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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

ปีที่ ๔๖	 ฉบับที่ ๕๑

วันที่	๓	-	๙	เมษายน	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

 ม.ร.ชี้แจงขึ้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า นศ.ใหม่
ย้ำาคงค่าหน่วยกิตตามเดิม 25 บาท

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ชีแ้จงการปรบัค่าธรรมเนยีม

แรกเข้าเฉพาะนักศึกษาใหม่   ปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไปเท่านั้น 

ยืนยันความเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษามาตลอด 

45 ปี ยังคงค่าหน่วยกิตตามเดิม 25 บาท หลังไม่ได้ปรับมานาน  

แต่ค่าอปุกรณ์ และเทคโนโลยทีีน่�ามาใช้การเรยีนการสอนมมีลูค่าสูงข้ึน

 จากกระแสข่าวเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา และ

การปรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ของ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์         

อธิการบดี ม.ร. เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย

ได้ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะนักศึกษาใหม่เท่านั้น  

ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า จาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท  ค่าขึน้ทะเบยีน

เป็นนักศึกษา จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย 

จาก 500 บาท เป็น 800 บาท ค่าบตัรประจ�าตวันกัศกึษา จาก 60 บาท 

เป็น 100 บาท รวมปรับขึ้น 840 บาทเท่านั้น 

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวด้วยว่าการปรบัค่าธรรมเนยีมการศกึษา

เหล่าน้ี จะเริ่มใช้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ส่วนนกัศกึษาเก่ายงัใช้อตัราเดมิ ทัง้นี ้เป็นการปรบัตามภาวะทางเศรษฐกจิ 

และมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ปรับมาหลายปี ขณะที่ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 

เทคโนโลยีใหม่ๆที่น�ามาใช้ในการเรียนการสอนก็มีราคาสูงขึ้น 

ขณะเดยีวกัน มหาวิทยาลยักม็กีารสร้างอาคารเรยีนพร้อมเครือ่งปรบัอากาศ

ที่รองรับนักศึกษาใหม่อีก 2 หลังที่วิทยาเขตบางนา รวมถึงการ

สร้างศูนย์การเรียนรู้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยให้นักศึกษาสามารถ

สืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้อย่างสะดวก มหาวิทยาลัยจึงจ�าเป็น

ต้องปรบัค่าธรรมเนยีมแรกเข้าขึน้                  ส่วนค่าหน่วยกตินัน้ยงัคงเดมิ 

ที่หน่วยกิตละ 25 บาท

 ส่วนกรณกีารงดรบันกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ ในหลกัสตูร 5 ปี 

ในปีการศึกษา 2560 นั้น 

   
 
 
เชิญชวนนักศึกษาลงทะเบียน

สหกิจศึกษาRAM	3000	ปี	2560

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดหลักสูตร

กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา เพื่อให้

นกัศึกษาได้รบัประสบการณ์จรงิจากการปฏบิตังิาน 

อย่างเป็นระบบ เสมอืนหนึง่พนกังานขององค์กร 

โดยระหว่างการปฏิบัติงานจะมีพนักงานพี่เลี้ยง

ท่ีได้รับมอบหมายจากองค์กรท�าหน้าท่ีดูแล  

ให้ค�าแนะน�า ประเมินผลการปฏบิติังานของนักศึกษา 

และมีอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยท�าหน้าที่

ให้ค�าปรกึษาแนะน�า ช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

   
 ม.ร.เปิดรับ M.B.A. for Executives 

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ส�าหรับผู้บริหาร (M.B.A. for Executives) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 

รุน่ที ่20 โดยจดัการศกึษาแบบ Block Course 

จ�านวน 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ท�า-

วิทยานิพนธ์) หลักสูตร 1 ปี 8 เดือน เรียน

วันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00 - 20.45 น. 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสตูร ศกึษาดงูานในประเทศ  

125,000 บาท และศกึษาดงูาน ณ ประเทศญีปุ่น่ 

175,000 บาท 

   
 
             คณะทัศนมาตรฯจัดกิจกรรมเปิดบ้านหมอสายตา

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ จัดโครงการ 

เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 1 ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา จ�านวน 90 คน โดยมี อาจารย์ดนัย 

ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560  

ณ ห้อง OPTO 2 คณะทัศนมาตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสุโขทัย

 ภายในงานมีกิจกรรมฐานความรู้และประสบการณ์ Optometry Clinic 5 ฐาน ได้แก่          

1) Eye Anatomy 2) Contact Lens 3) การฝนเลนส์ 4) การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น และ 

5) การตรวจวัดสายตาเบื้องต้น  เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจ

ม.ร.ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสูง จาก ป.ป.ช.
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้คะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) ปี 2559 ในระดับสงู 68.52 คะแนน 

ด้วยการประเมนิผลจากส�านกังาน ป.ป.ช.และ IRDP อธกิารบดขีอบคณุบคุลากรปฏบิตังิานตามระเบยีบและข้อบงัคบั พร้อมยนืยนับรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ

ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดเผยว่าตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา  

โดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นท่ีปรึกษาในการส�ารวจข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

การประเมินดังกล่าว นั้น

  ขณะนี้ IRDP ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คอื 68.52 คะแนน ซึง่อยู่ในระดับสงู โดยได้ 100.00 คะแนนเต็มเร่ืองความโปร่งใส 

 ในการด�าเนนิงานขององค์กร หวัข้อการเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และเร่ืองความปลอดจากการทจุริตในการปฏบิติังาน 

ได้ 99.00 คะแนน (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

การขอผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อน  ประจำาปีการศึกษา 2559

 แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู 

โดยการน�าของ อาจารย์ประสิทธ์ิ บุญไทย รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู พร้อมด้วย 

คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภ ู

ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและ

แจกแผ่นพับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

การเรียนในระบบพรีดีกรี (Pre-degree) ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก ประจ�าปีการศึกษา 2560  

ณ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล�าภู จังหวัดเลย 

จังหวัดหนองคาย และบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น 

และจังหวัดอุดรธานี

➺

หรอืศกึษาดงูาน ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 255,000 บาท 

(แบ่งช�าระ 6 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

 ผู้สนใจสมัครได้ตัง้แต่บัดน้ี - 20 พฤษภาคม 2560 

สอบถามรายละเอียดได ้ที่ส�านักงานโครงการฯ 

อาคารคณะบรหิารธรุกจิ ชัน้ 2 โทร. 0-2310-8230-1 , 

090-885-3838, 086-037-5855 หรือที่ www.xmba.

ru.ac.th , FB: X-MBA Executives 

ม.ร.เปิดรับ M.B.A.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

โดยมหาวทิยาลยัได้บรรจวุชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา 

(9 หน่วยกติ) ไว้ในหมวดวชิาเลอืกเสร ีระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา

 ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี ขอเชญินกัศกึษา 

ที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่  75  หน่วยกิตขึ้นไป เข้ารับ 

การปฏบิตังิาน กระบวนวชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา 

ประจ�าปีการศกึษา 2560 (ทดแทนในหมวดวชิาเลอืกเสร ี

9 หน่วยกติ) กบัองค์กรผูใ้ช้บณัฑติท้ังภาครฐัและเอกชน 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561 

 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี กองกจิการนกัศกึษา 

อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชัน้ 1 หรอืที ่ www.ram3000. 

ru.ac.th โทร.0-2310-8503

เชิญชวนนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทัศนมาตร-

ศาสตรบัณฑิตและบทบาทของผู้ประกอบโรคศิลปะ

ในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ต่อระบบสาธารณสุข 

ของประเทศ ให้แก่นกัเรยีน นกัศกึษาท่ีสนใจจะสมคัร

เข้าศึกษาในคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 ท้ังยังเป็นการปลูกจิตส�านึกของนักศึกษา

ทัศนมาตรศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพการบริการ

ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ให้เป็นไปตามแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ  2560 ตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

และศิษย์เก่า และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

คณะทัศนมาตรฯ (ต่อจากหน้า 1)

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวด้วยว่าจากผลการประเมนิครัง้นี้ 

เป็นผลมาจากท่ีมหาวทิยาลัยได้มอบนโยบายให้บุคลากร

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามระเบียบและข้อบังคับ

อย่างครบถ้วนเคร่งครัด ไม่ทุจริตคอร์รัปชนั รู้จกัแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อ

รกัษาชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นทีย่อมรบัจากสงัคม

และองค์กรภายนอกในการท�าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา 

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 จากนี ้ ผมขอยนืยนัท�าหน้าทีต่ามประกาศเจตนารมณ์

ของมหาวิทยาลัยที่ได้แจ้งให้บุคลากรรับทราบว่า 

“จะบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติตามหลกัธรรมาภบิาล 

อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรบัผดิชอบเพ่ือสร้าง

ความเชือ่มัน่แก่สงัคมว่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมเีจตจ�านง

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัทกุรปูแบบและจะยดึมัน่

ท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว

ที่มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานทุกด้านอย่าง

ยั่งยืน”

ม.ร. ได้คะแนนการประเมินฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ตามระเบียบมหาวิทยา ลัยรามค� าแหง   

ว่าด้วยการผ่อนผันการช�าระเงินลงทะเบียนเรียน 

พ.ศ. 2554  เพือ่ช่วยเหลอืนกัศกึษาซึง่มคีวามเดอืดร้อน

ทางด้านการเงินได้ลงทะเบียนเรียน นั้น

 ส�าหรับนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับการผ่อนผัน

การช�าระเงนิลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดรู้อน  ประจ�าปี- 

การศึกษา 2559  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป

  1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  (ยกเว้นนกัศกึษา Pre-degree)

  1.2 มีความเดือดร้อนทางการเงิน

 2. หลักเกณฑ์

  2.1 ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ 12 หน่วยกติ  

(ยกเว้นขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 

18 หน่วยกิต)

  2.2 ในการสอบนักศึกษาจะได้รับการ 

จัดให้สอบที่นั่งปกติ  โดยนักศึกษาจะต้องน�าเงิน

ไปช�าระที่ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมนิผล (สวป.) ชัน้ 6 ก่อนวนัที ่ 17 พฤษภาคม 2560   

