ม.รามคำำ�แหง จัับมืือกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนฯ

ฝึึกอบรมผู้้�รัับผิิดชอบด้้านพลัังงานเฉพาะกิิจ

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จัับมืือ กรมพััฒนาพลัังงานทดแทน
และอนุุ รัั ก ษ์์ พ ลัั ง งาน กระทรวงพลัั ง งาน และหน่่ ว ยงานสถาบัันการศึึกษา 5 แห่่ง เพื่่อ� จััดฝึกึ อบรมหลัักสููตรผู้้�รับั ผิิดชอบ
ด้้านพลัังงานเฉพาะกิิจในรููปแบบออนไลน์์ให้้กัับโรงงานควบคุุม
และอาคารควบคุุมที่่ยั� งั ไม่่มีีผู้้�รับั ผิิดชอบด้้านพลัังงานตามกฎหมาย
และ กพบ.
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
การจััดฝึกึ อบรมหลัักสููตรผู้้�รับั ผิิดชอบด้้านพลัังงานเฉพาะกิิจกัับ
นายประเสริิฐ สิินสุุขประเสริิฐ อธิิบดีีกรมพััฒนาพลัังงานทดแทน
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน
(อ่่านต่่อหน้้า 10)

ม.รามฯ ขยายเวลาการศึึกษา
แก่่นศ.ที่่�หมดสถานภาพปีี 2564
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ขยายระยะเวลาการศึึกษาให้้กับั
นััก ศึึ ก ษาทุุ ก ระดัับการศึึกษา ที่่�ได้้รัับผลกระทบ จากการ
แพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งจะ
หมดสถานภาพการศึึ ก ษาในปีี 2564 ออกไปอีี ก ครั้้� ง ละ
1 ภาคการศึึกษา แต่่รวมแล้้วต้้องไม่่เกิิน 1 ปีีการศึึกษา
สำหรัับ นัักศึึกษาแต่่ละระดัับการศึึกษาที่่�ศึึกษาอยู่่�ใน
ชั้้�นปีีต่่างๆ ในปีีการศึึกษา 2564 ดัังนี้้�
ปริิญญาตรีี 4 ปีี เฉพาะนัักศึึกษาที่่�กำลัังศึึกษาอยู่่�ใน
ชั้้�นปีีที่่� 8 (รหััสประจำตััว 57)
ปริิญญาตรีี 5 ปีี เฉพาะนัักศึึกษาที่่�กำลัังศึึกษาอยู่่�ใน
ชั้้�นปีีที่่� 10 (รหััสประจำตััว 55)
ปริิญญาตรีี 6 ปีี เฉพาะนัักศึึกษาที่่�กำลัังศึึกษาอยู่่�ใน
ชั้้�นปีีที่่� 12 (รหััสประจำตััว 53)
ปริิ ญ ญาโท เฉพาะนัั ก ศึึ ก ษาที่่� ก ำลัั ง ศึึ ก ษาอยู่่�ใ น
ชั้้�นปีีที่่� 5 (รหััสประจำตััว 60)
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

ม.รามฯ รัับมอบอุุปกรณ์์การแพทย์์
ส่่งต่่อ CI ดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด-19

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง รัับมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ยารัักษาโรค เครื่่�องอุุปโภคและบริิโภค
จากพลเอกรัังษีี กิิติิญาณทรััพย์์ กรรมการผู้้�อำนวยการใหญ่่ สถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์
กองทััพบก เพื่่อ� ใช้้ในการดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ที่่เ� ข้้ารัักษาตััว ณ ศููนย์์พักั คอยสำหรัับ
ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 (Community Isolation: CI) “ซีีพีี-รามคำแหง-นพรััตนราชธานีี”
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

สถาบัันศิิลปวััฒนธรรม ม.ร. ร่่วมโครงการ “ทิิพยสืืบสาน รัักษา ต่่อยอด
นวััตกรรมศาสตร์์พระราชา ครั้้ง� ที่่� 15”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กรสรวง ปาณิินท์์ รองอธิิการบดีีฝ่่ายศิิลปวััฒนธรรม
พร้้อมด้้วย นางสายพิิน สำนัักนี้้� หััวหน้้าสำนัักงานเลขานุุการ สถาบัันศิลปวั
ิ ฒ
ั นธรรม
เฉลิิมพระเกีียรติิ เป็็นตัวั แทนมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่่วมโครงการ “ทิิพยสืืบสาน รัักษา
ต่่อยอด นวััตกรรมศาสตร์์พระราชา ครั้้ง� ที่่� 15” จััดโดย บริิษัทั ทิิพยประกัันภัยั จำกััด
(มหาชน) ร่่วมกัับศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน) มููลนิิธิิประเทศไทยใสสะอาด
สำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน) กองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััย
และสร้้างสรรค์์ การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย และมููลนิิธิิธรรมดีี นำคณะครููอาจารย์์
ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกจากสถาบัันการศึึกษาทั่่�วประเทศ ตามรอยจุุดกำเนิิดทฤษฎีีใหม่่
แนวคิิดบวรและอาชีีพพระราชทานครั้้�งแรก พร้้อมร่่วมถอดรหััสพระอััจฉริิยภาพ
ในหลวงรััชกาลที่่� 9
(อ่่านต่่อหน้้า 9)

ม.ร. ยืืนยัันตััวตน สอบซ่่อมภาค 1/64 ส่่วนภููมิิภาค 5 - 9 มีี.ค. 65
ปีที่ ๕๑

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๔๘

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
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ในฉบัับ หน้้า 3

พบอาจารย์์ผู้้�สอน

HRD2101

๒

ข่าวรามคำ�แหง

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ม.ราม เปิิดรัับ ป.เอก

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดรับั สมััครผู้้�สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
ทุุกสาขาวิิชา เข้้าศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาเอก ประจำปีี 2565 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชา
การตรวจสอบและกฎหมายวิิศวกรรม ค่่าธรรมเนีียมตลอดหลัักสููตร 433,700 บาท (แบ่่งจ่่าย 12 งวด)
คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์ และยื่่�นข้้อเสนอดุุษฎีีนิิพนธ์์
	ผู้้�สนใจสมััครตั้้�งแต่่บััดนี้้� 20 มิิ ถุุ น ายน 2565 สอบถาม
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�บััณฑิิต
วิิ ท ยาลัั ย คณะวิิ ศว กรรมศาสตร์์
โทร. 0-2310-8000 ต่่ อ 3343
หรืือที่่� www.engrlw.ru.ac.th

การเปิิดสอบกระบวนวิิชา เพิ่่ม� เติมิ (ครั้้ง� ที่่� 2)
สอบซ่่อมภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564

การงดสอบกระบวนวิิชา (ครั้้�งที่่� 2)
สอบซ่่อมภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564

	ด้้วยคณะวิิทยาศาสตร์์ ได้้ขอเปิิดสอบซ่่อม
กระบวนวิิชา COS2104 และ INT4402 จากที่่�
ได้้ประกาศไว้้เดิิมใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีีการศึึกษา
2564
ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงให้้เปิิดสอนกระบวน
วิิ ช าดัั ง กล่่ า วเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ เ ป็็ น กรณีีพิิ เ ศษในการ
สอบซ่่อมภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564 โดยให้้คณะ
ดำเนิินการจััดสอบเองทุุกกระบวนวิิชา

	ด้้ ว ยคณะรัั ฐ ศาสตร์์ มีีความจำเป็็ น
บางประการไม่่สามารถเปิิดสอบซ่่อมกระบวนวิิชา
POL4110 และ POL4115 ที่่ป� ระกาศเปิิดสอบซ่่อม
ใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564 นี้้�ได้้
ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยจึึงให้้งดสอบซ่่อม
กระบวนวิิชาดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมในการสอบซ่่อม
ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2564 นี้้�

การงดสอนกระบวนวิิชา (ครั้้�งที่่� 1)
ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564

วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร.
มอบทุุนแก่่นัักศึึกษา 50 ทุุน

	มููลนิิ ธิิ ก ารศึึ ก ษาคณะมนุุ ษ ยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีความประสงค์์จะให้้
ทุุนการศึึกษา ประจำภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา
2564 จำนวน 50 ทุุนๆ ละ 5,000 บาท ให้้แก่่
นัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์ที่่�ลงทะเบีียนมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ภาคเรีียนปกติิ ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
ในการศึึกษา และมีีความประพฤติิดีี ขยัันหมั่่�นเพีียร
รวมทั้้� ง ต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาที่่� ข อจบการศึึ ก ษา
ในภาคการศึึกษาที่่�ขอรัับทุุน และต้้องไม่่เคยเป็็น
ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
สำหรัับหลัักฐานในการสมััครขอรัับทุุน
ประกอบด้้ ว ย 1) ใบสมัั ค รขอรัั บ ทุุ น ของมููลนิิ ธิิ
การศึึกษา คณะมนุุษยศาสตร์์ 2) รููปถ่่ายขนาด 1 นิ้้�ว
ถ่่ายมาแล้้วไม่่เกิิน 1 ปีี จำนวน 1 รููป 3) หลัักฐาน
แสดงผลการศึึ ก ษาทุุ ก ภาคเรีียนจนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น
4) สำเนาบััตรประจำตััวนัักศึึกษาและสำเนาใบเสร็็จ
แสดงว่่านัักศึึกษายัังคงลงทะเบีียนเรีียนอยู่่�ติดิ ต่่อกััน
2 ภาคเรีียนปกติิ และ 5) สำเนาทะเบีียนบ้้าน 1 ฉบัับ
นัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์ ที่่มีี� ความประสงค์์
จะขอรัับทุุนมููลนิิธิิการศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์
ให้้ขอรัับและยื่่�นใบสมััคร Online ได้้ตั้้�งแต่่บััดนี้้� 29 เมษายน 2565 ที่่� www.human.ru.ac.th
หรืือที่่� https://shorturl.asia/KYzGa ดููรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Facebook Fanpage : คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โทร. 0-2310-8263

	ด้้วยคณะนิิติศิ าสตร์์ คณะบริิหารธุุรกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
คณะรััฐศาสตร์์ และคณะสื่่�อสารมวลชน มีีความจำเป็็นบางประการ ไม่่สามารถเปิิดสอนกระบวนวิิชา
APR3206 CMA4116 GAS3801 LAW3062 LAW3171 LAW4145 LAW4191 MCS2106 MCS3301 PHI4307
CAE3226 COS2204 GEO3304 LAW3131 LAW4044 LAW4152 LAW4192 MCS2108 MCS3305 PHI4401
CAE3236 COS2213 HEC3015 LAW3140 LAW4045 LAW4160 LAW4193 MCS2109 MCS3306 PHY1008
CAE3426 CRT2033 INT3110
LAW3141 LAW4052 LAW4165 LAW4194 MCS2151 MCS3403 POL4129
CAE4219 CSO2212 INT4402
LAW3145 LAW4060 LAW4168 LAW4195 MCS2200 MCS3404 POL4234
CAE4319 CSO4206 JPN4306 LAW3146 LAW4065 LAW4174 LAW4196 MCS2201 MCS3451 POL4318
CEC4254 ENG3604 LAW3031 LAW3151 LAW4068 LAW4180 MAL3101 MCS2203 MCS3472 POL4365
CEN4104 ENG3706 LAW3040 LAW3162 LAW4074 LAW4181 MCS1100 MCS2602 MCS3605 RPE3801
CEN4105 ENS3103 LAW3041 LAW3167 LAW4080 LAW4183 MCS1101 MCS2603 MCS4103 SKT1002
CEN4401 FOL3103 LAW3045 LAW3168 LAW4081 LAW4188 MCS1300 MCS3100 MCS4106 THA4103
CEN4402 FOL3104 LAW3046 LAW3169 LAW4083 LAW4189 MCS1400 MCS3203 MCS4602 THA4211
CMA4106 FOL4204 LAW3051 LAW3170 LAW4144 LAW4190 MCS2100 MCS3300 MCS4603
ที่่�ประกาศเปิิดสอนในม.ร. 30 ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 นี้้�ได้้
ฉะนั้้�น ถ้้านัักศึึกษาได้้ลงทะเบีียนเรีียนในกระบวนวิิชาดัังกล่่าว สามารถสัับเปลี่่ย� นเป็็นกระบวนวิิชาอื่่น� ได้้ก่อ่ นการสอบของกระบวนวิิชาที่่จ� ะสัับเปลี่่ย� นนั้้�น
หรืือไปติิดต่่อขอเงิินค่า่ หน่่วยกิิตคืืนได้้ ภายในวัันสุดท้
ุ า้ ยของการสอบไล่่ ที่่ฝ่� า่ ยลงทะเบีียนเรีียนและจััดสอบ สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบประเมิินผล
(สวป. ชั้้�น 6) หากนัักศึึกษาผู้้�ใดไม่่สามารถไปดำเนิินการด้้วยตนเองได้้ ให้้มอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นดำเนิินการแทน พร้้อมทั้้�งนำใบเสร็็จรัับเงิินไปด้้วย
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ทรััพยากรมนุุษย์์

