังานัวิิชั้าการ
ของนัักศึึกษา ต่ลัอดัจนัการสร้างโอกาสการเร่ยนัร่้ท่�ส่งเสริมการพัฒนัาศึักยภาพของนัักศึึกษา อ่กทั�ง
สอดัคลั้องต่่อการพัฒนัาคุณลัักษณะท่�พึงปีระสงค์ของบัณฑิิต่ดั้วิย
 “การีจัด้นัิที่รีรีศึการีที่างการีศึึกษา “50 ปี ศึึกษาศึาสต่รี์ สรี้างครี้พัิพััฒนั์ชาต่ิ สรี้างปรีาชญ์์เพัื�อ
แผ่่นัดิ้นั สรี้างศิึลัป์ภู้มิปัญ์ญ์า สรี้างคุณค่าวิิชาครี้” แลัะการีนัำเสนัอผ่ลังานัที่างวิิชาการีของนัักศึึกษา
ในัครีั�งนั่� เป็นัการีจัด้นัิที่รีรีศึการีออนัไลันั์แบบเต่็มรี้ปแบบ โด้ยนัำเที่คโนัโลัย่เข้ามาเป็นัต่ัวิช่วิยที่างด้้านั
ช่องที่างการีสื�อสารี แลัะการีเชื�อมต่่อรีะหวิ่างกันั เหมาะสมกับยุค New Normal อย่างยิ�ง เพัรีาะไม่วิ่า
วิิที่ยากรีหรีือนัักศึึกษาอย้่ที่่�ไหนัก็สามารีถึรี่วิมกิจกรีรีมได้้ อ่กที่ั�งยังที่ำให้นัักศึึกษาได้้รัีบควิามร้ี้ด้้านัจัด้
การีเรีย่นัการีสอนั พัฒันัาทัี่กษะที่างปัญ์ญ์า ร้้ีวิิธีแ่ก้ไขปัญ์หาในัการีที่ำงานัร่ีวิมกนััผ่่านัเที่คโนัโลัยส่มัยใหม่
อ่กด้้วิย”
 สำหรับนิัทรรศึการออนัไลันั์ครั�งน่ั� จัดัขึ�นัระหวิ่างวัินัท่� 28 กุมภาพันัธิ์ - 4 ม่นัาคม 2565
ปีระกอบดั้วิย การบรรยายเร่�อง การจัดัการศึึกษาต่ามปีรัชั้ญ่าเศึรษฐกิจพอเพ่ยง/ศึาสต่ร์พระราชั้า
หัวข้อ “อารยเกษตร ตามแนวพิระราช่ดำริฯ” (กิจกรรมเสริมควิามเปี็นัคร่) โรงเร่ยนับ้านัทุ่งส้มปี่อย
โดัย นางสาววาสนา ศรเีปาระยะ ผ่อ้ำนัวิยการโรงเรย่นับ้านัทุง่ส้มป่ีอย การบรรยายเร่�อง การจดััการศึกึษา
ต่ามปีรัชั้ญ่าเศึรษฐกิจพอเพ่ยง/ศึาสต่ร์พระราชั้า “การจัดการศึกษาตามปรัช่ญาเศรษฐกิจพิอเพิียง 
โรงเรียนบ้านปางแดง” (กิจกรรมเสริมควิามเปี็นัคร่) โดัย นางกัลยา ธิ์ิสิงห์ ผ่้อำนัวิยการโรงเร่ยนั
บ้านัปีางแดัง การนัำเสนัอวิิจัยในัชั้ั�นัเร่ยนั โดัยนัักศึึกษาฝ่ึกปีระสบการณ์วิิชั้าช่ั้พคร่ 2 แลัะการนัำเสนัอ
ผลังานัวิิชั้าการ ของนัักศึึกษาคณะศึึกษาศึาสต่ร์ รวิมทั�ง กิจกรรมแลัะส่�อการสอนัเพ่�อพัฒนัาการเร่ยนั
ยคุใหม่ แลัะการเสวินัาทางวิิชั้าการ เร่�อง “ภาวะผู้้น้ำร่วมสำหรับครยุ้คใหม่” โดัย ผู้ศ.ดร.ปทุมพิร เปียถนอม
แลัะนัักศึึกษาระดัับบัณฑิิต่ศึึกษา ภาควิิชั้าบริหารการศึึกษา