จึงจะได้รบัใบเสรจ็รับเงนิ เพือ่เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ  

(นกัศกึษาขอผ่อนผนัฯ จะไม่มตีารางสอบรายบคุคล)

  2.3 นักศกึษาจะต้องช�าระเงนิลงทะเบยีนเรยีน

ที่ ขอผ ่อนผันไว ้ภายในระยะเวลาที่ ก� าหนด   

หากพ้นก�าหนดดังกล่าว  จะถือว่านักศึกษาไม่ได ้

ด�าเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอ

ผ่อนผนัไว้และไม่มสีทิธิข์อผ่อนผนัในการช�าระเงนิ

ลงทะเบียนเรียนในภาคต่อไป

 3. หลักฐานประกอบใบสมัคร

  3.1 ใบสมัครขอผ่อนผันการช�าระเงิน 

ลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ

  3.2 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  และ

ส�าเนาใบเสร็จรับเงินภาคสุดท้ายที่ลงทะเบียน 

(กรณีใบเสร็จหายขอถ่ายส�าเนาได้ที่ สวป. ชั้น 1)

  3.3 ส�าเนาสมุดลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน  

ประจ�าปีการศกึษา 2559  ระบกุระบวนวชิา  (บาร์โค้ด) 

ให้ถูกต้อง

  3.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

  3.5 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา

 4. วัน / เวลา  สถานที่ยื่นใบสมัคร

 นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอผ่อนผันการช�าระ

เงนิลงทะเบยีนเรยีน  ให้ยืน่แสดงความจ�านงขอผ่อนผนัฯ 

ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา   

กองกิจการนักศึกษา  อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)  

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2560

 5. วัน / เวลา  สถานที่สัมภาษณ์

 ก�าหนดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอผ่อนผัน

การช�าระเงนิลงทะเบยีนเรยีน  ในวนัที ่19 เมษายน 2560  

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุ งานแนะแนวจัดหางาน

และทุนการศึกษา  อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)

เนื่องจากรามค�าแหงเป็นตลาดวิชาที่รับนักศึกษา

โดยไม่จ�ากัดจ�านวนและไม่บังคับการเข้าชั้นเรียน 

แต่ปัจจุบันการเรียนการสอนทางด้านศึกษาศาสตร์ 

ส�าหรับผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครูหรืออาจารย์

ในสถานศกึษา         มสีภาวชิาชพีเข้ามาก�ากบัดแูลให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ เช่น ในเรื่องจ�านวนผู้เรียน และ

การฝึกปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็นไปอย่างมี- 

ประสทิธิภาพ และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงฯ 

ก�าหนด มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรงดรับนักศึกษา

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 5 ปี ไปก่อน และจะพจิารณา 

ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้สอดคล้องกับ

สภาวิชาชีพต่อไป คาดว่าจะสามารถรับนักศึกษา

หลกัสูตรศกึษาศาสตรบณัฑติ 5 ปี  ได้ในปีการศกึษาหน้า

 “ขอยืนยันว่า รามค�าแหงยังเป็นมหาวิทยาลัย

ทีเ่ปิดโอกาสให้นกัศกึษาทกุระดบั ทกุเพศ ทกุวยั และ 

เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ค่ีาหน่วยกติถกูทีส่ดุของมหาวทิยาลยั

ในประเทศไทย ซึง่การปรบัเพิม่ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า

เฉพาะนักศึกษาใหม่ ส่วนนักศึกษาเก่ายังคงเสียค่า-

ธรรมเนียม และค่าหน่วยกิตอื่นๆในอัตราเดิม”

ม.ร.ชี้แจงขึ้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” และชาวรามค�าแหง

ทั้ ง ม ว ล ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี อ ย ่ า ง ยิ่ ง   

เนื่องในโอกาส

 ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในวนัที ่๒๖ เดอืนมนีาคม พทุธศกัราช 

๒๕๖๐

 เมื่อเอ่ยถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทกุคนจะทราบว่าคอื มหาวทิยาลยัแห่งแรก

ของประเทศไทย

 หลายๆ คนรู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

จากเพลงพระราชนพินธ์ “มหาจฬุาลงกรณ์”  

ซึง่ผูป้ระพันธ์เนือ้ร้องคนหนึง่ คอื ท่านผูห้ญงิ

สมโรจน์  สวัสดิกุล ณ อยุธยา  ที่เคยได้รับ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวชิาภาษาไทย  จากมหาวทิยาลัยรามค�าแหง

 “นิสติพร้อมหน้า  สญัญาประคอง  ความด ี

ทกุอย่างต่างปอง  ผยองพระเกยีรตเิกรกิไกร

 ขอตราพระเกีย้วยัง้ยนืยง  นสิติประสงค์

เป็นธงชัย  ถาวรยศอยู่คู่ไทย  เชิดชัย ชโย”

 เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๒ พระบาท-

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  โปรดเกล้าฯ 

ให้ตัง้โรงเรยีนส�าหรบัฝึกหดัวชิาข้าราชการ

ฝ่ายพลเรือน  โดยมุ่งหมายให้ผลิตบุคลากร

เข้ารับราชการ  และให้ช่ือว่า โรงเรียนมหาดเล็ก

 ต่อมา  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ- 

เกล้าเจ้าอยูห่วั  ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา  และ

 ๒๖ มนีาคม ๒๔๕๙  จงึทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ประดษิฐานขึน้เป็นมหาวทิยาลยั  

และพระราชทานนามว่า

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.รามฯ จัด “นัดพบงานดีฯ”
หวังผลักดันบัณฑิตเข้าสู่อาชีพ

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา ร่วมกับส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 4 

จัดงาน “นัดพบงานดี คนมีคุณภาพ” สนับสนุนบัณฑิต-นักศึกษามีรายได้ สร้างเสริมประสบการณ์  

พร้อมช่องทางประกอบอาชพี  ด้านสถานประกอบการ ม่ันใจเด็กรามฯ มีคณุภาพ ด้วยหลกัสตูรส่งเสริมท�างาน 

ควบคู่การเรียน  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นางสุมาลี  คงสว่าง  หัวหน้างานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  กล่าวว่า 

กจิกรรมนดัพบงานด ี คนมคีณุภาพ  เป็นกิจกรรมทีจ่ดัขึน้ประจ�าทกุปี  เป็นการสร้างโอกาส

ในการพบกันระหว่างสถานประกอบการกับบัณฑิต นักศึกษา รวมถึงผู้ก�าลังมองหางาน 

เพือ่สนบัสนนุการมงีานท�าของบคุคลเหล่าน้ี  พร้อมส่งเสรมิให้นักศกึษามรีายได้  มปีระสบการณ์

ในการท�างานเพิม่ขึน้ สามารถประกอบอาชพีทีส่อดคล้องกบับคุลกิภาพ และความสามารถ

ของตน  รวมถงึเป็นโอกาสให้สถานประกอบการได้คดัเลอืกบคุคลเข้าท�างานได้ง่ายขึน้ด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม คือมีคุณธรรม

และมศีกัยภาพ โดยงานแนะแนวจดัหางานและทนุการศกึษาท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางกระจายข่าว และบริการ

การสมคัรงานส�าหรบันกัศกึษาและบคุคลทัว่ไป  เช่นตดิตัง้ตู ้kios Touch Screen คอมพิวเตอร์ทีบ่รรจโุปรแกรม

จดัหางานของกรมแรงงาน  และช่องทางฝากประวตักิารสมคัรงาน  ทีง่านแนะแนวจดัหางานและทนุการศกึษา 

อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย (ในวันและเวลาราชการ)  หรือที่ www.rujob.ru.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง  เป็นต้น”

        นางสุทธิรา  บรรจงทอง  นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ที ่ 4 กล่าวว่ากรมการจดัหางานมภีารกจิส่งเสรมิให้คนไทยมงีานท�า 

  โดยการเป็นศนูย์กลางข้อมลูข่าวสารการจ้างงานระหว่างสถานประกอบการและผูม้องหางาน 

  ให้บรกิารจดัหางานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือให้มรีายได้ท่ีเหมาะสม ลดปัญหา 

การว่างงาน  คุม้ครองและปกป้องสทิธปิระโยชน์ของแรงงาน  โดยมรีปูแบบการให้บรกิาร

ที่หลากหลาย เช่น การให้บริการ ณ ส�านักงานฯ  กิจกรรมออกบูธต่างๆ  และบริการ

จดัหางานผ่านระบบอเิลก็ทรอสกิส์ เช่นโปรแกรม Mini Smart Job ซึง่เป็นโปรแกรมระบบจดัหางาน (มองหางาน 

ต้องการคน) โดยให้บริการผ่านตู้ kios Touch Screen  ที่ก�าลังด�าเนินการติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 “ปัจจบุนันายจ้างให้ความส�าคญัในการคดัเลอืกบุคคลเข้าท�างานท่ีมคุีณภาพ โดยนอกจากการศกึษาแล้ว 

ยังได้พิจารณาบุคลิกภาพ ความคล่องตัว การมีปฏิภาณไหวพริบ และความอดทน รวมถึงทักษะด้านภาษา 

ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทส�าคัญมากขึ้น  ฝากนักศึกษารามฯ เรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ  

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในการเอื้อเฟื้อสถานที่ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”

       นางสาวพนญัญา  ศรโีสภา  Recruitment officer บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)  

 กล่าวว่าได้รับค�าเชิญจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้มาออกบูธในงานนัดพบงานดี  โดย 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือจ�านวนมาก จึงเป็นตลาดแรงงาน

ขนาดกว้าง  ขณะที ่ม.รามค�าแหงกม็สีายวชิาทีห่ลากหลาย  กอปรกบัเดก็รามฯ มศีกัยภาพ

ด้วยแผนการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ท�างานควบคู่กับการเรียน  จึงเป็นตัวคัดกรอง

ว่าเด็กรามฯ มีความอดทน และมีระเบียบวินัย

 “สิ่งส�าคัญที่สถานประกอบการต้องการคือ การเรียนรู้ไว ปรับตัวได้ ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ได้ดี   