HRD2101

“มนุุษย์์ทุุกคนสามารถพััฒนาได้้” ประโยคสั้้�น ๆ ที่่�สรุุปความหมายของ
วิิชาชีีพนัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ไว้้อย่่างชััดเจน มีีบทบาทในการพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีความรู้้� ความสามารถตามสายอาชีีพ ตำแหน่่ง รวมถึึงพััฒนาองค์์กรให้้มีี
การขัับเคลื่่อ� นไปพร้้อมกัับบุุคลากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
จึึงเป็็นอีีกอาชีีพหนึ่่�งที่่�สำคััญ และเป็็นที่่�ต้้องการขององค์์กรเป็็นอย่่างยิ่่�ง
คอลััมน์์ “พบอาจารย์์ผู้้�สอน” ฉบัับนี้้� พบกัับ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.เอกสิิทธิ์์� สนามทอง ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายวิิทยบริิการจัังหวััดชััยภููมิิ และ
อาจารย์์ประจำคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ผู้้�สอนกระบวนวิิชา HRD2101
หลัักการการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ที่่�จะมาอธิิบายถึึงความสำคััญของหลัักการ
พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ รวมถึึงเจาะลึึกเนื้้�อหาของกระบวนวิิชา พร้้อมทั้้�งแนะแนว
ข้้อสอบในรายวิิชานี้้�
ผศ.ดร.เอกสิิทธิ์์� กล่่าวว่่า กระบวนวิิชา HRD2101 เป็็นวิิชาพื้้�นฐานตััวแรก
ของสาขาวิิชาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ที่่ร� วบรวมความรู้้�เบื้้�องต้้นของการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ไว้้ทั้้ง� หมด เพราะนัักศึึกษาในคณะทรััพยากรมนุุษย์์ รวมถึึงนัักศึึกษา
คณะอื่่�นที่่�ลงทะเบีียนเรีียนเป็็นวิิชาโท จะต้้องเรีียนวิิชานี้้�เป็็นวิิชาแรก เพื่่�อเป็็น
แนวคิิดเริ่่ม� ต้้นการเข้้าสู่่เ� นื้้�อหาของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ขั้้น� ต่่อไป โดยเนื้้�อหา
ประกอบด้้วย แนวคิิด ทฤษฎีี ขอบข่่ายกิิจกรรมการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ การออกแบบ
การเรีียนรู้้� วิิธีีการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ บทบาทและสมรรถนะของนัักพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์มืืออาชีีพ รวมถึึงจริิยธรรมและคุุณธรรมของนัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
สำหรัับตำรากระบวนวิิชา HRD2101 เล่่มนี้้� มีีเนื้้�อหาทั้้�งหมด 11 บท
ที่่� ผศ.ดร.เอกสิิทธิ์์� ได้้ร้้อยเรีียงเรื่่�องราวพื้้�นฐานของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ว่่าสำคััญต่่อแนวทางการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์กรอย่่างไร ตลอดจนแนวคิิด
และทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ประกอบกัันเป็็นกิิจกรรมการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ตั้้�งแต่่การพััฒนารายบุุคคล การพััฒนาอาชีีพ การพััฒนาองค์์การและการบริิหาร
ผลการปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้�เรีียกว่่าขอบข่่ายของกิิจกรรมการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ที่่�จะไปขัับเคลื่่�อนให้้วิิธีีการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ สามารถตอบโจทย์์ของ
องค์์กรต่่าง ๆ ได้้อย่่างตรงตามวััตถุปุ ระสงค์์ นอกจากนั้้�น ยัังได้้กล่่าวถึึงการออกแบบ
การเรีียนรู้้�และวิิ ธีี การพัั ฒ นาทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์ ที่่� ส ำคัั ญ ต่่ า งๆ เพื่่� อ ให้้ บุุ ค คล
เกิิดการพััฒนาสมรรถนะในตััวบุุคคล
ในเมื่่�อกระบวนวิิชา HRD2101 นี้้�เป็็นวิิชาพื้้�นฐานเบื้้�องต้้นของสาขาวิิชา
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ผู้้�เรีียนจึึงควรที่่�จะทำความเข้้าใจถึึงพื้้�นฐานของ
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ต้้องรู้้�ว่่าความเป็็นมาของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
คืืออะไร โดยเนื้้�อหาส่่วนแรกนี้้�จะแสดงถึึงใจความที่่�สำคััญ ได้้แก่่ แนวคิิดพื้้�นฐาน
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ว่่าจริิงๆ แล้้วเรามีีความเชื่่�อพื้้�นฐานอะไร โดยที่่�
คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ม.รามคำแหง จะปลููกฝัังความเชื่่�อพื้้�นฐานให้้กัับ
ลููกศิิษย์์ทุุกคนว่่า “มนุุษย์์ทุุกคนสามารถพััฒนาได้้” และ “ทรััพยากรมนุุษย์์
มีีคุุณค่่าต้้องพััฒนาให้้ทัันโลก” ซึ่่�งเป็็นปรััชญาที่่� รองศาสตราจารย์์ ดร.โฆษิิต
อิินทวงศ์์ ผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� หลัักสููตรและอดีีตคณบดีีคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ม.รามคำแหง
และเป็็ นผู้้�ที่่� ไ ด้้ ว างรากฐานความเชื่่� อ พื้้� น ฐานนี้้� ไว้้ ตั้้� ง แต่่ แรกเริ่่� ม ซึ่่� ง สามารถ
ยกตััวอย่่างง่่าย ๆ ว่่า จากสภาวะปััจจุุบัันที่่�มีีการ Work From Home มากขึ้้�น
มีีการทำงานแบบ New normal องค์์กรจะต้้องพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้ทัันโลก
ทัันเหตุุการณ์์ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น

สำหรัับทฤษฎีีของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�เราเรีียกกัันง่่าย ๆ ว่่า
ทฤษฎีีเก้้าอี้้� 3 ขา ประกอบด้้วย ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์ ทฤษฎีีระบบและทฤษฎีี
จิิตวิิทยา ทั้้�ง 3 ทฤษฎีีนี้้เ� ป็็นองค์์ประกอบที่่ท� ำให้้กิจิ กรรมการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ประสบความสำเร็็จ เนื่่�องจากการขัับเคลื่่�อนให้้โครงการ กิิจกรรม วิิธีีการพััฒนา
ทรััพย์์กรมนุุษย์์ทุุกรููปแบบ ประสบความสำเร็็จ และเมื่่�อลองเจาะลึึกเข้้าไปใน
ทฤษฎีเี ศรษฐศาสตร์์ จะเห็็นถึงึ ความต้้องการจำเป็็น ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับทฤษฎีีการหา
ความต้้องการจำเป็็นในการพััฒนา เป็็นการรวมแนวคิิดเรื่่อ� งผลตอบแทนจากการลงทุุน
ของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ สำคััญต่่อมาก็็คืือทฤษฎีีระบบ ที่่�แสดงถึึงกิิจกรรม
โครงการ วิิธีีการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ทุกุ รููปแบบ ต้้องอยู่่ภ� ายใต้้แนวคิิดเชิิงระบบ
ที่่�ต้้องมีี “ปััจจััยนำเข้้า กระบวนการ ผลผลิิต”
ผศ.ดร.เอกสิิทธิ์์� ยัังกล่่าวต่่อว่่า สำหรัับทฤษฎีีสุุดท้า้ ย คืือ ทฤษฎีีจิิตวิิทยานั้้�น
มนุุษย์์ทุุกคนมีีจิิตใจ มีีความรู้้�สึึกนึึกคิิดเป็็นของตััวเอง การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
จึึงเป็็นต้อ้ งใช้้หลัักจิิตวิิทยาเพื่่อ� ให้้เข้้าถึึงมนุุษย์์ ยกตััวอย่่างทฤษฎีีจิิตวิิทยาที่่น� ำมาใช้้
ได้้แก่่ หลัักจิิตวิิทยาการรัับรู้้�ซึ่ง่� เป็็นกระบวนการทางปััญญา รวมไปถึึงทฤษฎีีจิิตวิิทยา
ด้้ า นพฤติิ ก รรมศาสตร์์ เพื่่� อ ช่่ ว ยให้้ เ ห็็ นว่ ่ า กิิ จ กรรมที่่� จัั ดขึ้้� น จากออกแบบวิิ ธีี
การเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ จะช่่วยเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่างไร
ทั้้�งนี้้�เมื่่�อพิิจารณาถึึงวััตถุุประสงค์์ของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ที่่�ประกอบด้้วย
ความรู้้� (Knowledge) ความเข้้าใจ (Understand) ทัักษะ (Skill) ทััศนคติิ
(Attitude) และพฤติิกรรม (Behavior) ซึ่่�งเป้้าหมายที่่�สำคััญที่่�สุุดของการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ ก็็คืือ การเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงพฤติิกรรมนั้้�นเอง
ฝากถึึ ง นัั ก ศึึ ก ษาที่่� ก ำลัั ง หาวิิ ช าเลืื อ กเสรีี ว่่ า “แน่่ น อนว่่ า ทุุ ก คน
เรีียนจบไปทำงานกัับมนุุษย์์” หากไม่่ได้้เรีียนคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์หรืือ
ลงสาขาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นวิิชาโท ก็็ยัังสามารถเลืือกลงทะเบีียน
HRD2101 หลัักการการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ เป็็นวิิชาเลืือกเสรีไี ด้้ เพื่่�อที่่จ� ะได้้
เรียี นรู้้ใ� นหลัักการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ในการนำแนวคิิดการพััฒนาคนไปปรัับใช้้
ในวิิชาชีีพของแต่่ละคนได้้ โดยจะสามารถพััฒนาทัักษะ ความสามารถให้้กัับ
บุุคลากร เพื่่�อนร่่วมงานได้้เติิบโตไปพร้้อมๆ กััน ซึ่่�งเป็็นไปตามความเชื่่�อที่่�ว่่า
“มนุุษย์์ทุุกคนสามารถพััฒนาได้้” และ “ทรััพยากรมนุุษย์์มีีคุุณค่่าต้้องพััฒนา
ให้้ทัันโลก”
สำหรัับแนวข้้อสอบ ผศ.ดร.เอกสิิทธิ์์� แนะให้้นัักศึึกษาจดจำชื่่�อวิิชาให้้ดีี
อย่่างเช่่นวิิชานี้้� หลัักการการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ แน่่นอนว่่าข้้อสอบจะต้้อง
ออกเกี่่� ย วกัั บ หลัั ก การ ความเชื่่� อ พื้้� น ฐาน แนวคิิ ด ทฤษฎีี ข องการพัั ฒ นา
ทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์ อ ย่่ า งแน่่ น อน รวมถึึ ง บทบาทและสมรรถนะของนัั ก พัั ฒ นา
ทรััพยากรมนุุษย์์
“วิิชา HRD2101 เป็็นข้อ้ สอบแบบอััตนััย จำนวน 3 ข้้อ โดยมีีเอกลัักษณ์์
สำคััญของข้้อสอบที่่� ผศ.ดร.เอกสิิทธิ์์� เป็็นผู้้�ออกที่่�นัักศึึกษาจำได้้โดยง่่าย ก็็คืือ
คำตอบของข้้อที่่� 1 จะเป็็นแนวคำถามของข้้อที่่� 2 และคำตอบของข้้อที่่� 2 จะเป็็น
แนวคำถามของข้้อถััดไป ซึ่่�งคำตอบของข้้อสอบทั้้�งหมดจะบููรณาการร่่วมกััน”
นัักศึึกษาสามารถติิดต่่ออาจารย์์ผู้้�สอนได้้ที่่� LINE ID : doctorkarn หรืือ
E-mail : ekkasit_san@rumail.ru.ac.th หรืือ เข้้าพบอาจารย์์ด้้วยตนเองที่่�
คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ชั้้�น 9 อาคารสุุโขทััย (กรุุณานััดหมายก่่อนเข้้าพบ)

ข่าวรามคำ�แหง
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ม.ร.เปิิดสอนกระบวนวิิชา เพิ่่�มเติิม (ครั้้�งที่่� 1) ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564

	ด้้วย คณะนิิติศิ าสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์ และคณะสื่่อ� สารมวลชน ได้้ขอเปิิดสอนบางกระบวนวิิชา
จากที่่�ได้้ประกาศเดิิมไว้้ใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 ดัังนั้้�นมหาวิิทยาลััยจึึงให้้เปิิดสอนกระบวนวิิชาดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมเป็็นกรณีีพิิเศษ ดัังนี้้�
รายกระบวนวิิชา วััน เวลาเรีียน
หมายเหตุุ
รายกระบวนวิิชา
วััน เวลาเรีียน
หมายเหตุุ
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

ศ. 09.30-12.00 น.
จ. 09.30-11.20 น.
ศ. 09.30-11.20 น.
ศ 09.30-11.20 น.
จ. 09.30-11.20 น.
อ. 15.30-17.20 น.
พ. 07.30-09.20 น.
อ. 09.30-11.20 น.
จ. 13.30-15.20 น.
พ. 13.30-15.20 น.
อ. 09.30-11.20 น.
พ. 13.30-15.20 น.
อ. 13.30-15.20 น.
อ. 13.30-15.20 น.
พ. 13.30-15.20 น.
พ. 07.30-09.20 น.
อ. 09.30-11.20 น.
พฤ. 09.30-11.20 น.
จ. 13.30-15.20 น.
พฤ. 09.30-11.20 น.
อ. 09.30-11.20 น.
อ. 13.30-15.20 น.
พ. 09.30-11.20 น.
ไม่่มีีบรรยาย
อ. 13.30-15.20 น.
ศ. 09.30-11.20 น.
จ. 09.30-11.20 น.
ศ. 11.30-13.20 น.
พ. 11.30-13.20 น.
จ. 11.30-13.20 น.
อ. 09.30-11.20 น.
พ. 11.30-13.20 น.
พฤ. 09.30-11.20 น.
พฤ. 09.30-11.20 น.
พ. 13.30-15.20 น.
พ. 13.30-15.20 น.
จ. 13.30-15.20 น.
จ. 11.30-13.20 น.
ไม่่มีีบรรยาย
พฤ. 11.30-13.20 น.
ไม่่มีีบรรยาย
อ. 07.30-09.20 น.
พ. 13.30-15.20 น.
อ. 09.30-11.20 น.
ศ. 09.30-11.20 น.
ศ. 15.30-17.20 น.
อ. 13.30-15.20 น.
พ. 07.30-09.20 น.
จ. 13.30-15.20 น.
ศ. 09.30-11.20 น.
ศ. 13.30-15.20 น.
จ. 09.30-11.20 น.
พ. 09.30-11.20 น.

สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 56-59 ลงทะเบีียน
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 54-59 ลงทะเบีียน
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 55-59 ลงทะเบีียน
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 55-59 ลงทะเบีียน
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 55-59 ลงทะเบีียน
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้้นไป
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป

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

อ. 13.30-15.20 น.
พ. 07.30-09.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 53... เป็็นต้้นไป
จ. 07.30-09.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 53... เป็็นต้้นไป
อ. 09.30-11.20 น.
จ. 11.30-13.20 น.
อ. 15.30-17.20 น.
ไม่่มีีบรรยาย
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 55-62 ลงทะเบีียน
ศ. 15.30-17.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
ศ. 15.30-17.20 น.
พ. 07.30-09.20 น.
ศ. 09.30-11.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 56... เป็็นต้้นไป
จ. 09.30-11.20 น.
พ. 11.30-13.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้้นไป
จ. 09.30-11.20 น.
อ. 13.30-15.20 น.
พฤ. 13.30-15.20 น. สำหรัับนัักศึึกษารหััส 53... เป็็นต้้นไป
อ. 13.30-15.20 น.
อ. 15.30-17.20 น.
พฤ. 11.30-13.20 น.
จ. 11.30-13.20 น.
จ. 11.30-13.20 น.
พฤ. 09.30-11.20 น.
อ. 11.30-13.20 น.
อ. 09.30-11.20 น.
ศ. 13.30-15.20 น.
ติิดต่่อคณะก่่อนลงทะเบีียนเรีียน
จ. 13.30-15.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้้นไป
พ. 13.30-15.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้้นไป
พ. 09.30-11.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้้นไป
อ. 13.30-15.20 น.
ไม่่มีีบรรยาย
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้้นไป
จ. 07.30-09.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้น้ ไป
จ. 11.30-13.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้น้ ไป
จ. 11.30-13.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 62... เป็็นต้น้ ไป
พฤ. 07.30-09.20 น.
จ. 09.30-11.20 น.
อ. 11.30-13.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้น้ ไป
อ. 11.30-13.20 น.
พฤ. 09.30-11.20 น.
ไม่่มีีบรรยาย
ไม่่มีีบรรยาย
ไม่่มีีบรรยาย
ไม่่มีีบรรยาย
ไม่่มีีบรรยาย
ไม่่มีีบรรยาย
ไม่่มีีบรรยาย
ไม่่มีีบรรยาย
จ. 13.30-15.30 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 60... เป็็นต้น้ ไป
พ. 07.30-09.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้น้ ไป
ศ. 07.30-09.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 61... เป็็นต้น้ ไป
จ. 08.30-11.00 น.
จ. 13.30-15.20 น.
พ. 09.30-11.20 น.
ศ. 09.30-11.20 น.
จ. 13.30-15.20 น.
สำหรัับนัักศึึกษารหััส 52... เป็็นต้น้ ไป

สำหรัับวัันเวลาสอบไล่่ ในภาค 2 ปีีการศึึกษา 2565 ให้้คณะดำเนิินการจััดสอบเอง

วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา

เนื้้�อหาวิิชาและสายงานประกอบอาชีีพ
ของคณะมนุุษยศาสตร์์และศึึกษาศาสตร์์
ถาม: อยากทราบเกี่่�ยวกัับการเรีียนภาษาของ
คณะมนุุษยศาสตร์์และศึึกษาศาสตร์์ ทั้้�งสองคณะนี้้�
มีีการเรีียนการสอนและเนื้้�อหาวิิชาต่่างกัันอย่่างไร
และถ้้าเลืือกเรีียนเกี่่ย� วกัับภาษาของทางคณะมนุุษยศาสตร์์ หรืือของคณะศึึกษาศาสตร์์สายงานประกอบ
อาชีีพ มีีอะไรบ้้าง ต่่างกัันอย่่างไร
ตอบ: คณะมนุุษยศาสตร์์มีีขอบข่่ายการเรีียนที่่�
เกี่่ย� วข้้องโดยตรงกัับหลัักไวยากรณ์์ของภาษา มุ่่�งเน้้น
ผู้้�เรีียนในทัักษะการสื่่อ� สาร การฟััง การอ่่าน การพููด
และการเขีียน รวมไปถึึ ง วัั ฒ นธรรมด้้ า นอื่่� น ๆ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ภาษาและมนุุ ษ ย์์ เช่่ น วรรณคดีี
ปรััชญา วััฒนธรรม ศาสนา เป็็นต้น้ ผู้้�สำเร็็จการศึึกษา
สามารถนำภาษาไปประยุุกต์์ใช้้ในการงานอาชีีพ
เช่่น ล่่ามแปลภาษา ประชาสััมพัันธ์์ ธุุรกิิจท่่องเที่่ย� ว
ธุุรกิิจโรงแรม งานเขีียน หนัังสืือ งานแปล ฯลฯ
สำหรัับคณะศึึกษาศาสตร์์ จะมุ่่�งเน้้นการเรีียน
สำหรัับการเป็็นครูู อาจารย์์ ต้้องมีีการศึึกษาทางด้้าน
จิิตวิิทยาความเป็็นครูู กลวิิธีีและเทคนิิคการสอน
วิิธีีการจััดการศึึกษา การจััดการเรีียนการสอนใน
รููปแบบต่่างๆ ที่่เ� หมาะสมกัับนัักเรีียนแต่่ละระดัับชั้น้�
เช่่น ปฐมวััย ประถมศึึกษา และมััธยมศึึกษา รวมทั้้�ง
มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับการวััดผลและประเมิินผล อีีกทั้้�ง
ยัังมีีการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพครูู (ฝึึกสอน)

หลัักเกณฑ์์ของการ
ลงทะเบีียนสอบซ่่อม
ถาม: ขอสอบถามเกี่่ย� วกัับการลงทะเบีียนซ่่อม ดัังนี้้�
1. หลัั ก เกณฑ์์ ข องการลงทะเบีียนสอบซ่่ อ ม
มีีอะไรบ้้าง
2. สามารถลงเรีียนวิิชาที่่ยั� งั สอบไม่่ผ่า่ นได้้หรืือไม่่
3. ถ้้าลงเรีียนซ้้ำได้้ สามารถลงได้้กี่่�ครั้้�ง
ตอบ: 1. ข้้อกำหนดของการลงทะเบีียนสอบซ่่อม
มีีดัังนี้้�
1.1 นัั ก ศึึ ก ษาจะใช้้ สิิ ท ธิ์์� ล งทะเบีียนและ
เข้้าสอบซ่่อมได้้ จะต้้องเป็็นกระบวนวิิชาที่่ม� หาวิิทยาลััย
กำหนดให้้มีีการสอบซ่่อมและวิิชาเหล่่านั้้�นนัักศึึกษา
สอบตกหรืือขาดสอบ
1.2 ค่่าลงทะเบีียนซ่่อม หน่่วยกิิตละ 25 บาท
นัั ก ศึึ ก ษา pre-degree หน่่ ว ยกิิ ตล ะ 50 บาท
ค่่าธรรมเนีียมสอบซ่่อม 200 บาท
1.3 มหาวิิทยาลััยไม่่คืืนเงิินลงทะเบีียนสอบซ่่อม
ไม่่ว่่ากรณีีใดๆ
1.4 ห้้ามนัักศึึกษาที่่�ได้้ผลสอบเกรด A, B+,
B, C+, C, D+, D ลงทะเบีียนสอบซ่่อม
สำหรัับวิิชาที่่นั� กั ศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนและ
เข้้าสอบแล้้วสอบไม่่ผ่า่ น ต้้องนำมาลงทะเบีียนซ่่อม
ให้้ ต รงกัั บ ภาคที่่� ส อบไม่่ ผ่ ่ า นเท่่ า นั้้� น กรณีีถ้้ า

ข่าวรามคำ�แหง

เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

๕
คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน... เฟ้้อก็็ ไม่่ใช่่ฝืืดก็็ ไม่่เชิิง (2)
เมื่่�อตอนที่่�แล้้วผมบอกว่่าเงิินเฟ้้อมีีอยู่่� 2
ประเภท แต่่เพิ่่�งเขีียนไปแค่่ประเภทเดีียวเท่่านั้้�น
คืือที่่เ� รีียกกัันว่า่ “เงิินเฟ้้อด้้านอุุปสงค์์” ซึ่่ง� หมายถึึง
การที่่� ร าคาสิิ นค้ ้ า สููงขึ้้� น เพราะความต้้ อ งการซื้้� อ
มัันมากล้้นเกิินกว่่าจะมีีสิินค้า้ หรืือบริิการตอบสนอง
ได้้ เ พีียงพอ ในตอนนี้้� จึึ ง จะขอเล่่ า ต่่ อ ถึึ ง เงิิ น เฟ้้ อ
อีีกประเภทหนึ่่� ง คืือเงิิ น เฟ้้ อ ด้้ า นต้้ นทุุ น ซึ่่� ง ภาษา
อัังกฤษเรีียกว่่า cost-push inflation แต่่บางคน
อาจเรีียกว่่าเป็็นเงิินด้้าน “อุุปทาน” ก็็ได้้ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับเงิินเฟ้้อประเภทแรกที่่�ชื่่�อเงิินด้้าน
อุุปสงค์์ เงิินด้้านต้้นทุุนนี่่�แหละครัับที่่�เป็็นที่่�มาของ
ชื่่�อตอนที่่�ผมตั้้�งไว้้ว่่า “เฟ้้อก็็ไม่่ใช่่ ฝืืดก็็ไม่่เชิิง”
ลัักษณะของเงิินเฟ้้อด้้านต้้นทุุนนั้้�นก็็เป็็น
ตามชื่่�อนั่่�นเอง คืือเกิิดเพราะต้้นทุุนการผลิิตสููงขึ้้�น
ไม่่ว่า่ จะเป็็นต้นทุ
้ นป
ุ ระเภทไหนก็็ตาม แต่่ในยุุคแรกๆ
ที่่�เกิิดเงิินเฟ้้อประเภทนี้้�ขึ้้�นนั้้�น ก็็จะมีีสาเหตุุมาจาก
ต้้นทุนุ 2 อย่่างเป็็นหลััก คืือต้้นทุนค่
ุ า่ จ้้าง กัับต้้นทุนุ
พลัังงาน โดยเงิินเฟ้้อจะเกิิดเพราะอััตราค่่าจ้้างสููงขึ้้น�
ต่่อเนื่่�องหรืือราคาพลัังงานสููงขึ้้�นอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
หรืือทั้้�ง 2 อย่่างพร้้อมกัันก็ไ็ ด้้ เพราะต้้นทุนุ การผลิิต
สิินค้้าในปััจจุุบัันนั้้�น ส่่วนสำคััญก็็เป็็นต้้นทุุนค่่าจ้้าง
และต้้นทุุนพลัังงานนี่่�แหละ
เมื่่� อ ต้้ นทุุ น การผลิิ ตสูู งขึ้้� น ผู้้�ผลิิ ต รวมถึึ ง
ผู้้�ขายก็็ จ ำเป็็ นต้ ้ อ งปรัั บ ราคาสิิ นค้ ้ า หรืือบริิ ก าร
เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย เพื่่�อให้้คงรัักษาระดัับกำไรเอาไว้้ไม่่ให้้
ลดลง หรืือย่่างน้้อยก็็ไม่่ให้้กำไรลดลงมากจนถึึงขั้้�น
ขาดทุุ น และถ้้ า หากต้้ นทุุ นสูู งขึ้้� น ไปเรื่่� อ ย ๆ ล่่ ะ
ผลจะเป็็นอย่่างไร ยกตััวอย่่างเช่่น ตอนเกิิดวิิกฤตการณ์์
น้้ำมัันเมื่่อ� ช่่วงปีี 2516 ที่่ร� าคาน้้ำมัันตลาดโลกสููงขึ้้น�
เกืือบเท่่าตััวจาก 3 ดอลลาร์์ เป็็น 8.9 ดอลลาร์์
ต่่อบาร์์เรล เห็็นราคานี้้�อย่่างเพิ่่�งคิิดว่า่ ไม่่เห็็นจะแพงเลย
ต้้ อ งราคาอยู่่ � แ ถว ๆ 100 ดอลลาร์์ ต่ ่ อ บาร์์ เรล
เหมืือนช่่วงเวลานี้้�สิิถึึงจะเรีียกว่่าแพงจริิง ท่่านที่่�คิิด
อย่่ า งนี้้� ต้ ้ อ งไม่่ ลืื มนะครัั บ ว่่ า เมื่่� อ ปีี 2516 นั้้� น
ราคาทองคำยัังบาทละไม่่ถึงึ พััน นี่่ข� นาดทองราคาขึ้้น�
มาแล้้วนะครัับเพราะตอนผมเรีียนจบมาทำงานใหม่่ๆ
ราคาแค่่บาทละ 400 กว่่า ๆ เท่่านั้้�น และตอนนั้้�น
รััฐบาลยัังช่่วยค่่าครองชีีพประชาชนด้้วยการขาย
ข้้าวแกงจานละ 1 บาทได้้เลย
เงิิ น เฟ้้ อ เพราะต้้ นทุุ น การผลิิ ตสูู งขึ้้� นนี้้�
ไม่่สามารถใช้้วิิธีีแก้้เงิินเฟ้้อแบบพื้้�นฐานที่่�เคยใช้้