   คณะศึึกษาศึาสตร์์ คณะศึึกษาศึาสตร์์  จััดงานจััดงาน
““5050  ปีีปีี  ศึกึษาศึาสตร์์ศึกึษาศึาสตร์์  สร้์างครู์พิิพิฒัน์์ชาตฯิ”สร้์างครู์พิิพิฒัน์์ชาตฯิ”

เจ้าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณิาธิ์กิาร	 ผศึ.ดัร.สรต่	่	ปีรช่ั้าปัีญ่ญ่ากลุั																																							
ผู้้ป้ระสานงานข้อมล้สารสนเทศ				นัางปุีญ่ญิ่สา อรพนิัท์																	 

คณิะผู้้จ้ดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณิาธิ์กิารผู้้ช่้่วย					รศึ.วิารศิึา		พลัายบวัิ    อาจารย์อภสิทิธิิ�		ศึภุกจิเจรญิ่				นั.ส.พรรณวิรา		เพิ�มพล่ั				นั.ส.กลุัศิึรา		เจรญิ่สขุ
กองบรรณิาธิ์กิาร	 				นั.ส.กนัษิฐา		ทองจบั    นั.ส.ศึริภิรณ์  นัามพงษ์    นั.ส.โชั้ต่มิา  เดัชั้ะราชั้
ช่่างภาพิ	 	 				นัายภาณพุงศ์ึ		พงิไธิสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า					นัายสณัฐติ่	ิ	เทศึสแ่ดัง				นัายสยมุพลั		ศึรพรหม    นัายสุภะชั้ยั  อวินัศึร่    				

โดัยม ่ผู้้ช่้่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช่ ทวสิีน คณบดั่
คณะวิิศึวิกรรมศึาสต่ร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
แลัะนายโสภณิ มณิีโช่ติ ผ่้อำนัวิยการกองพัฒนัา
ทรัพยากรบุคคลัดั้านัพลัังงานั เปี็นัสักข่พยานั 
เม่�อวิันัท่� 24 กุมภาพันัธิ์ 2565 ณ สำนัักพัฒนัา
ทรัพยากรบุคคลัดั้านัพลัังงานั อาคารอนุัรักษ์
พลัังงานัเฉลัิมพระเก่ยรต่ิ ต่ำบลัคลัองห้า อำเภอ
คลัองหลัวิง จังหวิัดัปีทุมธิานั่ 
      ทั�งนั่�ไดั้จัดัการลังนัามควิามร่วิมม่อในั 2 
โครงการ โดัยม่สถาบันัการศึึกษาแลัะหนั่วิยงานั
ร่วิมลังนัาม อ่ก 5 แห่ง ค่อ มหาวิิทยาลััยท่�นัำ
หลัักส่ต่รผ่ ้รับผิดัชั้อบดั้านัพลัังงานัสามัญ่ไปีใชั้้
ในัการเร่ยนัการสอนัให้กับนัักศึึกษา จำนัวินั 3 
มหาวิิทยาลััย ไดั้แก่ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม  
มหาวิิทยาลััยราชั้ภัฏิมหาสารคาม  แลัะสถาบันั
เทคโนัโลัย่พระจอมเกลั้าเจ้าคุณทหารลัาดักระบัง  
แลัะหนั่วิยงานัแลัะมหาวิิทยาลััย ท่�นัำหลัักส่ต่ร
ผ่้รับผิดัชั้อบดั้านัพลัังงานัต่ามกฎีหมายไปีใชั้้ในั
การฝ่ึกอบรมเฉพาะกิจในัร่ปีแบบออนัไลันั์ โดัย
จัดัฝ่ึกอบรมให้กับบุคลัากรโรงงานัควิบคุมแลัะ
อาคารควิบคุม จำนัวินั 4 แห่ง ไดั้แก่ สถาบันั
เทคโนัโลัย่พระจอมเกลั้าเจ้าคุณทหารลัาดักระบัง  
มหาวิิทยาลััยเทคโนัโลัย่พระจอมเกลั้าธินับุร่ 
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แลัะม่ลันัิธิิอนัุรักษ์
พลัังงานัแห่งปีระเทศึไทย
      โอกาสนั่� ผู้้้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพิงษ์  
ปราบใหญ่ อธิิการบดั่มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
กลั่าวิวิ่า การลังนัามควิามร่วิมม่อในัครั�งนั่�ถ่อเปี็นั
กจิกรรมดั่ๆ  ท่�มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ได้ัมโ่อกาส
ร่วิมมอ่กับกรมพฒันัาพลังังานัทดัแทนัแลัะอนัรุกัษ์
พลัังงานั กระทรวิงพลัังงานั ในัการนัำหลัักส่ต่ร
ผ่ร้บัผดิัชั้อบด้ัานัพลัังงานัต่ามกฎีหมายไปีใช้ั้ในัการ
ฝึ่กอบรมเฉพาะกิจในัรป่ีแบบออนัไลัน์ั ไปีจัดัอบรม
ซึ่ึ�งทำให้เห็นัไดั้วิ่ามาต่รฐานัในัการเร่ยนัร่้ การจัดั
การเร่ยนัการสอนั ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ไม่ต่่างจากมหาวิิทยาลััยอ่�นัๆ โดัยเฉพาะคณะ
วิิศึวิกรรมศึาสต่ร์ ทั�งนั่� นัอกจากการจัดัการเร่ยนั
การสอนัในัมหาวิทิยาลัยัแล้ัวิ ยังให้บรกิารทางด้ัานั
วิิชั้าการร่วิมกับหนั่วิยงานัภายนัอกเท่ยบเท่ากับ
มหาวิิทยาลััยชัั้�นันัำต่่างๆ ไดั้อ่กดั้วิย อยากให้