รองลงมาคอืทกัษะภาษาองักฤษ  ซึง่แต่ละบริษทั  แต่ละต�าแหน่งงานกม็คีวามต้องการด้านนีใ้นระดบัทีแ่ตกต่างกนั  

แต่ขอนกัศึกษาอย่าเพิง่กงัวล เปิดมมุมอง เปิดโอกาสให้ตวัเอง หาต�าแหน่งงานทีเ่หมาะกบัตน เพราะอย่างไรกต็าม 

บริษัทเชื่อมั่นว่านักศึกษารามฯ มีคุณภาพ”

  นางสาวณัฐธยาน์  วิลาวัลย์  Recruitment  บริษัท KDN จ�ากัด  กล่าวว่าบริษัท 

KDN จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีโดนัท Krispy Kreme เป็น

ผลิตภัณฑ์หลัก  ขณะนี้ก�าลังจะขยายสาขาเพิ่มอีกทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  จึงมี

ต�าแหน่งงานหลากหลายในการรองรับผู้สนใจสมัครงานทั้ง Part-time และ Full-time

        “เคยติดต่อขอเข้ามารับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จึงได้รับเชิญให้มา

ร่วมงานนัดพบงานดีฯ ครั้งนี้  ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่  

มีจ�านวนนักศึกษามากมายหลายสาขาที่สามารถตอบโจทย์บริษัทได้  อีกท้ังยังเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้อิสระ 

ในการใช้ชีวิตของนักศึกษาด้วย มั่นใจว่าผู้ท่ีเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ คือผู้ที่โตแล้ว ต้องมีความคิด

และความรับผิดชอบอย่างแน่นอน” (อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

เดินหน้าปรับลุคตำารวจไทย หวังบ้านเมืองสุขสงบ
วอนประชาชนเข้าใจ - เคารพกฎหมาย

 บก.น.4 ทั้ง 8 สน. พร้อมปรับลุคต�ารวจไทย  เผยการสื่อสารที่ดีช่วยสร้าง

ความเข้าใจ  วอนประชาชนให้ความร่วมมอื เคารพกฎหมาย  ด้านนกัศกึษาขอต�ารวจ

อธิบายให้ประชาชนเข้าใจหลักกฎหมาย  ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การสื่อสารเพื่อการบริการประชาชนของต�ารวจในยุคไทยแลนด์ 4.0”  จัดโดย

คณะส่ือสารมวลชน ม.ร. ร่วมกับกองบังคับการต�ารวจนครบาล 4 เมื่อวันที่  

11 มีนาคม 2560  ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 พ.ต.อ.ชัยรพ  จณุณวัตต์  รองผูบั้งคบัการต�ารวจนครบาล 4 

กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นประโยชน์

ต่อต�ารวจจราจรที่มาเข้ารับการอบรมมาก  คณะวิทยากร 

มีเทคนิคที่ดีในการดึงจิตส�านึกของต�ารวจจราจรออกมา 

ในแง่มมุต่างๆ  และยงัมกีจิกรรมท่ีท�าให้ผู้เข้ารบัการอบรม 

ทกุคนมส่ีวนร่วม ได้แสดงออกถงึศกัยภาพ และความคดิ-

สร้างสรรค์เชงิบวก  ซึง่ถอืว่าประสบความส�าเรจ็ท�าให้ต�ารวจ

ได้ร�าลึกถึงหน้าที่ที่จะต้องใส่ใจพิทักษ์สันติราษฎร์ และยังได้ความรู้ใหม่ด้าน

การสื่อสารและพฤติกรรม พร้อมน�าไปปรับใช้

 “ในเวลาท�างาน ต�ารวจจราจรมกัไม่ได้ค�านงึถงึการกระท�าท่ีอาจสร้างความ

ไม่พอใจให้กบัประชาชน  เพราะมเีจตนาแค่ต้องการป้องกนัและแก้ไขปัญหารถตดิ 

และเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  หลังจากนี้ทางกองบัญชาการตั้งใจ 

จะน�าเทปบันทึกการอบรมไปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมให้กับ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

       พ.ต.ท.สถาปนา  จุณณวัตต์  รองผู้ก�ากับการจราจร 

สถานตี�ารวจนครบาลวงัทองหลาง  กล่าวว่าขณะทีก่ฎหมาย

คือข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยประชาชน 

เป็นผู้ร่างกฎหมาย ส่วนต�ารวจมีหน้าที่บังคับใช้เพื่อ

ความปลอดภัย  บางครั้งประชาชนตกอยู่ในสถานะของ

ผู้กระท�าความผิด  และวิธีการสื่อสารของต�ารวจอาจจะ

สร้างความไม่พอใจ  จึงท�าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน  ดังนั้น 

ต�ารวจในฐานะผู้บริการจ�าเป็นต้องเข้าใจประชาชนก่อน  แล้วปรับให้ประชาชน

เข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหมือนใจเขาใจเรา  

 “การอบรมฯ ครั้งนี้ท�าให้ต�ารวจจราจรเข้าใจประชาชนมากข้ึน และยัง 

ได้เรียนรู้วิธีการปรับทัศนคติ พฤติกรรม การพูดจาให้ประชาชนเข้าใจต�ารวจ   

ฝากให้ทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น”

 พ.ต.ท.สาโรจน์  เพญ็สตูร์  สารวตัรจราจร สถานีต�ารวจ 

นครบาลโชคชยั กล่าวว่าต�ารวจจราจรมี 2 หน้าทีท่ีต้่องปฏบิตัิ

ควบคูก่นั คอื หน้าทีใ่ห้บรกิารอ�านวยความสะดวกกบัประชาชน

ผู้ใช้รถ ใช้ถนน  และหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  เพื่อให้เกิด

ความมีวินัยบนท้องถนน  ซึ่งหน้าที่การบังคับใช้กฎหมาย

ท�าให้บางครั้งประชาชนไม่พอใจ  แต่จะไม่ให้ต�ารวจจับ

ผู้กระท�าผิดก็คงไม่ได้  ซึ่งความขัดแย้งภายในตัวบุคคลนี ้

สร้างความกดดันให้กับต�ารวจอย่างมาก  

 “จากการอบรมช่วยสร้างความเข้าใจให้กับต�ารวจด้านวิธีการสื่อสาร 

กับประชาชนให้เข้าใจ และยังมีการใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง

ความสามัคคีที่จะท�าให้ทุกคนร่วมใจกันเคารพกฎหมาย รู้บทบาทหน้าที่ของตน 

เพื่อพร้อมใจกันสร้างบ้านเมืองให้สงบสุข”

        พ.ต.ท.นพรัตน์  นพฤทธิ์ดนุเขต  สารวัตรจราจร 

สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก กล่าวว่าการสื่อสารม ี

บทบาทส�าคัญอย่างมากต่อชีวิตประจ�าวันของทุกคน  

โดยการพูดคุยระหว่างต�ารวจและประชาชนคือการพูดคุย

ระหว่างราชการกับบุคคลทั่วไป  อีกทั้งการท�างานของ

ต�ารวจจราจรต้องพบเจอกับประชาชนทุกวัน  จึงต้องปรับ 

การพูดจา ทัศนคติ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภาพลักษณ์

ที่ดีของต�ารวจไทย

 “อยากให้ประชาชนมองต�ารวจจราจรเป็นผู้รักษากฎหมาย  เป็นผู้อ�านวย-

การจราจรท่ีเสียสละ ท้ังเหนื่อยและเสี่ยงอยู่บนท้องถนน โดยไม่ได้เป็นการท�า

เพ่ือตนเองแต่ท�าเพ่ือประชาชน ขอฝากประชาชนให้ความร่วมมอื ปฏบิตัติามกฎหมาย

อย่างเคร่งครดั ขณะเดยีวกันต�ารวจจราจรกจ็ะบริการอย่างเต็มที ่ เพือ่ความสนัติสขุ

ของบ้านเมืองด้วย”

 ร.ต.ท.ชลประทาน  ชืน่มนต์ชยั  รองสารวตัรจราจร 

สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก  กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้

เป็นประโยชน์มาก  ได้รับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากร

ในการปรบัทศันคต ิ หมัน่สร้างคณุค่าทางความคดิไม่ตดิลบ

ให้กับตนเอง  รวมถึงการพูดจาสื่อสารเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจกันและกัน  ซึ่งส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่มาก

 “ผู้ประกอบอาชีพต�ารวจก็เป็นประชาชนเหมือน

บุคคลทั่วไป ไม่ได้มีอ�านาจนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด ขอประชาชน 

ให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามกฎหมายอย่างถกูต้อง  ส�าหรบักรณท่ีีท�าผดิ ขอให้ยอมรบั

และแก้ไข เพื่อลดปัญหาความวุ่นวายของบ้านเมือง ขอบคุณ ม.รามค�าแหงและ 

ผู้บังคับบัญชาท่ีใส่ใจจัดโครงการดีๆ แบบนี้ อยากให้จัดต่อเนื่องและครอบคลุม

ทกุพืน้ทีม่ากขึน้”

 ด.ต.ชยุต  จันทร์อ่อน  ผู้บังคับหมู่จราจร สถานี-

ต�ารวจนครบาลบึงกุ่ม  กล่าวว่าต�ารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่

ท ่ามกลางความกดดันจากอากาศร้อนและมีเสียงดัง   

อีกทั้งประชาชนบางคนไม่เข้าใจกฎหมายอย่างชัดเจน  

ท�าให้การเจรจาของต�ารวจต้องอาศัยน�้าเสียงดังเข้าช่วย

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ  โดยไม่ได้มีเจตนาจะใช้น�้าเสียง 

กระโชกโฮกฮากใส่ประชาชน

 “การอบรมฯ ครัง้นีด้มีาก อยากให้จดัต่อเนือ่ง อีกท้ัง ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ประชาชนหรือผู้ปฏิบัติจนเข้าใจด้วย 

เพือ่ให้ประชาชนเคารพกฎหมายมากขึน้  และเพือ่ไม่ให้เกดิความเหลือ่มล�า้ระหว่าง

ประชาชนกบัผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย  และขอประชาชนอย่าตดัสนิต�ารวจแบบเหมารวม  