กัันมาได้้ง่่าย ๆ เพราะมาตรการแก้้ปััญหาเงิินเฟ้้อ
ที่่�สั่่�งสอนกัันมาในอดีีตนั้้�น เขาออกแบบมาเพื่่�อแก้้
ปััญหาเงิินเฟ้้อด้้านอุุปสงค์์เป็็นหลััก คืือหาวิิธีีจำกััด
ให้้อุุปสงค์์หรืือความต้้องการซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
ของคนมีีน้้อยลงด้้วยนโยบายหลััก 2 ประเภทคืือ
ถ้้าไม่่ใช่่นโยบายการเงิินก็น็ โยบายการคลััง แต่่โดยทั่่�วไป
รััฐบาลมัักปล่่อยให้้ธนาคารกลางทำหน้้าที่่แ� ก้้ปัญ
ั หา
ซึ่่�งแปลว่่าต้้องการให้้ใช้้นโยบายการเงิินเป็็นหลััก
นั่่�นเอง
หลัักของการใช้้นโยบายการเงิินแก้้ปััญหา
เงิินเฟ้้อก็็คืือ จำกััดหรืือลดปริิมาณเงิิน (รวมถึึงสิินเชื่่อ� )
ที่่�หมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจลง เนื่่�องจากเชื่่�อว่่า
ถ้้าคนมีีเงิินจัับจ่่ายใช้้สอยน้้อยลงก็็จะเท่่ากัับทำให้้
ความต้้องการซื้้�อสิินค้้าและบริิการที่่�มีีมากเกิินกว่่า
จะผลิิตสนองได้้เพีียงพอนั้้�นลดลง ดัังนั้้�นสิินค้้าและ
บริิการก็็จะมีีพอและไม่่ขาดแคลน ราคาจึึงไม่่ปรัับ
สููงขึ้้� น ไปอีีก ส่่ วน วิิ ธีี การจำกัั ดปริิ ม าณเงิิ น หรืือ
สิินเชื่่�อนั้้�น โดยทั่่�วไปก็็จะใช้้วิิธีีขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ย
เป็็นสำคััญ อย่่างไรก็็ตามถ้้าดููให้้ดีี ๆ แล้้ววิิธีีการนี้้�
คงได้้ แ ต่่ แ ก้้ ปั ั ญ หาเงิิ น เฟ้้ อ ด้้ า นอุุ ป สงค์์ เ ท่่ า นั้้� น
เพราะไม่่ได้้ช่ว่ ยให้้ต้นทุ
้ นุ ซึ่ง่� เป็็นต้น้ เหตุุของเงิินเฟ้้อ
ด้้ า นต้้ นทุุ นลดล งเลย แถมยัั ง จะเพิ่่� ม ขึ้้� นอีี กด้้ ว ย
เพราะอััตราดอกเบี้้�ยก็็เป็็นต้นทุ
้ นุ การผลิิตเหมืือนกััน
ในภาวะเงิินเฟ้้อด้้านต้้นทุุนนั้้�น อำนาจซื้้�อ
ของคนส่่วนใหญ่่มักั จะลดลงไปด้้วย เนื่่อ� งจากผู้้�ผลิิต
ที่่� ข าดทุุ น หรืือกำไรลดลงจากการที่่� ต้ ้ นทุุ นสูู งขึ้้� น
ก็็จำเป็็นต้้องปรัับลดการผลิิตและการจ้้างงานลง
ส่่วนที่่�ว่่าทำไมขึ้้�นราคาแล้้วยัังจะขาดทุุนหรืือกำไร
ลดลงไปอีีก ก็็ตอบด้้วยหลัักอุุปสงค์์อุุปทานพื้้�นฐาน
นั่่�นเองว่่า ในเมื่่อ� ราคาสิินค้า้ แพงขึ้้น� คนก็็จะซื้้อ� ลดลง
เป็็นธรรมดา นอกจากนั้้�นในกรณีีที่่�ผู้้�บริิโภครายได้้
คงเดิิม เช่่นเมื่่อ� เงิินเฟ้้อเพราะต้้นทุนุ พลัังงานสููงขึ้้นนั้้
� น�
ก็็ จ ะทำให้้ ไ ม่่ ส ามารถซื้้� อ สิิ นค้ ้ า เท่่ า จำนวนเดิิ ม
ที่่�เคยซื้้�อได้้ เมื่่�อขึ้้�นราคาแล้้วขายสิินค้้าได้้น้้อยลง
ก็็จะทำให้้ผู้้�ผลิิตและผู้้�ขายไม่่กล้้าบวกราคาขึ้้น� ไปมาก
และยอมกลืืนเลืือดลดกำไรลงหรืือถ้้ า แย่่ ห น่่ อ ย
ก็็ต้้องขาดทุุนไป
ภาวะที่่�มีีทั้้�งเงิินเฟ้้อ (เพราะต้้นทุุนสููงขึ้้�น)
แต่่การผลิิตและการจ้้างงานก็็ลดลงไปด้้วย ซึ่่�งเป็็น
ลัักษณะของเศรษฐกิิจถดถอยนี่่�เองตรงกัับชื่่�อเรื่่�อง
ที่่�ผมตั้้�งไว้้ว่่า “เฟ้้อก็็ไม่่ใช่่ ฝืืดก็็ไม่่เชิิง” พอดีี

ลงทะเบีียนซ่่อมแล้้วยัังสอบไม่่ผ่่าน นัักศึึกษาต้้อง
3. วิิ ช า ที่่� ส อ บ ไม่่ผ่่าน ส า ม า ร ถ น ำ ม า
นำไปลงทะเบีียนเรีียนใหม่่ในภาคปกติิ (1, 2 หรืือ ลงทะเบีียนเรีียนซ้้ำได้้ ใ นภาคปกติิ (1, 2 หรืือ
ภาคฤดููร้้อน) ถััดไป
ภาคฤดููร้้อน) ไม่่จำกััดจำนวนครั้้ง� จนกว่่าจะสอบผ่่าน
2. วิิชาที่่�นัักศึึกษายัังสอบไม่่ผ่่าน สามารถ
นำมาลงทะเบีียนเรีียนใหม่่ได้้
กองบรรณาธิการ

๖

อาจารย์์ประหยััด เลวััน

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ไทม์์ ไลน์์อีีคอมเมิิร์์ซของ
ประเทศไทยยุุ ค หลัั ง โควิิ ด -19

มองย้้อนกลัับไปก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 (COVID-19) อุุปสรรค
สำคััญที่ท่� ำให้้ผู้้�บริิโภคที่่ไ� ม่่นิยิ มการพััฒนาทัักษะดิิจิทัิ ลั ในชีีวิิตประจำวััน โดยเฉพาะ
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�รู้้�สึึกไม่่สบายใจกัับการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและบริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์
เป็็นปััจจััยด้้านความเชื่่�อมั่่�น ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องความกัังวลเกี่่�ยวกัับอาชญากรรม
ทางไซเบอร์์ (Cyber Crime) ที่่�ยัังพบได้้ค่่อนข้้างมาก และปััญหาข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Personal Data) รั่่�วไหล อาจทำให้้แนวโน้้มที่่�ประชาชนจะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
มาใช้้จ่า่ ยผ่่านช่่องทางอีีคอมเมิิร์ซ์ (e-Commerce) ยัังคงเป็็นเรื่่อ� งที่่ค่� อ่ นข้้างห่่างไกล
จากการนำมาใช้้ในชีีวิิตประจำวััน อีีกทั้้�งผู้้�บริิโภคยัังมีีทางเลืือกในการซื้้�อสิินค้้ากัับ
ผู้้�ขายได้้โดยตรงซึ่่�งสร้้างความมั่่�นใจได้้มากกว่่า

รููปที่่� 1 อาชญากรรมทางไซเบอร์์ (Cyber Crime) บนอีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce)
(ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com และสำนัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คำค้้น:
Cyber Crime ค้้นวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2565)

การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำไปสู่่พ� ฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยพบว่่ามีีการปรัับเปลี่่�ยนไปใช้้การสั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ออนไลน์์มากขึ้้�นและเร็็วขึ้้�น ผู้้�บริิโภคถููกบัังคัับให้้คุ้้�นชิินและต้้องปรัับตััวกัับการ
ซื้้�อของใช้้ประจำวััน สิินค้้าและบริิการผ่่านทางออนไลน์์แทน เมื่่�อต้้องเผชิิญหน้้า
กัับการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 (COVID-19) ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการล็็อกดาวน์์และ
การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม ซึ่ง่� ทำให้้การซื้้อ� ของออนไลน์์กลายเป็็นกิจิ วััตรประจำวััน
ของผู้้�บริิโภคแล้้วนั้้�น ทำผู้้�บริิโภคเปิิดรัับการใช้้จ่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�น
ส่่งผลต่่อผู้้�ประกอบการดั้้�งเดิิมที่่�ต้้องเร่่งปรัับตััวโดยหัันมาทำธุุรกิิจบนแฟลตฟอร์์ม
อีีคอมเมิิร์์ซโดยปริิยายเพื่่�อรองรัับความต้้องการด้้านนี้้� ทำให้้มููลค่่าการทำธุุรกิิจ
อีีคอมเมิิร์ซ์ (e-Commerce) เติิบโตขึ้้�นแบบก้้าวกระโดดและเชื่่อ� มั่่นว่
� า่ ความต้้องการ
ในการซื้้อ� สิินค้า้ และบริิการผ่่านทางออนไลน์์นั้้น� จะกลายเป็็นช่อ่ งทางการซื้้อ� ที่่ส� ำคััญ
มากขึ้้�นสำหรัับผู้้�บริิโภค แม้้เป็็นยุุคหลัังการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เกิิดเป็็นวิิถีี
ปกติิใหม่่ (New Normal) อ้้างอิิงจากผลการสำรวจของ Tofugear® ผู้้�ให้้บริิการ
ด้้าน Digital Solution สำหรัับร้้านค้้าปลีีก ซึ่่�งพบว่่าโดยเฉลี่่�ยแล้้วร้้อยละ 45
ของผู้้�บริิโภคทั่่�วเอเชีียวางแผนที่่�จะเพิ่่�มการใช้้จ่่ายออนไลน์์แทนการใช้้ช่่องทาง
การค้้าปลีีกแบบเดิิมในช่่วง 12 เดืือนข้้างหน้้า

รููปที่่� 2 วิิถีีชีีวิิตช่่วงโควิิด-19 ระบาด (Covid-19 Pandemic) ชีีวิิตปกติิใหม่่ (New
Normal) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com และสำนัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
คำค้้น: Covid-19 + New Normal + Social Distance ค้้นวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2565)

ช่่วงไม่่กี่่�ปีีมานี้้�แนวโน้้มการค้้าโลกได้้เข้้าสู่่�ระบบออนไลน์์และเติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�องทุุกปีี เทคโนโลยีีและอิินเทอร์์เน็็ตเป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�ผู้้�ประกอบการจะต้้องทำ
ความเข้้าใจและนำมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด การประกอบธุุรกิิจผ่่านช่่องทาง
อีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce) จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำเนิินธุุรกิิจ เพิ่่�มความ
สะดวกรวดเร็็วและเป็็นช่อ่ งทางที่่ผู้้�ป
� ระกอบการขนาดเล็็ก SMEs สามารถสู้้�กัับบริิษัทั
ขนาดใหญ่่และออกสู่่�ตลาดโลกได้้
อีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce) ของไทยหลายแห่่งมีีการปรัับตััวเพื่่�อรัับมืือกัับ
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เช่่น การปรัับรููปแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ การเร่่งใช้้การตลาด
ดิิจิทัิ ลั (Digital Marketing) และการขายผ่่านทางสื่่อ� สัังคอมออนไลน์์ การเร่่งการนำ
เทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นนวัตั กรรมใหม่่มาประยุุกต์์ใช้้เพิ่่�มขึ้้น� การทำความร่่วมมืือกัับพัันธมิติ ร
เสริิมธุุรกิิจ (fulfillment partners) เพื่่�อเพิ่่�มตััวเลืือกการจััดส่่งสิินค้้าของธุุรกิิจ
อีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce) และสนัับสนุุนลููกค้้ากลุ่่�มเปราะบางเพื่่�อรัับมืือกัับ
ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) ที่่�เกิิดขึ้้�น