คณะวิิศึวิกรรมศึาสต่ร์ มุ่งมั�นัพัฒนัาดั้านัวิิชั้าการ
ให้มากยิ�งขึ�นัเพ่�อจะไดั้ต่่อยอดัในัเร่�องอ่�นัๆ ต่่อไปี
      ผู้้ช่้่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช่ ทวสีนิ คณบดั่
คณะวิิศึวิกรรมศึาสต่ร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
กลั่าวิวิ่า การลังนัามครั�งน่ั� ม่วัิต่ถุปีระสงค์เพ่�อ
ร่วิมม่อกันัจัดัฝ่ึกอบรมหลัักส่ต่รผ่้รับผิดัชั้อบดั้านั
พลังังานัเฉพาะกจิในัรป่ีแบบออนัไลัน์ั ให้กบัโรงงานั
ควิบคุมแลัะอาคารควิบคุมท่�ยังไม่ม่ผ่้รับผิดัชั้อบ
ดั้านัพลัังงานัต่ามกฎีหมายแลัะ กพบ. โดัยทาง
กรมพัฒนัาพลัังงานัทดัแทนัแลัะอนุัรักษ์พลัังงานั
กระทรวิงพลัังงานั พิจารณาเห็นัวิ่า มหาวิิทยาลััย

รามคำแหง ม่ วิิทยากรท่� ม่ คุณวิุฒิ  ควิามร่ ้
ควิามสามารถ รวิมถงึปีระสบการณ์ มศ่ึกัยภาพในัการ
จัดัฝ่ึกอบรมหลัักส่ต่รผ่้รับผิดัชั้อบดั้านัพลัังงานัไดั้
จงึเหน็ัด้ัวิยในัหลักัการให้มหาวิิทยาลัยัรามคำแหง
จัดัฝ่ึกอบรมในั 3 หลัักส่ต่ร ไดั้แก่ หลัักส่ต่ร
ผ่้รับผิดัชั้อบดั้านัพลัังงานัสามัญ่โรงงานั หลัักส่ต่ร
ผ่้รับผิดัชั้อบพลัังงานัสามัญ่อาคาร แลัะหลัักส่ต่ร
ผ่ร้บัผดิัชั้อบด้ัานัพลังังานัอาวิโุสทฤษฎีไ่ฟ้ฟ้้า ทั�งนั่�
ผ่้ผ่านัการฝ่ึกอบรมจะต่้องผ่านัการทดัสอบโดัยใชั้้
ข้อสอบกลัางของ พพ. แลัะผ่ท้่�สอบผ่านัต่ามเกณฑ์ิ
มาต่รฐานั พพ. เท่านัั�นั จึงจะม่สิทธิิ�ไดั้รับวิุฒิบัต่ร