แต่ให้พิจารณาเป็นรายบุคคล เพราะลักษณะของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน”

        นางสาวสวุนินั  หอมทวนลม  นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์  

สาขาวชิาสือ่สารมวลชน  กล่าวว่าโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ 

ครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีมาก  ได้รับมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจจราจร  เป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กบัต�ารวจโดยตรง  ซึง่ภาพลักษณ์ของต�ารวจ

ในปัจจุบนัขึน้อยูก่บัความคดิ และการเปิดรบัสือ่ของคนทัว่ไป 

อาจจะมทีัง้ด้านดแีละไม่ด ี ซึง่การตดัสนิภาพรวมจากคนไม่ด ี

เพียงคนเดียวจะเป็นการบั่นทอนก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ตอน  ติดคุกหมื่นปี

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ก่อนอืน่ผมขอตดัตอนข่าวทีศ่าลเพิง่ตดัสนิคดแีชร์ลูกโซ่ “ยฟัูน (UFUN)” 

มาให้อ่านกันก่อนเพราะเป็นที่มาของชื่อตอนนี้ ค�าพิพากษานั้นศาลสั่งให้

จ�าคุกจ�าเลยในคดีนี้ 22 คน จากจ�าเลยทั้งหมดซึ่งมีถึง 43 คน โดยที่เหลือนั้น

ยกฟ้อง ในจ�านวน 22 คนนี้ มีอยู่ 7 คนที่ต้องติดคุกคนละ 12,265 ปี มี 1 คน

ทีต่ดิคกุ 12,267 ปี ม ี10 คนทีต่ดิคกุคนละ 12,255 ปี และทีเ่หลอือกี 3 คนตดิคกุ 

คนละ 12,257 ปี สงสัยไหมครับว่าท�าไมรวมแล้วได้แค่ 21 ไม่ใช่ 22 คน 

ผมนับไปนับมาถึงได้เห็นว่าอีก 1 จ�าเลยนั้นเป็นนิติบุคคลเลยไม่ต้องติดคุก  

แต่ต้องจ่ายค่าปรับ 1,225 ล้านบาท

 จะว่าไปแล้วเรื่องแชร์ลูกโซ่นี้ก็เหมือนเป็นเรื่องเก่าที่ถูกน�ามาเล่าใหม่ 

เพราะเกิดซ�้าซากมาไม่รู้กี่หนต่อกี่หนแล้ว แต่ก็ยังมีคนถูกหลอกมาตลอด  

คงเหมือนกับเรื่องแก๊งค์ตกทองที่ท�าเป็นว่าเก็บทองได้แล้วชวนให้แบ่งทอง

กันแล้วในที่สุดก็จะหลอกเอาทองจริงหรือเงินของเหยื่อไปโดยให้เก็บทอง 

เก๊เอาไว้ เรื่องแบบนี้ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กจนแก่ แต่ก็ยังเป็นข่าวอยู่ได้เป็นระยะ ๆ 

เรื่องแชร์ลูกโซ่นี่ก็เหมือนกัน เมื่อ 2 ปีก่อนผมเคยเขียนลงในคอลัมน์นี้มาแล้ว 

แต่เมื่อเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีก ก็คงไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดท่ีผมจะเขียนถึง 

อีกในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม

 คดีแชร์ลูกโซ่โดยทั่วไปจะใช้วิธีให้สมัครเป็นสมาชิกหรือร่วมลงทุน

โดยหลอกลวงว่าจะได้ผลตอบแทนในอัตราสูง โดยสมาชิกในช่วงแรก ๆ  

จะได้ผลตอบแทนสูงจริงเพื่อลวงให้ชักชวนคนอื่นมาร่วมลงทุน เงินที่ได้จาก

สมาชกิใหม่ทีเ่ตมิเข้ามาเรือ่ย ๆ นีก้จ็ะหมนุไปจ่ายเป็นผลตอบแทนแก่สมาชกิเก่า 

เพราะฉะนั้นถ้ามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามามาก ๆ ก็ย่อมจะมีเงินหมุนไปจ่าย

เป็นผลตอบแทนให้สมาชิกเก่าไปได้ระยะหน่ึง  แต่ถ้าสมาชกิใหม่เพิม่น้อยหรอื 

หยดุเพิม่ ขบวนการแชร์ลกูโซ่นีก้จ็ะไม่มเีงนิไปจ่ายเป็นผลตอบแทนแก่สมาชิก  

เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพอคนจ�านวนมากพบว่าเงินท่ีลงไปสูญเปล่า 

ก็ไปแจ้งความด�าเนินคดี ต�ารวจก็ไปจับผู้ร่วมขบวนการมาฟ้องศาล ผลก็คือ

เหยื่อส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้เงินคืนมา ได้แต่ความสะใจว่าคนที่หลอกลวงนั้น

ติดคุกตั้งหมื่นปี

 กรณขีองยฟัูนนีเ้ป็นการหลอกลวงขายหน่วยลงทุนท่ีเรยีกว่า “ยูโทเคน” 

ซ่ึงอ้างว่าเป็นเงินที่ใช้ซื้อขายออนไลน์ คดีนี้มีผู้เสียหาย 2,451 คน มูลค่า 

ความเสยีหายกว่า 356 ล้านบาท ส่วนแชร์ลกูโซ่อ่ืนจะหลอกให้ลงทนุเรือ่งอะไรนัน้ 

ก็แล้วแต่คนที่เป็นต้นคิดจะก�าหนดขึ้น เช่นแชร์ลูกโซ่ที่โด่งดังที่สุดเมื่อสัก 

30 กว่าปีที่แล้วที่เรียกกันว่า “แชร์ชม้อย” ตามชื่อจ�าเลยท่ี 1 นั้น หลอกว่า 

ท�าธุรกิจค้าน�้ามัน คนที่ร่วมลงทุนซื้อรถขนส่งน�้ามันคันละ 160,500 บาท 

จะได้ผลตอบแทนเดือนละ 12,000 บาทหรืออัตราร้อยละ 78 ต่อปี ท่านผู้อ่าน

ต้องคิดถึงค่าเงินสมัยนั้นด้วยนะครับซึ่งคนจบปริญญาตรีเงินเดือนไม่กี่พัน

ไม่ใช่เดอืนละหมืน่ห้าเหมอืนปัจจบุนั ผลตอบแทนอตัราสงูอย่างนีจ้งึมนีายหน้า

ชักชวนเพื่อนฝูงรวมเงินกันให้ซื้อรถขนน�้ามันได้ 1 คัน มีคนตกเป็นเหยื่อ

ไม่น้อยเลย

 นอกจากแชร์น�า้มนัแล้วมแีชร์อะไรอกี  แชร์ท่ีโด่งดงัเพราะถูกด�าเนนิคดี

แล้วติดคุกไป 5 พันกว่าปีก็คือแชร์ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งอ้างว่าจะน�าเงินไปลงทุนธุรกิจ

รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งจะให้ผลตอบแทนสูง แล้วก็ยังมีแชร์ลอตเตอรี่ที่อ้างว่า 

จะน�าเงินไปท�าสัญญาซื้อลอตเตอรี่จากส�านักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาล

เป็นต้น แต่ทีก่�าลังฮติตอนน้ีกค็อืหลอกลงทนุออนไลน์แบบ “ยฟัูน” นีแ่หละครบั  

ถ้าเหยือ่รูต้วัแล้วฟ้องร้องให้จบัมาด�าเนนิคดไีด้กจ็ะเป็นข่าวครกึโครมอยู่ระยะหนึง่ 

พอคนเร่ิมลืมก็จะมีแชร์ลูกโซ่หน้าใหม่เกิดขึ้นมาอีก เรียกว่าไม่รู้จักเข็ด 

     

อาจารย์ตูซาร์ นวย aseanlang_ram@yahoo.co.th

อาคารสถานที่

  ค�าเรียกอาคาร สถานที่ ต่างๆ ในภาษาเมียนมามีดังนี้

บ้าน เอน

โรงเรียน ซา ตีน เจ้า

วัด โพ้น จี้ เจ้า

วัง น้าน ดอ

โรงพยาบาล เซ้ โยน

สถานีต�ารวจ แย้ ซะ ค้าน

โรงหนัง โย่ ชีน โยน

ห้างสรรพสินค้า โกน ไต่

ร้านขายของช�า เซ้ ไซ / เอน ไซ

ร้านตัดผม ซะ ปีน ญะ ไซ

ร้านชา ละ แพ่ เย ไซ

ร้านกาแฟ กอ พี ไซ

ร้านขายยา เซ้ ไซ

ท่าเรือ ตีน บอ เซ่

ป้ายรถเมล์ บะซก้า มะ ไต

สถานีขนส่ง ก้า เก่

สนามบิน เล ยีน ปยาน กวีน

โบสถ์ คะ ริ ยาน พะ ย้า เจ้า

มัสยิด บะ ลี

สวนสาธารณะ ป้าน  ชาน

สถานีรถไฟ มี้ ยะ ท้า บู ตา โยน

อนุสาวรีย์ อะ เท้น อะ มะ เจ่า ไต

 ก่อนจบ กอ็ยากจะบอกว่าท่านผูอ่้านไม่ต้องสงสยัว่าคนจะติดคกุเป็นหมืน่ปี

ไปได้อย่างไร จ�าเลย 8 คนแรกติดคกุจรงิแค่ 50 ปี ส่วนท่ีเหลือติดคกุจรงิแค่ 20 ปี 

ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมาย และที่ตัดสินจ�าคุกแค่หมื่นกว่าปีนี่ถือว่าเล็กน้อย

มากเมื่อเทียบกับต้นฉบับแชร์ลูกโซ่ (ของไทย) ตัวจริงเสียงจริงคือแม่ชม้อย  

ซึง่ศาลตดัสนิให้จ�าคกุ 117,595 ปี ใช่แล้วครบั อ่านไม่ผดิหรอก จ�าคกุแสนกว่าปี  

แต่จรงิ ๆ แล้วจ�าคกุได้ไม่เกนิ 20 ปีซึง่ยงัน้อยกว่าจ�าเลยบางคนในคดแีชร์ยฟัูนด้วยซ�า้ 