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำให้้หน่่วยงานภาครััฐเร่่งออกนโยบาย
มาตรฐานและกฎหมายต่่ า ง ๆ รวมทั้้� ง สื่่� อ สารถึึ ง สิ่่� ง ที่่� อ อกไปแล้้ ว ที่่� ส ามารถ
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการมากยิ่่ง� ขึ้้น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นนโยบายสนัับสนุุนธุรุ กิิจด้้านการเงิิน
การพััฒนามาตรฐานและกฎหมาย เพื่่อ� สนัับสนุุนการทำธุุรกรรมทางออนไลน์์ เช่่น
ข้้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่่�ยวกัับแนวทางการใช้้ดิิจิิทััลไอดีีสำหรัับประเทศไทย
ข้้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่่าด้้วยแนวทางการลงลายมืือชื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หลัักสููตร
เพื่่�อส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�กัับผู้้�ประกอบการในการทำธุุรกิิจผ่่านทางออนไลน์์ เช่่น
หลัักสููตร EASY: e-COMMERCE ฯลฯ
ไทม์์ไลน์์อีีคอมเมิิร์ซช่
์ ว่ งโควิิด-19 ระบาดตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 1 ของปีี พ.ศ. 2563
จนถึึงไตรมาสที่่� 4 ของปีี พ.ศ. 2564 ดัังนี้้�
ผลกระทบที่่�เกิิดกัับอีีคอมเมิิร์์ซในช่่วงปีี พ.ศ. 2563
1. เกิิดความเครีียดกัับเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส (ไตรมาสที่่� 1
ปีี พ.ศ. 2563)
เกิิดความกลััวเดิินทางไปต่่างประเทศ ข้้อจำกััดในการเดิินทางเพื่่อ� ทำกิิจกรรม
ทางการตลาดทั่่�วโลก กิิจกรรมที่่�สำคััญหลายอย่่างกำลัังถููกเลื่่�อน ยกเลิิก หรืือ
เปลี่่�ยนเป็็นการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Meeting) หลัังจากศููนย์์ควบคุุม
และป้้องกัันโรคแนะนำให้้ธุรุ กิิจทั้้�งหมดยกเลิิกการเดิินทางที่่ไ� ม่่จำเป็็น การแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 มีีศัักยภาพมากพอที่่�จะส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่องบประมาณรายได้้
และยอดขายในช่่วงที่่�เหลืือของปีี (eMarketer ประมาณการสููญเสีียทั้้�งหมดจาก
กิิจกรรมทางการตลาดที่่�ถููกยกเลิิกจะเกิิน 500 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)
2. มีีการปรัับตััวโดยนำนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้
หลายบริิษััทตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์โดยการนำนวััตกรรมใหม่่มาปรัับใช้้ เช่่น
ฝึึกอบรมพนัักงานขายให้้สามารถใช้้เทคโนโลยีีวีีอาร์์ (VR: Virtual Reality) และ
สื่่อ� สัังคมออนไลน์์ (Social Media) ในการดึึงดููดลููกค้้า บริิษัทั จััดส่ง่ สิินค้า้ มีียอดขาย
เติิบโตแบบก้้าวกระโดด เนื่่อ� งจากผู้้�ประกอบการปรัับมาใช้้ช่อ่ งทางการขายผ่่านทาง
ออนไลน์์แทนเพื่่�อให้้สอดรัับกัับมาตรการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม

รููปที่่� 3 การประยุุกต์์นวััตกรรมมาใช้้อำนวยความสะดวกช่่วงโควิิด-19 ระบาด (Covid-19
Pandemic) ชีีวิิตปกติิใหม่่ (New Normal) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com คำค้้น: Virtual
Reality + Social Media + Augment Reality ค้้นวัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2565)

3. พฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปส่่งผลทั้้�งทางบวกและลบในแต่่ละธุุรกิิจ
สถิิติิจาก European Space Agency พบว่่า เนื่่�องจากความกลััวและ
ข้้ อ จำกัั ด ในการเดิิ น ทาง ส่่ ง ผลให้้ ร ายได้้ ข องสายการบิิ น ระดัั บ โลกหายไป
ประมาณ 113 พัันล้า้ นดอลลาร์์สหรััฐ หากโควิิด-19 ยัังคงแพร่่กระจายและจำนวน
ผู้้�เข้้าพัักในโรงแรมลดลงกว่่าร้้อยละ 24 ทั้้�งนี้้� ผู้้�เชี่่�ยวชาญเชื่่�อว่่า เมื่่�อวิิกฤตสงบลง
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วจะฟื้้นตั
� วั โดยเริ่่ม� จากการท่่องเที่่ย� วในท้้องถิ่่น� Amazon®
พบว่่าผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลเด็็ก สุุขภาพและของใช้้ในครััวเรืือน เป็็นที่่�
นิิยมในช่่วงนี้้�
อุุ ต สาหกรรมเครื่่� อ งแต่่ ง กายประสบปัั ญ หายอดขายลดลงระหว่่ า ง
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เนื่่อ� งจากผู้้�บริิโภคเลืือกที่่จ� ะใช้้จ่า่ ยในสิินค้า้ ที่่จ� ำเป็็นก่อ่ น
โดยร้้านค้้าปลีีกในสหรััฐอเมริิกามีียอดขายเครื่่�องแต่่งกายลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
เกืือบสองเท่่าในเดืือนเมษายนเมื่่อ� เทีียบกัับเดืือนมีีนาคม คาดว่่ารายได้้อุตุ สาหกรรม
แฟชั่่�นทั่่�วโลกจะลดลงประมาณร้้อยละ 27-30
โทรทััศน์์และบริิการสตรีีมมิ่่�ง (streaming) มีีการบริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก
โดยพบว่่ามีีการรัับชมโทรทััศน์์เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 60 เนื่่�องจากมีีผู้้�ชมอยู่่�ที่่�บ้้าน
มากขึ้้� น ส่่ วน Netflix® และ YouTube® มีีการควบคุุ ม คุุ ณ ภาพการสตรีีม
เนื่่�องจากความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
(อ่่านต่่อหน้้า 7)

วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

RUKnow : ไทม์์ไลน์์อีีคอมเมิิร์์ซของประเทศไทยยุุคหลัังโควิิด-19

(ต่่อจากหน้้า 6)

รููปที่่� 4 การใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อไลฟ์์สดอำนวยความสะดวกการทำงาน การนำเสนอและ
ขายสิินค้้าช่่วงโควิิด-19 ระบาด (Covid-19 Pandemic) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com คำค้้น:
Social Media + Online Meeting ค้้นวัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ. 2565)

ซููม (Zoom) กลายเป็็นซอฟต์์แวร์์การประชุุม (e-Meeting) ที่่�คนนิิยมใช้้
ทั่่�วโลก ซอฟต์์แวร์์บริิการที่่�ช่่วยอำนวยความสะดวกในการเรีียนและการทำงาน
ที่่บ้� า้ น ได้้แก่่ Google Classroom® และ Microsoft Teams® ก็็ได้้รับั ความนิิยม
มากขึ้้น� เช่่นเดีียวกััน การเล่่นเกมทางออนไลน์์ได้้รับั ความนิิยมอย่่างมาก โดย Twitch
ซึ่่�งเป็็นบริิการถ่่ายทอดสดเกมสู่่�โลกออนไลน์์ มีีการใช้้งานเพิ่่�มขึ้้�นเกืือบร้้อยละ 20
ร้้านค้้าที่่�มีีหน้้าร้้านได้้กำหนดมาตรการจำกััดจำนวนลููกค้้าภายในร้้านและลููกค้้า
ต้้องผ่่านการตรวจวััดอุุณหภููมิิและสวมหน้้ากากอนามััย
4. ผู้้�บริิโภคเริ่่�มหัันไปพึ่่�งพาอีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce) มากขึ้้�น
ร้้านค้้าที่่�มีีหน้้าร้้านทยอยปิิดตััว เปิิดโอกาสสำหรัับการค้้าขายผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ แลกมากัับอััตราการว่่างงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทำให้้เกิิดความไม่่แน่่นอนว่่า
ยอดขายสิินค้า้ เชิิงพาณิิชย์แ์ ละสิินค้า้ อุุปโภคบริิโภคจะชะลอตััวลงหรืือไม่่ ผู้้�บริิโภค
พึ่่�งพาอีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce) มากขึ้้�นกว่่าเดิิมสำหรัับสิินค้้าที่่�จำเป็็นและ
ไม่่จำเป็็น (ทุุกอย่่างตั้้�งแต่่หน้้ากากอนามััย ถุุงมืือ ไปจนถึึงชุุดของเล่่นสำหรัับเด็็ก)
การสั่่ง� ซื้้อ� สิินค้า้ ออนไลน์์จากธุุรกิิจร้้านสะดวกซื้้อ� (grocery store) อย่่าง Walmart®
เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ยอดขายอีีคอมเมิิร์์ซของร้้านค้้าเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 74 เมื่่�อ
เทีียบกัับไตรมาสที่่�ผ่่านมา
5. การใช้้งานสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media) ระหว่่างการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 (COVID-19) เพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดฯ (เดืือนพฤษภาคมปีี 2020) พบว่่า ผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์กว่่าร้้อยละ 43 ที่่มีี� อายุุระหว่่าง 16 ถึึง 64 ปีี กล่่าวว่่าพวกเขาใช้้เวลากัับ
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media) เพิ่่�มขึ้้�น โดยร้้อยละ 16 ของประชาชนกลุ่่�มนี้้�
วางแผนที่่�จะใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ในชีีวิิตประจำวัันต่่อไปหลัังการแพร่่ระบาด
เพราะฉะนั้้�นร้้านค้้าอีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce Shop) สามารถสร้้างโอกาส
โดยใช้้ประโยชน์์จากการโพสต์์ขายของหรืือโฆษณาสิินค้า้ และบริิการลงบนสื่่อ� สัังคม
ออนไลน์์ เพื่่�อให้้ได้้ยอดขายเพิ่่�มขึ้้�นได้้

รููปที่่� 5 การใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อโฆษณาสิินค้้าบนอีีคอมเมิิร์์ซ (Marketing on Social
Media in e-Commerce) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com และสำนัักงานพััฒนาธุุรกรรมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ คำค้้น: Social Media + e-Commerce ค้้นวัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ. 2565)

6. ธุุรกิิจการส่่งอาหารออนไลน์์ (Online Food Delivery) เติิบโตแบบ
ก้้าวกระโดด
ยอดขายร้้านอาหารในร่่มลดลงถึึงร้้อยละ 36.5 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีที่ผ่่� า่ นมา จาก
มาตรการเว้้นระยะห่่างทางสัังคมและผู้้�บริิโภคระมััดระวัังมากขึ้้�นเมื่่�อทำกิิจกรรม
ในพื้้�นที่่�สาธารณะ ขณะเดีียวกัันยอดขายอาหารผ่่านระบบส่่งอาหารออนไลน์์
(Online Food Delivery) ก็็พุ่่�งสููงขึ้้�น เช่่น Instacart® ระบบรัับฝากซื้้�อของชำ
ไปส่่งถึึงบ้้านภายในหนึ่่�งชั่่�วโมง มีีคำสั่่�งซื้้�อเพิ่่�มอีีก 8.32 ล้้านคำสั่่�งซื้้�อ ระหว่่าง
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ถึึงเมษายน ปีี พ.ศ. 2563 (ในช่่วงที่่�เกิิดการแพร่่ระบาด)

รููปที่่� 6 วิิถีีชีีวิิตช่่วงโควิิด-19 ระบาด (Covid-19 Pandemic) ธุุรกิิจส่่งอาหารถึึงที่่�พััก (Food
Delivery) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com และสำนัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คำ
ค้้น: Food Delivery ค้้นวัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ. 2565)

๗

ผลกระทบที่่�เกิิดกัับอีีคอมเมิิร์์ซในช่่วงปีี พ.ศ. 2564
1. พฤติิกรรมการใช้้จ่่ายผ่่านทางออนไลน์์ของผู้้�บริิโภคยัังคงดำเนิินต่่อไป
ในปีี พ.ศ. 2564
การเติิบโตของมููลค่่าอีีคอมเมิิร์์ซ (e-Commerce) ในปีีนี้้�อาจจะไม่่เติิบโต
แบบก้้าวกระโดดเท่่ากัับในปีี 2563 เนื่่�องจากมีีอััตราการเติิบโตสููงมากในปีีที่่�แล้้ว
ไปแล้้ว แต่่ยอดขายอีีคอมเมิิร์์ซทั่่�วโลก จะยัังคงอยู่่�ที่่�ระดัับ 5 ล้้านล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ ในขณะที่่�มููลค่่าการค้้าปลีีกผ่่านการทำอีีคอมเมิิร์์ซคาดว่่าจะเติิบโตสููงถึึง
ร้้อยละ 14.3 ในปีีนี้้�
2. ความคาดหวัังของผู้้�บริิโภคต่่อการบริิการที่่�ได้้รัับจากอีีคอมเมิิร์์ซ
ยัังคงอยู่่�ในระดัับสููง
เพราะการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 (COVID-19) ผลัักดัันให้้ผู้้�บริิโภคหัันมา
ใช้้บริิการผ่่านทางออนไลน์์มากขึ้้�นกว่่าเดิิม โดยปััจจุุบัันร้้อยละ 76 ของผู้้�บริิโภค
ได้้ให้้ความเห็็นว่่า ปััจจััยด้้านความสะดวกเป็็นสิ่่�งสำคััญอัันดัับ 1 ในการเลืือก
ร้้านค้้า ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ผู้้�บริิโภคกว่่าร้้อยละ 81 ต้้องการประสบการณ์์ซื้้�อสิินค้้าที่่�
คล่่ อ งตัั ว และไม่่ ส ะดุุ ดผ่ ่ า นทางอีีคอมเมิิ ร์ ์ ซ ส่่ วนสื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ (Social
Media) ยัังคงพิิสููจน์์ว่่าเป็็นช่่องทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างยิ่่�งสำหรัับการทำ
อีีคอมเมิิร์ซ์ โดยพบว่่าผู้้�ใช้้อินิ สตาแกรม (Instagram®) กว่่าร้้อยละ 76 ซื้้อ� สิินค้า้
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์เพีียงเพราะซื้้�อง่่าย ส่่งผลให้้การขายผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
(Social Commerce) กลายเป็็นช่อ่ งทางค้้าขายที่่น่� า่ จัับตามอง เนื่่อ� งจากผู้้�บริิโภค
ยัังจำป็็นต้้องซื้้�อสิินค้้าผ่่านทางออนไลน์์
อีีคอมเมิิร์์ซของไทยปรัับตััวอย่่างไรบ้้าง? เพื่่�อรัับมืือกัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่
(New Normal)
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 (COVID-19) ส่่งผลให้้ผู้้�ค้้าปลีีก
และเจ้้าของห้้างสรรพสิินค้้าจำนวนมากเร่่งดำเนิินการวางแผนและปรัับเปลี่่�ยน
กลยุุทธ์์เพื่่อ� หาวิิธีีรักั ษาธุุรกิิจหรืือห้้างสรรพสิินค้า้ ในยุุคชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal)
โดยธุุรกิิจค้้าปลีีกของไทยมีีแนวโน้้มการปรัับตััวเพื่่อ� จููงใจหรืือรัักษาฐานลููกค้้ากลัับมา
ดัังนี้้�
1. การปรัับรููปแบบบรรจุุภััณฑ์์ให้้ตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภคมากยิ่่�งขึ้้�น
มาตรฐานด้้านสุุขอนามััยและความสะอาดกลายเป็็นปัจั จััยสำคััญในการฟื้้�นฟูู
ความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าและกระตุ้้�นให้้พวกเขามั่่�นใจที่่�จะกลัับมาซื้้�อสิินค้้าอีีกครั้้�ง
ทำให้้ปริมิ าณขยะพลาสติิกจากการสั่่ง� สิินค้า้ เพิ่่�มขึ้้น� กว่่า 6,300 ตัันต่่อวััน โดยเฉพาะ
ร้้านค้้าในแพลตฟอร์์มการจััดส่่งอาหาร (Food Delivery) ที่่�นอกจากต้้องหัันมา
ให้้ความสำคััญกับั การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์รููปแบบใหม่่ที่ต่� อบโจทย์์กับั ความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคยุุคชีีวิิตปกติิใหม่่ (New Normal) บางรายอาจลดการใช้้พลาสติิก
โดยออกแบบให้้บรรจุุภััณฑ์์สามารถรีีไซเคิิลและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น