และเนือ่งจากการผ่อนผนัและลดโทษตามกฎหมาย แม่ชม้อยแกจงึอยูใ่นคกุจรงิ ๆ 

แค่ 7 ปี กับอีก 11 เดือนเศษเท่านั้น  แต่ถึงจะติดคุกจริงน้อยกว่าค�าพิพากษา  

ก็เชื่อได้ว่าคนเหล่านี้คงเข็ดจนตาย เพราะยังไม่เห็นใครที่ต้องคดีแบบนี้ออกมา

ตัง้แชร์ลกูโซ่หลอกลวงประชาชนอีก แต่..เอ...หรือว่าอาจจะเป็นเพราะไม่มใีครเช่ือถอื 

เลยหลอกใครไม่ได้อีกแล้วก็ไม่รู้



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

 การศึกษาภาษาถิ่น (Dialectology) เป็นการศึกษาภาษาย่อยของภาษาหนึ่ง

ตามถิน่ผูพ้ดูตัง้แต่ระดับภูมิภาค เขตพืน้ทีย่่อยลงไปอกี จนถงึระดบัชมุชนบ้านหนึง่ๆ 

เช่น ประเทศไทยแบ่งการศึกษาภาษาถ่ินที่ค่อนข้างสอดคล้องภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

ภาษาไทยถิ่นกลาง ถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน และถิ่นใต้ และสามารถแยกย่อยได้อีก

ตามท้องถิ่นชุมชน เช่น ภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ภาษาไทยถิ่นสงขลา ภาษาไทย

ถิ่นเพชรบุรี เป็นต้น ผลส�าเร็จของการศึกษาภาษาถิ่นของไทยที่แสดงความส�าคัญ

ทางภาษาที่หลากหลายได้ดีสุด คือ เสียงวรรณยุกต์ เพราะแต่ละถิ่นมีจ�านวน

เสียงวรรณยุกต์ไม่เท่ากัน และมีลักษณะทางเสียงวรรณยุกต์หรือสัทลักษณะ 

แต่ละวรรณยุกต์ไม่เหมือนกัน คือ จุดเริ่ม การเคลื่อนทิศทาง และจุดสิ้นสุด 

ของเสยีงวรรณยกุต์ สิง่เหล่านีท้�าให้ผูฟั้งพอสงัเกตได้ แต่อาจระบไุม่ได้ว่ามลัีกษณะ

อย่างไร จึงเทียบเสียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานว่า “เหมือนกับเสียง

วรรณยกุต์ตรนีะ เหมอืนเสยีงโทนะ” แต่เหมอืนจรงิหรอืเปล่า ไม่ได้รบัการพิสูจน์ 

หากยงัไม่ได้ใช้หลกัการทางภาษาศาสตร์ หลกัการเปรียบเทียบและคู่เสียงปฏภิาค 

(Sound correspondence) จะเป็นแนวทางเริม่ต้นทีเ่หมาะสมของการศกึษาภาษาถิน่

 เครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่และเป็นคณูุปการแห่งวงการภาษาศาสตร์

ภาษาถิ่นคือ กล่องทดสอบวรรณยุกต์ของ William J. Gedney ที่อาศัยวิวัฒนาการ 

ของเสยีงพยญัชนะต้นด้ังเดิม (Proto-consonant) ซ่ึงปัจจบุนัคอืเรือ่งของอกัษรสามหมู ่

และการก�าหนดวรรณยุกต์ดั้งเดิม (Proto-tone) A (ค�าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์)  

B (ค�าท่ีมีรูปวรรณยุกต์เอก) และ C (ค�าที่รูปวรรณยุกต์โท) ทั้ง A B C นี้เป็น

ค�าเป็น ส่วน D คือค�าตายที่ส่วนใหญ่มีเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับค�าเป็นจึงจัดให้

เป็นเสยีงย่อยของค�าเป็นทีม่วีรรณยกุต์ A B และ C สามารถสร้างเป็นกล่องทดสอบ

ได้ดังนี ้“การจัดท�าตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์”

 การน�าตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์ไปใช้นั้นเป็นตารางส�าเร็จรูปแล้ว 

อย่างไรกต็ามความรูพ้ืน้ฐานด้านการจดัท�าตารางทดสอบเสยีงวรรณยกุต์เป็นสิง่ส�าคญั

ส�าหรับนักภาษาและนักภาษาศาสตร์

 การจดัท�าตารางทดสอบเสยีงวรรณยกุต์เริม่จากการน�าอกัษร 3 หมู ่ (ทีเ่ชือ่ว่า 

เคยออกเสยีงแตกต่างกนัครบทกุเสยีงของรปูพยญัชนะทัง้หมด) แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ

ของเสียงพยัญชนะ ดังนี้

 1) เสียงสูง ได้แก่ ค�าที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง (เช่น ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห) 

และค�าที่มีพยัญชนะ ห น�า (เช่น หม-, หน-, หง-, หญ-, หย-, หร-, หล-, หว-)

 2)  เสยีงกลางไม่ก้อง ได้แก่ ค�าทีม่พียญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง ได้แก่ ป ต จ ก

 3)  เสียงกลาง ได้แก่ ค�าที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง บ ด อ และ อย-

      4)  เสียงต�่า ได้แก่ ค�าที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต�่า (เช่น พ ท ช ค ม น ง ญ 

ย ร ล ว ซ ฮ)

 หลักการเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะต้นดั้งเดิมนี้น�ามาสร้างกล่องทดสอบ

เสยีงวรรณยกุต์ในแนวนอน ส่วนหลกัการวรรณยกุต์ดัง้เดมิ และโครงสร้างค�าเป็น

ค�าตายเป็นแถวแนวตัง้ เพือ่คดัสรรค�าไทยแท้ (ร่วมเชือ้สาย-Cognate) มาลงในตาราง

ตามแต่ค�าที่มีเงื่อนไขที่ได้กล่าวแล้ว

A B C DL DS

1 อักษรสูง, ห น�า อักษรสูง, ห น�า อักษรสูง, ห น�า อักษรสูง, ห น�า อักษรสูง, ห น�า

2 ป ต จ ก ป ต จ ก ป ต จ ก ป ต จ ก ป ต จ ก

3 บ ด อ อย บ ด อ อย บ ด อ อย บ ด อ อย บ ด อ อย

4 อกัษรต�่า อกัษรต�่า อกัษรต�่า อกัษรต�่า อกัษรต�่า

ตารางที่ 1 การจัดท�าตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์ที่เทียบเคียงอักษร 3 หมู่

 การเทยีบเคยีงอกัษร 3 หมูค่อื แถวแนวนอนท่ี 1 คอือักษรสงู แถวแนวนอน

ที่ 2 และ 3 คืออักษรกลาง และแถวแนวนอนที่ 4 คืออักษรต�่า

 นอกจากอิทธิพลเรื่องพยัญชนะต้นของค�าเป็นอักษร 3 หมู่แล้ว ผู้ศึกษา 

ยงัต้องพจิารณาเรือ่งของเสยีงสัน้-ยาวของสระ และเสยีงท้ายหรอืเสยีงสะกดอกีด้วย 

อิทธิพลเหล่านี้ท�าให้เกิดเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน เช่น กัน - กัก ค�าว่า กัน  

มีเสียงวรรณยุกต์สามัญ ออกเสียงกลางระดับ 3-3 ส่วนค�าว่า กัก มีเสียงวรรณยุกต์

เป็นเสียงเอก ออกเสียงตกลง 2-1 เพราะมีเสียงพยัญชนะท้ายต่างกันแม้จะมีเสียง

แวดล้อมอื่นเหมือนกัน

 การก�าหนดเสียงวรรณยุกต์ด้ังเดิมของภาษาตระกูลไทมีการก�าหนด  

เสียงวรรณยุกต์ A คือเป็นค�าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ B เป็นค�าที่มีรูปวรรณยุกต์เอก 

C เป็นค�าทีม่รีปูวรรณยกุต์โท เสยีงวรรณยกุต์ด้ังเดิมท้ัง A B และ C ปรากฏใน 

ค�าเป็นเสมอ  DL เป็นค�าตายท่ีมสีระเสยีงยาว และ DS เป็นค�าตายทีม่สีระเสยีงสัน้

 หลังจากการก�าหนดลักษณะของเสียงพยัญชนะต้นตามอักษร 3 หมู่ และ

การแบ่งช่องวรรณยุกต์ดั้งเดิม ลักษณะของค�าเป็นและค�าตาย สามารถน�าค�าลง

ในแต่ละช่องตารางได้ ดังนี้

A B C DL DS

1 ขา ข่า ข้า ขาด ขัด

2 ปา ป่า ป้า ปาด ปัด

3 บาน บ่า บ้า บาด เบ็ด

4 คา ค่า ค้า คาด คัด

ตารางที่ 2 ตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์จ�านวน 20 ค�า 

(คัดลอกจากสมทรง บุรุษพัฒน์, 2556: 21)

 ค�าที่น�ามาทดสอบเป็นค�าที่มีความหมายในภาษาไทยและเป็นค�าชุด 

เทียบเสียงเหมาะสมต่อการทดสอบเสียงวรรณยุกต์ แต่บางค�าเป็นคู่เทียบคล้าย 

(Analogous set) คอื ค�าว่า บาน และ เบด็ แต่กส็ามารถใช้ทดสอบได้ เพราะเป็นค�า

ทีม่อีงค์ประกอบครบตามช่องตารางของเสยีงวรรณยกุต์และเป็นทีม่ใีช้ในภาษาถิน่ 

เช่นกัน ความเป็นหากเลือกค�าว่า “บา” และ “บัด” ให้ลักษณะที่สมมาตร 

ในกล่องตารางก็ได้ เพราะ “บา” แปลว่า ผู้รู้สมควรแก่การนับถือเคารพ เช่น 

“ครบูาอาจารย์” “ครบูาศรวีชิยั”  แต่เป็นค�าท่ีอาจพบแต่ถ่ินเหนอืแล้ว ส่วนค�า “บัด” 

หากเป็นภาษาไทจ้วงในจีนอาจพูดเป็นค�าเดียวได้ แต่ค�านี้ภาษาไทยมาตรฐาน

ประกอบกบัค�าว่า “นี ้นัน้” เป็น “บดันี ้บดันัน้” ถ้าน�าไปทดสอบอาจไม่ทัว่ถงึทกุถิน่ 

เพราะภาษาเปลี่ยนแปลง บางถิ่นไม่เก็บรักษาไว้แล้ว

 หลังจากที่ได้กล่องทดสอบวรรณยุกต์แล้ว สามารถน�าไปทดสอบกับ

เจ้าของภาษาถ่ินต่างๆ และให้เจ้าของภาษาออกเสยีงชัดเจนสามคร้ัง และจดบนัทกึ

ลักษณะเสียงที่ได้ยินตามหลักการบรรทัดห้าเส้นของดนตรีศึกษา เช่น ภาษาถิ่น

สมมุติของภาษาหนึ่ง มีเสียงวรรณยุกต์ 6 เสียงและการออกเสียงแตกต่างกันไป 

เราจะต้องดจูดุเริม่ต้น ทศิทางการเคลือ่น และจุดสิน้สดุว่าเป็นอย่างไร โดยก�าหนด

เป็นเลขตามเส้นบรรทัด ดังนี้

กราฟที ่1 ตารางบรรทดัห้าเส้นเพือ่ทดสอบลกัษณะเสยีงวรรณยกุต์ (ภาษาสมมตุ)ิ

การสร้างกล่องทดสอบเสียงวรรณยุกต์สำาหรับภาษาไทยถิ่น: แนวคิดของ William J. Gedney
อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ      อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 7)

กราฟที ่1 ทศิทางเสยีงวรรณยกุต์ ภาษาสมมุติ

บทนำา

เครื่องมือศึกษา



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

 เมื่อเห็นภาพพอประมาณ อาจน�าไปทดสอบภาษาถิ่นเชียงใหม่ พบว่า  

มีเสียงวรรณยุกต์ 6 เสียง ดังนี้

 เสียงที่ 1 ลักษณะเสยีงต�า่ขึน้ เริม่บรรทดัสองเคลือ่นไปทีบ่รรทดัสี ่เป็น 2-4 

คล้ายเสียงจัตวา

 เสียงที่ 2 ลักษณะเสียงกลางระดับ เริ่มบรรทัดที่สามสิ้นสุดบรรทัดเดิม 

(อาจมีเสียงตกตอนท้ายเล็กน้อย) เป็น 3-3 คล้ายเสียงสามัญ

 เสียงที่ 3 ลกัษณะเสยีงต�า่ตก เร่ิมบรรทดัทีส่องเคลือ่นลงบรรทดัหนึง่ เป็น 2-1 

คล้ายเสียงเอก

 เสียงที่ 4 ลักษณะเสยีงสงูตก เริม่บรรทดัทีส่ีแ่ละลดมาทีบ่รรทดัสอง เป็น 4-2 

คล้ายเสียงโท

 เสียงที่ 5 ลกัษณะเสยีงสงูตก และมเีส้นกกัทีเ่ส้นเสยีงตอนท้าย เริม่บรรทดัทีส่ี่

ตกลงมาบรรทัดที่สาม พร้อมกับเส้นเสียงปิด หยุดกักไว้ (Glottal closure) (คล้าย

เสยีงพยญัชนะ /อ/ และอาจเอือ้นเลก็น้อย) ไม่มเีสยีงวรรณยุกต์น้ีในภาษาไทยมาตรฐาน 

บางคนจึงเรียกว่า “เสียงโทเหนือ” หรือ “เสียงโทพิเศษ”

 เสียงที่ 6 ลกัษณะเสยีงสงูขึน้ตก เริม่บรรทดัทีส่ีเ่ลือ่นขึน้ไปบรรทดัห้าและ

ตกลงเล็กน้อยที่ใกล้เคียงระหว่างบรรทัดสี่และสาม เป็น 4-5 (-3) คล้ายเสียงตรี

 อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าจ�านวนและลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์ของ

ภาษาถิน่เชยีงใหม่นัน้ ไม่ตรงกบัภาษาไทยมาตรฐาน (ถิน่กรงุเทพฯ) หรอืถิน่อืน่ใด 

เพียงแค่เทียบความคล้ายพอได้เท่านั้น ดังนั้น หากประสงค์ศึกษาลองพยายาม 

น�าหลักการที่กล่าวมาแล้วไปทดสอบกับถ่ินที่ต้องการศึกษา และลองลากเส้น 

ในตารางบรรทัดห้าเส้นระหว่างภาษาถ่ินสองภาษาจะเห็นว่าท่ีพูดๆ กันว่าเป็น

เสยีงนัน้เสยีงนี ้ แท้จริงมลีกัษณะอย่างไร หรือลองลากเส้นความต่อเนือ่งของทศิทาง

เสียงวรรณยุกต์ถิ่นเชียงใหม่นี้แทนเสียงวรรณยุกต์ภาษาสมมุติดู อาจได้แนวคิด

ทีเ่หมาะสมและใช้ได้จรงิ และอย่าลมืว่า กล่องทดสอบวรรณยกุต์ของ Gedney นัน้

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียว

 แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาถ่ิน บางคนมองว่ายาก หากแต่ว่า

ยังไม่ได้อดทนหรือตั้งใจศึกษาและน�าไปใช้ ความยากคงสถิตต่อไป การยอมรับ

ศาสตร์สาขาและแนวทางต่างๆ ที่เป็นไปได้ต้องเกิดจากการทดลอง การปฏิบัติ 

และพิสูจน์จริง หรือที่เรียกว่า “การวิจัยภาคสนาม” เสียก่อนตัดสินว่าดีหรือไม่ 

และอาจได้มิตรไมตรีจากเจ้าของภาษา และบางครั้งการศึกษาชุมชนหรือสังคม

ของหลักการทางสาขาวิชาอื่น จ�าเป็นต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลางก่อนลงวิเคราะห ์

เนื้อหาในสาขาของตน เช่น  การศึกษาชาติพันธุ์ไท-ไทยต่างๆ ทั้งในและ 

นอกประเทศ
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การสร้างกล่องทดสอบเสียงวรรณยุกต์ฯ (ต่อจากหน้า 6)

สรุป

เอกสารอ้างอิง

(อ่านต่อหน้า 10)

นายประหยัด  เลวัน  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

การออกแบบสำานักงานมีอิทธิพลดึงดูด
บุคลากรเก่งๆ เข้าสู่องค์การหรือไม่

รูปที่ 1 แสดงส่วนต้อนรับด้านหน้า

สำานักงานของบริษัท กูเกิล (Google)

รูปที่ 2 แสดงภายในสำานักงานของบริษัท 

กูเกิล (Google) พนักงานกำาลังทำางาน

 สภาพสถานท่ีท�างานมีอิทธิพลดึงดูดบุคลากรมากความสามารถทั่วโลก

เข้าสู่องค์กร ซึ่งผลการส�ารวจของบริษัท ยูนิเวอร์ซัม ได้เปิดเผยผลการส�ารวจ 

ในหวัข้อ “บรษัิททีน่่าท�างานมากทีส่ดุในโลก ประจ�าปี 2555” ซึง่ได้จากการส�ารวจ 

ความคดิเหน็ของผูก้�าลงัหางานจ�านวน 144,000 คน ซึง่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นกลุ่มวิชาชีพธุรกิจและวิศวกรรม จากประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก 

จ�านวนถึง 12 ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้เปิดเผยระดับความน่าดึงดูดใจ 

ของบริษัทในฐานะนายจ้าง และศักยภาพของบริษัทในการเป็นผู้น�าในอนาคต  

แสดงรายละเอียดดังนี้

 1. กลุ่มธุรกิจ (Business)

 บริษัทท่ีเป็นอันดับ 1 มีสภาพแวดล้อมส�านักงานที่น่าท�างานมากที่สุด

ในโลก ประจ�าปี 2555 คือ กูเกิล (Google) และกูเกิลยังได้อันดับที่ 1 ในบริษัท 

ที่น่าท�างานมากที่สุดในโลกมา 4 ปีซ้อน 

 อนัดบัที ่2 บรษิทัเคพเีอม็จ ี (KPMG) ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัชทีีใ่หญ่ 

ที่สุดในโลก  

 อันดับที่ 3 บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ เกมเบิล (Proctor & Gamble) ผลิต

และจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ขนาดใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 อันดับที่ 4 บรษิทัไมโครซอฟท์ (Microsoft) ผลิตและจ�าหน่ายซอฟต์แวร์

 อันดับที่ 5 บริษัทดีลอยท์ (Deloitte) 

 อันดับที่ 6 บริษัทเอินส์ท แอนด์ ยัง (Ernst & Young)

 อันดับที่ 7 บริษัทพีดับเบิลยูซี (PwC)

 อันดับที่ 8 บริษัทเจพี มอร์แกน (JPMorgan Chase)

 อันดับที่ 9 บรษัิทเดอะ โคคา-โคล่า คอมปาน ี(The Coca-Cola Company)

 อันดับที่ 10 บริษัทโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs)

 นายเพตเตอร์ ไนแลนเดอร์ (Petter Nylander) ซอีโีอของยนูเิวอร์ซมั กล่าวว่า 

กระแสกูเกิลมาแรง นักเรียน นักศึกษาชื่นชอบสภาพบรรยากาศส�านักงานที่ด ู

ผ่อนคลายและสร้างสรรค์ รวมถงึบรรยากาศการท�างานท่ีเป็นสากลและผลติภณัฑ์

ทีท่นัสมยั โดยกูเกิลมอบโอกาสและสทิธิประโยชน์มากกว่าบริษทัในกลุม่เดยีวกนั

 2. กลุ่มวิศวกรรม (Engineering)

 บรษิทัทีเ่ป็นอนัดบั 1 ส�านกังานทีน่่าท�างานมากทีส่ดุในโลก ประจ�าปี 2555  

ก็ยังเป็น บริษัทกูเกิล (Google) และยังครองอันดับ 1 ถึง 4 ปีซ้อนในกลุ่มบริษัท

ทางด้านวิศวกรรม

 อันดับที่ 2  ไอบีเอ็ม (IBM)