รููปที่่� 7 การพััฒนาเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์ (Packaging) สำหรัับธุุรกิิจขนส่่งสิินค้้าและอาหารถึึงที่่�
พััก (Food Delivery Packaging) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com และสำนัักงานพััฒนาธุุรกรรม
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คำค้้น: Food Packaging ค้้นวัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ. 2565)

2. ผู้้�ประกอบการเร่่งการใช้้การตลาดดิิจิิทััล (Digital Marketing) และ
ขายผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
เมื่่�อเกิิดการระบาดอย่่างหนััก ผู้้�ประกอบการค้้าปลีีกหลายแห่่งปิิดร้้านค้้า
ชั่่ว� คราวเพื่่อ� จำกััดของโควิิด-19 (COVID-19) และเพื่่อ� ชดเชยการลดลงของยอดขาย
ที่่�เกิิดจากการบัังคัับปิิดร้้านค้้า ผู้้�ค้้าปลีีกส่่วนใหญ่่ได้้เปลี่่�ยนช่่องทางการขายจาก
ออฟไลน์์เป็็นออนไลน์์ และนำแนวทางการตลาดดิิจิิทััลรููปแบบใหม่่มาใช้้ เช่่น
การใช้้ประโยชน์์จากการไลฟ์์สด (Live Streaming) บนแพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ (Social Media) และกลุ่่�มแชทส่่วนตััวให้้ลููกค้้ามีีส่่วนร่่วมและสนใจ
ในผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของตน อีีกทั้้�งยัังได้้สร้้างประสบการณ์์ใหม่่ในการซื้้อ� สิินค้า้
ให้้กับั ผู้้�บริิโภค โดยสิินค้า้ ในหมวดสุุขภาพและความงามเป็็นหมวดสิินค้า้ ยอดนิิยม
ที่่ข� ายผ่่านไลฟ์์สด (Live Streaming) ในแพลตฟอร์์มอีีคอมเมิิร์ซ์ (e-Commerce)
และสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media) มากที่่�สุุดในประเทศไทย
ขณะที่่�ผู้้�ค้้าปลีีกรายใหญ่่ เช่่น ผู้้�ประกอบการห้้างสรรพสิินค้้าในกรุุงเทพฯ
เช่่น สยามพิิวรรธน์์ได้้เปิิดตััวบริิการค้้าปลีีกรููปแบบใหม่่ ได้้แก่่ Call & Pickup,
ONESIAM Chat & Shop และ Eat at Home ผ่่านบััญชีีสื่่�อสัังคมออนไลน์์
(Social Media) เช่่น LINE และ Facebook
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

๘

ข่าวรามคำ�แหง

RUKnow : ไทม์์ไลน์์อีีคอมเมิิร์์ซของประเทศไทยยุุคหลัังโควิิด -19

(ต่่อจากหน้้า 7)

รููปที่่� 8 การตลาดดิิจิิทััลช่่วงโควิิด-19 ระบาด (Digital Marketing in Covid-19 Pandemic)
(ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com และสำนัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คำค้้น: Digital
Marketing ค้้นวัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ. 2565)

เพื่่�อดึึงดููดและสนัับสนุุนลููกค้้าท่่ามกลางการแพร่่ระบาด บริิการใหม่่นี้้� ช่่วยให้้
ลููกค้้าสามารถซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ผ่่านแชทสดได้้ที่่�บััญชีีทางการของ ONESIAM
Line® แอปพลิิเคชััน ONESIAM® และสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media) ใน
ขณะที่่บ� ริิการ Eat at Home® ยัังช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถสั่่ง� อาหารจากร้้านอาหาร
มากกว่่า 50 แห่่ง ที่่� Siam Paragon®,Gourmet Garden®, Siam Paragon
Food Hall® และ ICONSIAM®
3. ผู้้ป� ระกอบการเร่่งการนำเทคโนโลยีีที่่�เป็็นนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้เพิ่่�มขึ้้�น
โควิิด-19 (COVID-19) กลายเป็็นตัวั เร่่งปฏิิกิริิ ยิ าให้้ตลาดค้้าปลีีกในภููมิิภาค
เอเชีีย รวมถึึงประเทศไทยเกิิดการปรัับเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบดิิจิิทััลอย่่างรวดเร็็ว
ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการต้้องเร่่งปรัับตััวโดยการรัับเอาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ดิิจิิทััลมาปรัับใช้้เพื่่�อให้้เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งนี้้� ซึ่่�งการนำเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมอััจฉริิยะมาใช้้นั้้น� จะแพร่่หลายมากขึ้้น� ในหมู่่�ผู้้�ค้า้ ปลีีกแม้้ผ่า่ นวิิกฤตโควิิด-19
(COVID-19) ไปแล้้ว เพื่่�อเสริิมสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีและใหม่่ให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
	นอกเหนืือจากการยกระดัับประสบการณ์์ของผู้้�บริิโภคแล้้วผู้้�ประกอบการ
ร้้านค้้าปลีีกยัังใช้้เทคโนโลยีีที่่�เป็็นนวััตกรรมใหม่่เพื่่�อต่่อสู้้�กัับการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััส เพื่่�อปกป้้องสุุขภาพและสร้้างความปลอดภััยให้้กัับลููกค้้าและพนัักงาน
เช่่น Central Food Hall® นำหุ่่�นยนต์์ฆ่่าเชื้้�อมาใช้้

รููปที่่� 9 การนำนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้กัับการทำธุุรกิิจในช่่วงโควิิด-19 ระบาด (Innovation
for Covid-19 Pandemic) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com คำค้้น: Innovation ค้้นวัันที่่� 22
มกราคม พ.ศ. 2565)

4. ทำความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มตััวเลืือกการจััดส่่งอีีคอมเมิิร์ซ์
(e-Commerce)
ระบบการจััดส่่งที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว ปลอดภััย และสามารถเพิ่่�ม
ความสะดวกในการชอปปิิงออนไลน์์ ถืือเป็็นหัวั ใจสำคััญที่จ่� ะทำให้้ธุรุ กิิจอีีคอมเมิิร์ซ์
ประสบความสำเร็็จ โดยเมื่่�อพิิจารณาแล้้วพบว่่าหลัังการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
(COVID-19) ผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้มที่่จ� ะซื้้อ� สิินค้า้ ออนไลน์์ต่อ่ ไป เพราะฉะนั้้�นผู้้�ค้า้ ปลีีก
ควรปรัับกลยุุทธ์์โดยการทำความร่่วมมืือกัับพัันธมิติ รธุุรกิิจ (fulfillment partners)
เพื่่อ� เพิ่่�มตััวเลืือกการจััดส่ง่ อีีคอมเมิิร์ซ์ (e-Commerce) พร้้อมทั้้�งตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
ข้้อเสนอการจััดส่่งครอบคลุุมและยืืดหยุ่่�นเพีียงพอที่่�จะตอบสนองความต้้องการ
ที่่ห� ลากหลายของผู้้�บริิโภคและรัับมืือกัับความคาดหวัังที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ได้้ เช่่น 7-Eleven®
ได้้คััดเลืือกคนงานเพิ่่�มอีีก 20,000 คน เพื่่�อจััดการการจััดส่่งสิินค้้าในช่่วงการแพร่่
ระบาดของโควิิด-19 ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามของผู้้�ค้้าปลีีกในการเพิ่่�ม
บริิ ก ารจัั ดส่ ่ ง เพื่่� อ รองรัั บ การสั่่� ง ซื้้� อ สิิ นค้ ้ า จากผู้้�บริิ โ ภคที่่� ต้ ้ อ งใช้้ ชีี วิิ ต อยู่่ �ที่่� บ้ ้ า น
โดยพนัักงานที่่�ได้้รัับคััดเลืือกใหม่่จะรัับผิิดชอบการจััดส่่งสิินค้้าจาก 7-Eleven®
ทุุกสาขาทั่่�วประเทศไทย
5. การสนัับสนุุนลููกค้้ากลุ่่�มเปราะบาง
	ช่่วงเวลาที่่�ยากลำบากจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 (COVID-19)
นอกเหนืือจากการทำงานอย่่างไม่่ลดละเพื่่�อนำสิินค้้าออกจำหน่่ายในตลาดและ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้ลููกค้้าไม่่ตื่่�นตระหนกแล้้ว ร้้านค้้าปลีีกบางแห่่งยัังใช้้มาตรการ
พิิเศษเพื่่�อสนัับสนุุนและดููแลกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีความเปราะบาง เช่่น Pomelo®
แบรนด์์แฟชั่่�นออนไลน์์ของไทยได้้เปิิดตััว Pomelo Cares® ซึ่่�งเป็็นโครงการริิเริ่่�ม
เพื่่อ� สนัับสนุุนองค์์กรการกุุศลและองค์์กรชั้นน
้� ำในการบรรเทาทุุกข์์จากการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 ในสิิงคโปร์์ ไทย และอิินโดนีีเซีีย ตลอดจนให้้ความรู้้�และสนัับสนุุน
ให้้ผู้้�คนเว้้นระยะห่่างทางสัังคม อีีกทั้้�งยัังให้้คำมั่่�นว่่าจะบริิจาคหน้้ากากอนามััย
กว่่า 40,000 ชิ้้�น ให้้กัับสภากาชาดประเทศไทย พร้้อมทั้้�งนำผลกำไรทั้้�งหมดจาก
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ผลิิตภััณฑ์์หน้้ากากผ้้าต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีียให้้กัับองค์์กรด้้านสุุขภาพที่่�เป็็นพัันธมิิตร
หน่่ ว ยงานรัั ฐ และสำำ �นัั ก พัั ฒ นาธุุ ร กรรมทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ (ETDA)
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการและอีีคอมเมิิร์์ซไทยอย่่างไรบ้้าง?
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด (COVID-19) ทำให้้หน่่วยงาน
ภาครััฐในประเทศได้้ออกนโยบายมาตรฐานและกฎหมาย รวมทั้้�งใช้้ช่่องทางการ
สื่่�อสารที่่�สามารถส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการให้้ก้้าวผ่่านสถานการณ์์
ที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�นมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น นโยบายสนัับสนุุนธุุรกิิจด้้านการเงิิน มาตรฐานและ
กฎหมายเพื่่�อสนัับสนุุนการทำธุุรกรรมทางออนไลน์์ นโยบายการสนัับสนุุนด้้าน
เทคโนโลยีี โครงการเพื่่�อส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�กัับผู้้�ประกอบการในการทำธุุรกิิจ
ผ่่านทางออนไลน์์ เป็็นต้้น
เดืือนพฤษภาคม ปีี พ.ศ. 2563 กรมสรรพากร พร้้อมทั้้�งธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยและสมาคมธนาคารของไทยและนานาชาติิ ได้้ออกมาสนัับสนุุน
การทำธุุรกรรมแบบดิิจิทัิ ลั และเน้้นไปที่่ก� ารคืืนภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลผ่่านทางบริิการ
PromptPay® ซึ่ง่� เป็็นโปรแกรมที่่เ� หมาะกัับผู้้�ประกอบการที่่จ� ดทะเบีียนนิิติบุิ คุ คล
เพื่่อ� สนัับสนุุนนโยบายชาติิด้า้ นอีีเปเมนต์์ (e-Payment) และเป็็นการช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการทำธุุรกรรมทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชน รวมถึึงเพื่่�อให้้มีีความสะดวกและ
ปลอดภััยแก่่สุุขอนามััยการใช้้บริิการ โดยเฉพาะในช่่วงของการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ซึ่่�งจะเป็็นส่่วนช่่วยสนัับสนุุนการเว้้นระยะห่่างทาง
สัังคมและสนัับสนุุนแนวคิิด “อยู่่�บ้้าน หยุุดเชื้้�อ เพื่่�อชาติิ”
1. เร่่งพััฒนามาตรฐานและกฎหมาย
เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้งานธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์นั้้น� จำเป็็น
ต้้องมีีการยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล โดยมีีการเร่่งพััฒนามาตรฐานและ
กฎหมายที่่�จะใช้้เป็็นพื้้�นฐานในการให้้บริิการด้้านธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
บริิการหนึ่่�งที่่ส� ำคััญ ได้้แก่่ การพิิสููจน์์และยืืนยัันตัวตน
ั ทางดิิจิทัิ ลด้
ั ว้ ย (Digital ID)
ซึ่่�งถืือเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบปลอดภััยและความเชื่่�อมั่่�น (Trust & security
Infrastructure) ที่่�สำคััญ (ปรากฏใน (ร่่าง) แผนยุุทธศาสตร์์เกี่่�ยวกัับธุุรกรรม
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2564-2565) ที่่�จะช่่วยเชื่่�อมโยงการยืืนยัันตััวตนและ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลจากทุุกภาคส่่วนเข้้ามาไว้้ด้้วยกััน ซึ่่�งในส่่วนของภาครััฐเอง
ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญในจุุดนี้้� โดยนัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2561 ได้้มีีการประกาศ
ข้้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่่�ยวกัับแนวทางการใช้้ดิิจิิทััลไอดีีสำหรัับประเทศไทย
(Digital Identity Guideline for Thailand) จำนวน 3 ฉบัับ โดย สำนัักงาน
พััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (สพธอ.) หรืือ ETDA กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคม ซึ่่�งได้้มีีหน่่วยงาน เช่่น ธนาคารแห่่งประเทศไทย สำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) นำมาตรฐานนี้้�ไปใช้้
ปีี 2564 คณะอนุุ ก รรมการมาตรฐานและการกำกัั บ ดููแล ภายใต้้
คณะกรรมการธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (คธอ.) ยัังได้้เห็็นชอบให้้ปรัับปรุุง
ข้้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ทั้้�ง 3 ฉบัับ เพื่่อ� ให้้การพิิสููจน์์และยืืนยัันตัวตน
ั ทางดิิจิทัิ ลั
มีีความสอดคล้้องกัับกฎหมายและเทคโนโลยีีมีีในปััจจุุบันั และที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต
โดยกำหนดเป็็นมาตรฐานธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ว่่าด้้วยการพิิสููจน์์และยืืนยััน
ตััวตนทางดิิจิิทััล เพื่่�อมาใช้้แทนข้้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบัับเดิิม ซึ่่�งจะช่่วยให้้
ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิการดิิจิทัิ ลั ได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว และมั่่น� ใจว่่า ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลจะได้้รัับการปกป้้องและคุ้้�มครอง รวมถึึงเป็็นการยกระดัับความมั่่�นคง
ปลอดภััยในการทำธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้้วย
เพื่่อ� เพิ่่�มความเชื่่อ� มั่่�นและความมั่่�นคงปลอดภััยในการทำธุุรกรรมออนไลน์์แล้้ว
ลายมืือชื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Signature หรืือ e-Signature) ก็็ถืือเป็็น
อีีกโครงสร้้างพื้้�นฐานทางดิิจิทัิ ลที่
ั ส่� ำคััญในการพิิสููจน์์และยืืนยัันตัวตน
ั ของผู้้�ทำธุุรกรรม
ออนไลน์์ และเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการบัังคัับใช้้กฎหมายว่่าด้้วยธุุรกรรมทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทาง ETDA ได้้มีีการจััดทำข้้อเสนอแนะมาตรฐานด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สารที่่จ� ำเป็็นต่่อธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ว่่าด้้วยแนวทาง
การลงลายมืือชื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนมีีแนวทาง
ในการเลืือกใช้้วิิธีีการลงลายมืือชื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เหมาะสมกัับการทำธุุรกรรม
ออนไลน์์ ซึ่ง่� ทาง ETDA ได้้ประกาศข้้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบัับนี้้�ไว้้อย่่างเป็็นทางการ
เมื่่อ� เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง่� จะช่่วยสร้้างความมั่่�นใจต่่อคนไทยในการเข้้าใช้้
ระบบออนไลน์์ของทางภาครััฐและภาคเอกชน รวมถึึงเป็็นการส่่งเสริิมการใช้้งาน
ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในไทยอีีกด้้วย
2. ส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�กัับผู้้�ประกอบการ
	นอกจากนั้้�น ETDA ยัังได้้ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหลายภาคส่่วน
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่หรืือผู้้�ที่่�ต้้องการเข้้าสู่่�ธุุรกิิจออนไลน์์ มีีพื้้�นฐานความรู้้�
ที่่จ� ำเป็็นสำหรัับการประกอบอาชีีพ เช่่น การจััดหลัักสููตรออนไลน์์ EASY e-Commerce ผ่่านแพลตฟอร์์มของ สำนัักงาน ก.พ. ความร่่วมมืือกัับมููลนิิธิอิ าสาเพื่่อ� นพึ่่�ง
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ
(อ่่านต่่อหน้้า 9)
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(ต่่อจากหน้้า 8)
สถาบัั น การศึึ ก ษาเพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพของกลุ่่�ม
นัักศึึกษา กลุ่่�มคนว่่างงานที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ให้้เป็็นโค้้ช
ดิิจิิทััลชุุมชนที่่�จะช่่วยปิิดช่่องว่่างทางดิิจิิทััลในการใช้้
ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ช่่วยสร้้างรายได้้ให้้แก่่
ชุุมชนผ่่านช่่องทางการค้้าออนไลน์์ อีีกทั้้�งเพื่่อ� ส่่งเสริิม
และพััฒนามาตรฐานของสิินค้า้ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้แก่่
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชุมุ ชนให้้สามารถเข้้าไปจำหน่่ายทางออนไลน์์
ล่่าสุุดคืือ ความร่่วมมืือกัับกรมกิิจการสตรีีและสถาบััน
ครอบครัั ว (สค.) กระทรวงการพัั ฒ นาสัั ง คมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (พม.) ผลัักดัันให้้สิินค้้าชุุมชน
ขึ้้นสู่
� แ�่ พลตฟอร์์มออนไลน์์อย่่างเต็็มระบบ ผ่่านแบรนด์์
ทอฝััน by พม®
3. ให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้บ�้ ริิโภครู้้เ� ท่่ากัันและทำธุุรกรรม
อย่่างมั่่�นคงปลอดภััย พร้้อมให้้คำปรึึกษาและประสาน
ความช่่วยเหลืือ
	ด้้ า นการให้้ ค วามรู้้�แก่่ ผู้้� บริิ โ ภคหรืือภาค
ประชาชนในเรื่่� อ งความมั่่� น คงปลอดภัั ย ในการทำ
ธุุรกรรมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ การซื้้�อสิินค้้าหรืือทำ
ธุุรกรรม นอกจากจะมีีทีีมมืืออาชีีพด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์อย่่าง ไทยเซิิร์ต์ และมืืออาชีีพด้้านการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภคออนไลน์์ อย่่างศููนย์์รับั เรื่่อ� งร้้องเรีียน
ปัั ญ หาออนไลน์์ 1212 OCC ที่่� มีี การสื่่� อ สารผ่่ า น
ช่่ อ งทางอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งแล้้ ว ETDA ยัั ง ได้้ จัั ด ทำ
โครงการ Internet for Better Life (IFBL) เพื่่อ� เข้้าถึึง
กลุ่่�มคนที่่�มีีความเสี่่�ยง โดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็ก เยาวชน
และผู้้�สููงอายุุ ให้้สามารถใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตอย่่างสร้้างสรรค์์
และรู้้�เท่่าทัันภัยั ร้้ายที่่แ� ฝงมาทางออนไลน์์ ด้้วยกิิจกรรม
ทั้้�งในรููปแบบออฟไลน์์และออนไลน์์ ผ่่านเนื้้�อหาสาระ
ที่่�สามารถเข้้าใจได้้ง่่าย เพราะ ETDA เชื่่�อเสมอว่่า
การแบ่่งปัันความรู้้�จะเป็็นการสร้้างสัังคมที่่�เข้้มแข็็ง
และช่่ ว ยสร้้ า งสัั ง คมในการใช้้ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต อย่่ า ง
สร้้างสรรค์์ และมั่่�นคงปลอดภััยไปพร้้อมกััน
สรุุป

ข่าวรามคำ�แหง
ม.รามฯ รัับมอบอุุปกรณ์์การแพทย์์ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

ภายในงานมีีพลโทชััยยา จุ้้�ยเจริิญ ที่่ปรึ
� กึ ษา
กรรมการผู้้�อำนวยการใหญ่่ สถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์
ก อ ง ทัั พ บ ก น า ง ส า ว ท วิิ นัั น ท์ ์ ค ง ค ร า ญ
รองผู้้�อำนวยการใหญ่่ สายงานปฏิิบััติิการ สถานีี
วิิ ท ยุุ โ ทรทัั ศน์ ์ ก องทัั พ บก นางจิิ ร าภรณ์์ อิิ น โต
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายนโยบายและแผน สถานีีวิิทยุุ
โทรทััศน์์กองทััพบก นายหลิิน เหว่่ย ประธาน
บริิหารสมาคมการค้้าและอุุตสาหกรรมไทย – จีีน
นายนฤธััช สีีบุุญเรืือง รองประธานมููลนิิธิิเส้้นด้้าย
นางสาวศิิริิพร รััตนคัันทรง ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ
เขตบางกะปิิ นายแพทย์์ ปิ ิ ย ชาติิ สุุ ท ธิิ น าค
รองผู้้�อำนวยการด้้ า นการแพทย์์ โรงพยาบาล
นพรัั ตน ราชธานีี นางอรุุ ณ วรรณ ศรีี ศ าสตร์์
หัั ว หน้้ า งานการพยาบาลชุุ ม ชนโรงพยาบาล
นพรััตนราชธานีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สรตีี
ปรีีชาปััญญากุุล ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีีฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
และอาจารย์์ ดร.วิิ ม ลมาลย์์ สมคะเน ผู้้�ช่่ ว ย
อธิิการบดีีฝ่่ายสวััสดิิการ ร่่วมในงาน
ม.รามฯ ขยายเวลาการศึึกษา แก่่นศ.ฯ
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ปริิญญาเอก (สำหรัับผู้้�เข้้าศึึกษาที่่�สำเร็็จ
ปริิญญาโท) เฉพาะนัักศึึกษาที่่�กำลัังศึึกษาอยู่่�ใน
ชั้้�นปีีที่่� 6 (รหััสประจำตััว 59) รวมทั้้�งนัักศึึกษา
เทีียบโอนระดัั บ ปริิ ญญ าเอก ที่่� ค รบระยะเวลา
การศึึกษา ในปีีการศึึกษา 2564
ทั้้�งนี้้� นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีจะได้้รัับสิิทธิิ
ขยายระยะเวลาการศึึกษาอััตโนมััติิ และสามารถ
ลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาที่่�ใช้้สิิทธิิขยาย
ระยะเวลาการศึึกษาได้้เลย ส่่วนนัักศึึกษาระดัับ
ปริิ ญญ าโทและปริิ ญญ าเอก จะต้้ อ งยื่่� น คำร้้ อ ง
ขอขยายระยะเวลาการศึึกษาที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย
ก่่อนเริ่่�มภาคการศึึกษา
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ปริิญญาตรีี
ที่่� ฝ่า่ ยลงทะเบีียนเรีียนฯ โทร. 0-2310-8626
ปริิ ญญ าโทและปริิ ญญ าเอก ที่่� บัั ณ ฑิิ ต วิิ ท ยาลัั ย
โทร. 0-2310-8563

เพื่่�อให้้ประเทศไทยมีีสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อ
ต่่อการทำธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันให้้กับั ประเทศ โดยเฉพาะ
ในส่่วนของภาคอีีคอมเมิิร์ซ์ (e-Commerce) ที่่มีี� การ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 (COVID-19) เป็็นปััจจััย
เร่่งให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั (Digital Transformation) เร็็วขึ้้นนั้้
� น� จำเป็็นต้อ้ งอาศััยความร่่วมมืือของ
ทุุ ก ภาคส่่ วน ในการผลัั ก ดัั น ไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ น การนำ
นวััตกรรมใหม่่และเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามาประยุุกต์์ใช้้
ในการประกอบธุุรกิิจการร่่วมกัันออกมาตรฐานและ
กฎหมายเพื่่อ� ช่่วยดููแล และส่่งเสริิมให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่�น
ในการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตของประชาชน รวมถึึ ง
การประชาสััมพัันธ์เ์ พื่่อ� ให้้ความรู้้� และสร้้างความเข้้าใจ
แก่่ภาคประชาชนในเรื่่�องความมั่่�นคงปลอดภััยในการ
ซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เพื่่�อให้้เกิิดการทำ
ธุุรกรรมทางออนไลน์์ รวมทั้้�งอีีคอมเมิิร์์ซ (e-Com- 2. Plastket.com. (2563). “3 New Normal จัั บ ตาดูู
เทรนด์์โลกพลาสติิก” (แหล่่งข้้อมููล: https://techsauce.
merce) เพิ่่�มมากขึ้้�น
แหล่่งอ้้างอิิง (ออนไลน์์)

1. สพธอ. (2564). “e-Commerce ไทยยุุคหลััง COVID-19”
(แหล่่งข้้อมููล: https://www.etda.or.th/th/UsefulResource/Knowledge-Sharing/Perspective-onFuture-of-e-Commerce.aspx ค้้นวัันที่่� 16 มกราคม
พ.ศ. 2565).

co/tech-and-biz/3-new-normal-smes-plastic
ค้้นวัันที่่� 22 มกราคม พ.ศ. 2565).
3. พิิทวััส เอื้้�อสัังคมเศรษฐ์์. (2559.) “อุุปสรรคต่่อการนำ
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์มาใช้้ในวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมของไทย.” (แหล่่งข้้อมููล: https://so02.tci-thaijo.
org/index.php/BECJournal/article/view/74136/59847
ค้นวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565).

สถาบัันศิิลปวััฒนธรรม ม.ร. ร่่วมโครงการฯ

๙
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สู่่�เป้้าหมายเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ (UN SDGs) ในโครงการตามรอย
พระราชา “ทิิพยสืืบสาน รัักษา ต่่อยอด นวััตกรรม
ศาสตร์์พระราชา ครั้้�งที่่� 15” เมื่่�อวัันที่่� 19 – 20
กุุมภาพัันธ์์ 2565
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมครั้้�งนี้้� ได้้สััมผััสวิิถีีกัับ
เกษตรทฤษฎีี ใ หม่่ ณ ศููนย์์ ก ารเรีียนรู้้�ทางการ
เกษตรเขากระปุุก โครงการตามพระราชดำริิของ
สมเด็็จพระเทพฯ ศููนย์์การเรีียนรู้้�การทำเกษตร
โดยไม่่ใช้้สารเคมีี การปลููกผัักปลอดสารพิิษ (กิิจกรรม
การแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตรของศููนย์์เรีียนรู้้�
ทางการเกษตรเขากระปุุก (ทำหมี่่�กรอบฟัักข้้าว)
กิิจกรรมการทำน้้ำยาอเนกประสงค์์ และกิิจกรรม
ทำปุ๋๋�ยมููลไส้้เดืือน) ศููนย์์ศึกึ ษาการพััฒนาห้้วยทราย
อัั น เนื่่� อ งมาจากพระราชดำริิ จัั ง หวัั ด เพชรบุุ รีี
(กิิ จ กรรมเผาถ่่านชีีวภาพ กิิ จ กรรมประโยชน์์
จากหญ้้าแฝก พืืชมหััศจรรย์์ รัับชมการขัับร้้องเพลง
“พระราชาในนิิทาน” และ “เพลงต้้นไม้้ของพ่่อ”
โดย นัักเรีียนโรงเรีียนบ้้านพุุหวาย และเยี่่�ยมชม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์์ พรรณไม้้ม่่วง เฉลิิม
พระเกีียรติิ 60 พรรษา สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี)
กิิจกรรมถอดบทเรีียน Workshop สอดแทรก
คุุณธรรม 4 ประการ (พอเพีียง วิินัยั สุุจริิต จิิตอาสา)
โดย อาจารย์์อดุุลย์์ ดาราธรรม นายกสมาคม
นัักเรีียนเก่่า AFS ประเทศไทย รัับฟัังการบรรยาย
พิิเศษ เรื่่�อง “คุุณธรรมในยุุคดิิจิิทััล” โดย รศ.นพ.
สุุ ริิ ย เดว ทรีี ป าตีี ผู้้�อำนวยการศููนย์์ คุุ ณ ธรรม
(องค์์การมหาชน) และกิิจกรรมถอดบทเรีียนด้้วย
Interactive Board Workshop The King’s
Journey Learn English an Example of an
Invention เรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษจากหนัังสืือชุุด
King Bhumibol Adulyadej of Thailand
ต่่อยอด สร้้างสรรค์์เป็็นนวััตกรรมจากกิิจกรรม
ตามรอยพระราชา โดย ดร.สุุ ม ณีี ปิ่่� น เวหาส์์
กรรมการสมาคมนัักเรีียนเก่่า AFS ประเทศไทย
ทั้้�งยัังได้้รัับเกีียรติิบััตรผู้้�เข้้าร่่วมโครงการด้้วย

๑๐

ม.รามคำแหง จัับมืือกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)

โดยมีี ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.กรกช ทวีีสินิ คณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
และนายโสภณ มณีีโชติิ ผู้้�อำนวยการกองพััฒนา
ทรัั พ ยากรบุุ ค คลด้้ า นพลัั ง งาน เป็็ นสัั ก ขีีพยาน
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ณ สำนัักพััฒนา
ทรัั พ ยากรบุุ ค คลด้้ า นพลัั ง งาน อาคารอนุุ รัั ก ษ์์
พลัังงานเฉลิิมพระเกีียรติิ ตำบลคลองห้้า อำเภอ
คลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
ทั้้� ง นี้้� ไ ด้้ จัั ด การลงนามความร่่วมมืือใน 2
โครงการ โดยมีีสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงาน
ร่่วมลงนาม อีีก 5 แห่่ ง คืือ มหาวิิ ท ยาลัั ย ที่่� น ำ
หลัักสููตรผู้้�รัับผิิดชอบด้้านพลัังงานสามััญไปใช้้
ในการเรีียนการสอนให้้กัับนัักศึึกษา จำนวน 3
มหาวิิทยาลััย ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
มหาวิิทยาลััยราชภััฏมหาสารคาม และสถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
และหน่่วยงานและมหาวิิทยาลััย ที่่�นำหลัักสููตร
ผู้้�รัับผิิดชอบด้้านพลัังงานตามกฎหมายไปใช้้ใน
การฝึึกอบรมเฉพาะกิิจในรููปแบบออนไลน์์ โดย
จััดฝึึกอบรมให้้กัับบุุคลากรโรงงานควบคุุมและ
อาคารควบคุุ ม จำนวน 4 แห่่ง ได้้ แก่่ สถาบัั น
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้ า ธนบุุ รีี
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง และมููลนิิ ธิิ อ นุุ รัั ก ษ์์
พลัังงานแห่่งประเทศไทย
โอกาสนี้้� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์
ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
กล่่าวว่่า การลงนามความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้�ถืือเป็็น
กิิจกรรมดีีๆ ที่่ม� หาวิิทยาลััยรามคำแหง ได้้มีีโอกาส
ร่่วมมืือกัับกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์
พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน ในการนำหลัักสููตร
ผู้้�รับั ผิิดชอบด้้านพลัังงานตามกฎหมายไปใช้้ในการ
ฝึึกอบรมเฉพาะกิิจในรููปแบบออนไลน์์ ไปจััดอบรม
ซึ่่�งทำให้้เห็็นได้้ว่่ามาตรฐานในการเรีียนรู้้� การจััด
การเรีียนการสอน ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ไม่่ต่่างจากมหาวิิทยาลััยอื่่�นๆ โดยเฉพาะคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ ทั้้�งนี้้� นอกจากการจััดการเรีียน
การสอนในมหาวิิทยาลััยแล้้ว ยัังให้้บริิการทางด้้าน
วิิชาการร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกเทีียบเท่่ากัับ
มหาวิิ ท ยาลัั ย ชั้้� นน ำต่่ า งๆ ได้้ อีี กด้้ ว ย อยากให้้

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๔๘)

วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะศึึกษาศาสตร์์ จััดงาน

“50 ปีี ศึึกษาศาสตร์์ สร้้างครููพิพัิ ฒ
ั น์์ชาติิฯ”

รองศาสตราจารย์์ พ.ต.ท.ดร.ศิิริิพงษ์์ เศาภายน คณบดีีคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นประธานเปิิดงาน “50 ปีี ศึึกษาศาสตร์์ สร้้างครููพิิพัฒ
ั น์์ชาติิ สร้้างปราชญ์์เพื่่�อแผ่่นดิิน
สร้้างศิิลป์์ภููมิิปััญญา สร้้างคุุณค่่าวิิชาครูู” โดยมีี คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� และนัักศึึกษา เข้้าร่่วมงานกว่่า
800 คน เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ออนไลน์์ผ่่านทางระบบ Zoom Meeting
โอกาสนี้้� รองศาสตราจารย์์ พ.ต.ท.ดร.ศิิริิพงษ์์ เศาภายน คณบดีีคณะศึึกษาศาสตร์์ กล่่าวว่่า
คณะศึึกษาศาสตร์์ จััดการเรีียนการสอนในศาสตร์์วิิชาต่่างๆ ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา เพื่่�อพััฒนา
องค์์ความรู้้�ให้้แก่่นัักศึึกษาในทุุกหลัักสููตร และยัังเห็็นความสำคััญของการส่่งเสริิมและพััฒนาทัักษะ
ความสามารถของนัักศึึกษาในด้้านอื่่�นๆ ควบคู่่�กัันไป โดยมีีการจััดกิิจกรรมพััฒนาความรู้้�ความสามารถ
รวมถึึงการจััดกิิจกรรมนอกห้้องเรีียนหลากหลายหลัักสููตร และส่่งเสริิมการเผยแพร่่ผลงานวิิชาการ
ของนัักศึึกษา ตลอดจนการสร้้างโอกาสการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพของนัักศึึกษา อีีกทั้้�ง
สอดคล้้องต่่อการพััฒนาคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ของบััณฑิิตด้้วย
“การจััดนิิทรรศการทางการศึึกษา “50 ปีี ศึึกษาศาสตร์์ สร้้างครููพิิพััฒน์์ชาติิ สร้้างปราชญ์์เพื่่�อ
แผ่่นดิิน สร้้างศิิลป์์ภููมิิปััญญา สร้้างคุุณค่่าวิิชาครูู” และการนำเสนอผลงานทางวิิชาการของนัักศึึกษา
ในครั้้�งนี้้� เป็็นการจััดนิิทรรศการออนไลน์์แบบเต็็มรููปแบบ โดยนำเทคโนโลยีีเข้้ามาเป็็นตััวช่่วยทางด้้าน
ช่่องทางการสื่่�อสาร และการเชื่่�อมต่่อระหว่่างกััน เหมาะสมกัับยุุค New Normal อย่่างยิ่่�ง เพราะไม่่ว่่า
วิิทยากรหรืือนัักศึึกษาอยู่่�ที่่�ไหนก็็สามารถร่่วมกิิจกรรมได้้ อีีกทั้้�งยัังทำให้้นัักศึึกษาได้้รัับความรู้้�ด้้านจััด
การเรีียนการสอน พััฒนาทัักษะทางปััญญา รู้้วิ� ธีิ แี ก้้ไขปััญหาในการทำงานร่่วมกัันผ่่านเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
อีีกด้้วย”
สำหรัับนิิทรรศการออนไลน์์ครั้้�งนี้้� จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ - 4 มีีนาคม 2565
ประกอบด้้วย การบรรยายเรื่่�อง การจััดการศึึกษาตามปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง/ศาสตร์์พระราชา
หััวข้้อ “อารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริิฯ” (กิิจกรรมเสริิมความเป็็นครูู) โรงเรีียนบ้้านทุ่่�งส้้มป่่อย
โดย นางสาววาสนา ศรีีเปาระยะ ผู้้�อำนวยการโรงเรีียนบ้้านทุ่่�งส้้มป่่อย การบรรยายเรื่่อ� ง การจััดการศึึกษา
ตามปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง/ศาสตร์์พระราชา “การจััดการศึึกษาตามปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
โรงเรีียนบ้้านปางแดง” (กิิจกรรมเสริิมความเป็็นครูู) โดย นางกััลยา ธิิสิิงห์์ ผู้้�อำนวยการโรงเรีียน
บ้้านปางแดง การนำเสนอวิิจััยในชั้้�นเรีียน โดยนัักศึึกษาฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพครูู 2 และการนำเสนอ
ผลงานวิิชาการ ของนัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์ รวมทั้้�ง กิิจกรรมและสื่่�อการสอนเพื่่�อพััฒนาการเรีียน
ยุุคใหม่่ และการเสวนาทางวิิชาการ เรื่่อ� ง “ภาวะผู้้น� ำร่่วมสำหรัับครููยุุคใหม่่” โดย ผศ.ดร.ปทุุมพร เปีียถนอม
และนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา ภาควิิชาบริิหารการศึึกษา
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มุ่่�งมั่่�นพััฒนาด้้านวิิชาการ
ให้้มากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อจะได้้ต่่อยอดในเรื่่�องอื่่�นๆ ต่่อไป
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.กรกช ทวีีสินิ คณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
กล่่ า วว่่ า การลงนามครั้้� ง นี้้� มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ
ร่่วมมืือกัันจััดฝึึกอบรมหลัักสููตรผู้้�รัับผิิดชอบด้้าน
พลัังงานเฉพาะกิิจในรููปแบบออนไลน์์ ให้้กับั โรงงาน
ควบคุุมและอาคารควบคุุมที่่�ยัังไม่่มีีผู้้�รัับผิิดชอบ
ด้้านพลัังงานตามกฎหมายและ กพบ. โดยทาง
กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
กระทรวงพลัังงาน พิิจารณาเห็็นว่่า มหาวิิทยาลััย

คณะผู้้�จัดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

รามคำแหง มีีวิิ ท ยากรที่่� มีีคุุ ณ วุุ ฒิิ ความรู้้�
ความสามารถ รวมถึึงประสบการณ์์ มีีศัักยภาพในการ
จััดฝึึกอบรมหลัักสููตรผู้้�รัับผิิดชอบด้้านพลัังงานได้้
จึึงเห็็นด้ว้ ยในหลัักการให้้มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
จัั ดฝึ ึ ก อบรมใน 3 หลัั ก สููตร ได้้ แ ก่่ หลัั ก สููตร
ผู้้�รัับผิิดชอบด้้านพลัังงานสามััญโรงงาน หลัักสููตร
ผู้้�รัับผิิดชอบพลัังงานสามััญอาคาร และหลัักสููตร
ผู้้�รับั ผิิดชอบด้้านพลัังงานอาวุุโสทฤษฎีีไฟฟ้้า ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมจะต้้องผ่่านการทดสอบโดยใช้้
ข้้อสอบกลางของ พพ. และผู้้�ที่ส่� อบผ่่านตามเกณฑ์์
มาตรฐาน พพ. เท่่านั้้�น จึึงจะมีีสิิทธิ์์�ได้้รัับวุุฒิิบััตร

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
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