 อันดับที่ 3  ไมโครซอฟท์ (Microsoft)

 อันดับที่ 4 บีเอ็มดับเบิลยู (BMW)

 อันดับที่ 5  อินเทล (Intel)  

 อันดับที่ 6  เจนเนอรัล อิเลคทริค (General Electric) 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

งดสอนกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

จ. 3 เม.ย. 2560  -  พ. 12 เม.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2559 

 ทาง INTERNET 

จ. 10 เม.ย. 2560  -  จ. 17 เม.ย. 2560 การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

พฤ. 20 เม.ย. 2560  -  อา. 23 เม.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2559 

 ที่มหาวิทยาลัย

พฤ. 20 เม.ย. 2560  -  พฤ. 18 พ.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบ e - Testing 

ส. 29 เม.ย. 2560  -  จ. 22 พ.ค. 2560 สอบ e - Testing (รายละเอียดการสอบ 

 ดูตามประกาศของส�านักทดสอบทาง 

 อิเล็กทรอนิกส์)

อ. 18 เม.ย. 2560  -  ส. 20 พ.ค. 2560 บรรยายในชั้นเรียน

จ. 22 พ.ค. 2560 เตรยีมสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2559 (งดบรรยาย)

อ. 23 พ.ค. 2560  -  อ. 30 พ.ค. 2560 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2559

พ. 31 พ.ค. 2560 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2559

พ. 1 มี.ค. 2560 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ศ. 10 มี.ค. 2560 -  ศ. 14 เม.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ. 18 เม.ย. 2560 -  พ. 26 เม.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET  

ส. 29 เม.ย. 2560 -  จ. 1 พ.ค. 2560  ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

พฤ. 4 พ.ค. 2560 - พ. 31 พ.ค. 2560 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 10 มิ.ย. 2560 -  อา. 11 มิ.ย. 2560 

ส. 17 มิ.ย. 2560 -  อา. 18 มิ.ย. 2560

จ. 19 มิ.ย. 2560 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

}

	 ❃ การทำาใบแทนใบปริญญาบัตร
 ผู้ส�าเร็จการศึกษา  ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  ด�าเนินการได้ด้วยตนเอง  

หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบฉันทะ  ที่ฝ่ายหนังสือส�าคัญ  ส�านักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล (สวป.) ชัน้ 1  ช่อง 6  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  โดยน�าหลักฐานไปติดต่อ  ดังนี้

 1. ส�าเนาใบรับรองสภาฯ  หรือส�าเนาทรานสคริปท์จบการศึกษา

 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

 3. ใบแจ้งความ

 4. ใบเสร็จค่าธรรมเนยีม 1,000 บาท  (ช�าระทีก่องคลงั  ส�านกังานอธกิารบด ี ชัน้ 1)

 5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, สกุล (ถ้ามี)

 6. ในกรณีมอบให้ผู้อื่นมาด�าเนินการแทน  ให้ท�าเป็นหนังสือมอบฉันทะ  

และแนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูม้อบฯ  และผูร้บัมอบฉนัทะ  เซน็รบัรอง

ส�าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย  ด�าเนินการในวันและเวลาราชการ

 ❃	การยื่นดำาเนินการทางไปรษณีย์
 ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปที่  หัวหน้างานแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร 

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

 1. ส�าเนาใบรบัรองสภาฯ  หรอืส�าเนาทรานสครปิท์จบการศกึษา 1 ฉบับ

 2.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ

 3.  ใบแจ้งความ

 4. ธนาณติัไปรษณย์ี ราคา 1,000 บาท สัง่จ่ายในนาม “หวัหน้าฝ่ายหนงัสอืส�าคญั” 

 5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, สกุล (ถ้ามี)

 6.  ซองกนักระแทก (ซองใหญ่) ตดิแสตมป์จ�านวน 42 บาท  พร้อมจ่าหน้าซอง 

  ในการส่งกลับให้ครบถ้วน

 ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ทั้งผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค  แต่มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยจัดส่ง 

ใบปริญญาบัตรไปให้  ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400  (ตัวจริง)

 ข้อ 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (1 ฉบับ)  รับรองส�าเนาถูกต้อง

 ข้อ 3. ซองกันกระแทก (ซองใหญ่ ติดแสตมป์จ�านวน 42 บาท  พร้อม 

จ่าหน้าซองในการส่งกลับให้ครบถ้วน)

 ข้อ 4. เขียนรายละเอียดในกระดาษ  ชื่อ  นามสกุล  รหัสประจ�าตัวนักศึกษา 

จบคณะอะไร  ภาคการศึกษาใด (ภาค 1, ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน)  ปีการศึกษาใด  

ที่อยู่ที่ให้จัดส่ง,  ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว

 ส่งเอกสาร ข้อ 1. - ข้อ 4. ไปที่

 หัวหน้างานแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร

 ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

 ในกรณีที่ไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิตสามารถไปรับ 

ใบปริญญาบัตรด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู ้อื่นไปรับแทนได้หลังจากพิธี

พระราชทานปรญิญาบตัรสิน้สดุลงไปแล้วประมาณ 2 สปัดาห์  ทีฝ่่ายหนงัสอืส�าคญั  

ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (สวป.)  ชัน้ 1 ช่อง 6  แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

 หมายเหตุ   การมอบฉันทะให้ท�าเป็นหนังสือการมอบฉันทะ และต้อง

แนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูม้อบ  และผู้รบัมอบฉนัทะ  ใบเสรจ็ขึน้-

ทะเบียนบัณฑิต (ฉบับจริง)  หรือส�าเนาใบรับรองสภาฯ  หรือส�าเนาใบรับรอง 

ผลการศึกษา (Transcript) จ�านวน 1 ฉบับ

ข้อควรรู้จาก สวป.

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 13.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “กระบวนวิชาใดมี

นักศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดสอน

กระบวนวิชานั้นก็ได้” นั้น

  ปรากฏว่าในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 มีกระบวนวิชาที่มีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 10 คน ที่คณะต่างๆ แจ้งงดสอน และกระบวนวิชา 

ที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม รวม 13 กระบวนวิชา

  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้งดสอนกระบวนวิชาที่ได้ประกาศเปิดสอน 

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้ คือ 

1.BIO1006 2.BIO4201 3.BIO4202 4.EDF3125 5.ENV4203

6.ENV4703 7.ENV4804 8.ENV4805 9.INT4103 10.MIC3802

11.PHY2304 12.PSY3205 13.ZOO4202

  ฉะน้ัน ให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว ไปสับเปล่ียน

เป็นกระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชาที่จะสับเปลี่ยนนั้น 

หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ท่ีฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารกงไกรลาศ (KLBช้ัน 1) ภายในวันศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2560 หากนักศึกษา

ผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้ให้มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนด�าเนินการแทน 

พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

      

ชมพูพันธุ์ทิพย์ : บรรยากาศแห่งความสุขในรอบรั้วรามฯ

สีไพ  ประดิษฐ์ภูมิ

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมต้ีนสพุรรณกิาร์ (ฝ้ายค�าซ้อน) มดีอกสีเหลอืงอร่ามเป็นต้นไม้ประจ�ามหาวทิยาลยั 

แต่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีดอกไม้นานาชนิด ในช่วงปลายฤดูหนาวเช่นนี้ ลมที่พัดมาเย็นๆ  

กับแสงแดดที่สาดส่องลงมาให้รู้สึกอุ่น ยังมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สะดุดตา 

เป็นยิ่งนัก ดอกสีชมพูก�าลังผลิบานสะพรั่งทั่วกิ่งก้านสาขา และบางส่วน 

ได้ร่วงโรยอยู่โคนต้น ท�าให้พื้นที่บริเวณนั้นประดุจปูลาดด้วยสีชมพู  

สร้างบรรยากาศให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นอาย 

แห่งความสวยงามตามฤดูกาลทีห่มนุเวยีนผ่าน ก่อให้เกดิความรู้สึกแห่งความสุข 

เพราะนอกจากสภาพแวดล้อมที่สวยงาม จะท�าให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานแล้ว ในเดือนที่มาถึงนี้คือ

เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนส�าคัญของบัณฑิตรามค�าแหง เพราะผู้ส�าเร็จการศึกษาจะเข้าพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรแม้ว่าปีนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560 ก็ตาม ดอกไม้สีชมพูนั้น 

มีชื่อว่า “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE 

ชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน มีถิ่นก�าเนิด

ทางอเมริกาใต้ (วิกิพีเดีย, 2559) ที่มาของชื่อ “ชมพูพันธุ์ทิพย์” มาจากลักษณะดอกสีชมพู ผนวกกับชื่อของ 

ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์  บริพัตร ผู้น�าต้นไม้ชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรกใน พ.ศ. 2500 (วิกิพีเดีย, 2559) 

ช่ือน้ีได้มาตามการต้ังช่ือต้นไม้ชนิดใหม่ตามช่ือของผู้ทีน่�าเข้ามาในประเทศ ดงัเช่น “เหลอืงปรดียีาธร” ซึง่เป็นดอกไม้ 

ที่มีสีเหลือง และตั้งตามชื่อของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้น�าต้นไม้ชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทย  เป็นต้น 

 “ชมพูพันธุ์ทิพย์” มีลักษณะเป็นไม้ต้น 

ขนาดกลาง สงู 15 - 25 เมตร ผลัดใบ เปลือกต้น

เรยีบสเีทาหรอืสนี�า้ตาล กิง่เปราะหกัง่าย แผ่นใบ- 

หนาสีเขียวเข้ม ดอกสีชมพูอ่อน ชมพูสด และ 

ขาวกลาง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง 

มดีอกย่อยจ�านวนมาก โคนกลีบดอกเชือ่มติดกนั 

เป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูปแตร 

ยาว 5 - 7 เซนติเมตร มกับานพร้อมกนั ร่วงง่าย 

ผลแห้งฝักกลม เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบน สีน�้าตาล มีปีก (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม, 2554) “ชมพูพันธุ์ทิพย์” เป็นท่ีนิยมปลูกเพราะเป็นไม้ประดับที่มีสีดอกสวยงาม และ 

ในมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมใีห้ช่ืนชมทัง้ในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ส่วนกลาง) บรเิวณทางเข้าด้านหน้าหอนาฬิกา 

ลานพ่อขุนรามค�าแหง อาคารคณะบริหารธุรกิจ อาคารศิลาบาตร ตลอดแนวทางออกสู่ประตูด้านหลัง

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวสระน�้า และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย และในส่วนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี (รามค�าแหง 2 บางนา) บริเวณโดยรอบสระน�้า และพื้นที่รอบ

วิทยาเขต เมื่อถึงฤดูกาลที่ดอกไม้ชนิดนี้ออกดอกเบ่งบาน จึงท�าให้เกิดความสวยงามไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(อ่านต่อหน้า 10)

ถาม 1. สอบ e-Testing แล้วได้เกรด D+ ถ้าไม่พอใจเกรด

จะสามารถเข้าสอบในปลายภาคได้หรือไม่

 2. ถ้าสอบได้เกรด D หรือ D+ ในภาค 1 

แล้วลงรีเกรดในภาค 2 แต่สอบไม่ผ่าน แล้วลงซ่อม 2, 

ฤดูร้อนได้เกรด B เมื่อจบการศึกษาวิชานี้จะได้

เกรดอะไร

 3. จากข้อ 2 จะน�าทั้งเกรด D หรือ D+  

ในภาค 1 กบัเกรด B ในภาคซ่อม 2, ฤดรู้อนรวมกนั

เพื่อน�าไปคิดเกรดเฉลี่ย เมื่อจบการศึกษาหรือไม่

ตอบ 1. การสอบ e-Testing ถ้านกัศกึษาสอบตก

นักศึกษาสามารถเข้าสอบปลายภาคได้ตามปกติ 

แต่ถ้าสอบผ่านแล้ว (D+ เป็นเกรดที่สอบผ่าน) 

นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคแล้วเพราะ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษาสอบผ่าน

ในการสอบ e-Testing มหาวิทยาลัยถือผลสอบ 

e-Testing เป็นผลสอบของนกัศกึษาแล้ว ดงันัน้ 

การเข้าสอบปลายภาคจึงไม่มีผลอะไรกับการ 

ที่นักศึกษาสอบได้เกรดอีก

 2. เมื่อนักศึกษาสอบได้เกรด D หรือD+ 

และนักศึกษาลงทะเบียนอีกแสดงว่านักศึกษา

ประสงค์จะรเีกรดในวชิาดงักล่าว ดงันัน้ ถ้านกัศกึษา

สอบได้เกรดใดกต็าม (ยกเว้นเกรด F) จะถอืว่านกัศกึษา

ได้ท�าการรีเกรดแล้ว แต่ตามค�าถามผลสอบใหม่

เป็น F หรือไม่ผ่าน  นักศึกษาจึงมีสิทธิ์ลงสอบซ่อม 

และเกรดในการสอบซ่อมได้เกรด B ถอืว่านกัศกึษา

ได้ลงซ่อมในวิชาที่นักศึกษาได้ลงรีเกรด เกรดที่

นักศึกษาได้ คือ เกรด B เพราะเป็นเกรดที่ได้จาก

การท�ารเีกรด (เพราะลงซ่อมในวชิาทีส่อบตกในการ

ลงรีเกรด)

 3. เมือ่นกัศกึษาได้เกรดใหม่จากการรเีกรด

แล้วหมายถึงได้เกรด A,B+,B,C+,C,D+ หรือ D  

มหาวทิยาลยัจะปรับให้นกัศกึษาเหลอืเพยีงเกรดเดยีว 

ซึ่งจะแบ่งเป็น 3  กรณี 

 กรณีแรก ถ้านักศึกษาได้เกรดสูงกว่าเดิม 

เกรดแรกจะถูกตัดออกโดยระบบฯ และจะแทน

โดยเกรดใหม่ในภาคที่สอบได้

 กรณีที่สอง ถ้านักศึกษาได้เกรดที่เท่าเดิม 

เกรดแรกจะถูกตัดออกโดยระบบฯ และจะแทน

โดยเกรดใหม่ในภาคที่สอบ

 กรณทีีส่าม  ถ้านกัศกึษาได้เกรดท่ีต�า่กว่าเดมิ 

(ถ้าเกรด D เป็นเกรดเดิมจะไม่มีเกรดที่ต�่ากว่า  

ที่เป็นเกรดที่สอบผ่านถึงแม้ว่าเกรด F เป็นเกรด 

ที่ต�่ากว่าแต่เป็นเกรดที่สอบตกหรือสอบผ่าน 

เกรดแรกจะคงอยู ่ (ซึง่น่าจะเป็นเกรด D+) เกรดที่ กองบรรณาธิการ

ได้ครั้งที่หลัง (ซึ่งต้องเป็นเกรด D ถ้าสอบไม่ตก)  

จะถูกตัดออกโดยระบบฯ

             ดังนั้น  ไม่ว่านักศึกษาจะสอบได้เกรดใด  เกรด

ของนักศึกษาจะเหลือเพียงเกรดเดียวเท่านั้น การน�า

ไปคดิเกรดเฉลีย่เมือ่จบการศกึษา จงึคดิเฉพาะเกรดเดยีว

เท่านั้น  ไม่ได้น�าเกรดในวิชาเดียวกันท้ังหมดมาคิด

เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา

ถาม  ถ้าสอบได้เกรด D หรือ D+ ลงทะเบียน

สอบซ่อมได้ไหม เนื่องจากอาจจะได้เกรด A แล้ว

ถ้าสอบซ่อมผลเกรดต�่ากว่าเดิมแล้วจะได้เกรดอะไร 

หรือว่าเกรดที่เราลงสอบซ่อมแล้ว จะไม่ดีกว่าเดิม

ตอบ ถ้าสอบผ่านแล้วจะลงทะเบียนสอบซ่อม

ในภาคนั้นไม่ได้แล้ว ถ้าจะลงทะเบียนสอบใหม่ เพื่อ

ท�าเกรดให้ดีขึน้ ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรยีนวชิานัน้ 

ในภาค 1 ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนอีก แล้วสอบ  

ถ้าได้เกรดเท่าเดมิ หรอืสงูกว่าเดมิจะเป็นการรเีกรด  

มหาวิทยาลัยจะปรับให้ได้เกรดครั้งหลัง แต่ถ้าตก 

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรีเกรดอีก นักศึกษา

จะได้เกรดเท่าเดิม

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ 

เพือ่รเีกรด และสอบตก นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีน

สอบซ่อมในภาคนั้นได้ และถ้าได้เกรดเท่าเดิมหรือ 

ดีกว่าเดิม จะถือเป็นการรีเกรดเหมือนข้างต้น



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

เดินหน้าปรับลุคต�ารวจไทยฯ  (ต่อจากหน้า 4) ม.รามฯจัด “นัดพบงานดีฯ” หวังผลักดันบัณฑิตเข้าสู่อาชีพ (ต่อจากหน้า 3)

       นายรภัทกร  กิตติมานนท ์  ฝ่ายสรรหาและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท อยุธยา 

แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ�ากดั  กล่าวว่าได้มโีอกาสมาร่วมกจิกรรมนดัพบงานด ีคนมคีณุภาพ

หลายครัง้  ได้รบัการตอบรบัทีด่เีสมอ  โดยลกัษณะของเดก็รามฯ มคีวามน่าสนใจ  สามารถ- 

เรยีนไปด้วยท�างานไปด้วยได้  ค่อนข้างสูช้วีติ อตุสาหะ พยายามด้ินรนเพ่ือช่วยเหลือตัวเอง 

และแบ่งเบาภาระของครอบครัว

 “ผมเป็นศิษย์เก่ารามค�าแหง  คณะรฐัศาสตร์  ได้เข้ามาจัดบธูรับสมคัรงานท�าให้นกึถงึ 

บรรยากาศเก่าๆ  ฝากรุ่นน้องรามค�าแหงเรียนรู้ที่จะปรับตัว  โดยสิ่งแรกที่ควรปรับคือ ทัศนคติ  และเตรียมตัว 

ให้พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพบนโลกภายนอก เพราะทุกอย่างมีอุปสรรค ท�าตัวเองให้แข็งแรง 

และมั่นคงไว้จะดีที่สุด”

 นางสาวสทุธติา  ทองหวนั  ผูส้นใจสมคัรงาน  กล่าวว่าตนเป็นศษิย์เก่าคณะรฐัศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ก�าลังมองหางานใหม่ในเว็บไซต์ของ JOBBKK  จึงทราบว่า 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดงานนัดพบงานดี คนมีคุณภาพ มีต�าแหน่งงานมากมาย

ท่ีตรงกับความสนใจ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่ก�าลัง

มองหางานมาก  เปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการหางานที่สะดวกมากขึ้น

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีวิดีโอบรรยายย้อนหลัง  สะดวกส�าหรับนักศึกษา

ที่เรียนไปด้วย ท�างานไปด้วย  เรียนไม่เก่งไม่ส�าคัญ  อยู่ที่ความตั้งใจ  ส�าคัญที่สุดคือเพิ่มพูนความสามารถ

ให้กับตัวเอง  เพื่อจบออกไปเป็นคนที่มีศักยภาพ และง่ายต่อการมองหางานท�า”

 นางสาวมาลี  วิริยะหิรัญไพบูลย์  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  กล่าวว่าตนก�าลัง

จะจบการศึกษาในภาคการเรียนนี้  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบงานดี คนมีคุณภาพ  

ช่วยให้ทราบข้อมูลที่จ�าเป็น  มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการคอยให้ค�าแนะน�า  และ

ได้ทราบลักษณะเฉพาะที่ตลาดแรงงานต้องการ  เพื่อน�าไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ

สอดคล้องกบัต�าแหน่งงานทีต่รงใจ โดยเฉพาะด้านภาษาทีม่บีทบาทส�าคญัมากขึน้ จากการที ่

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อีกทั้งการเก็บเกี่ยว 

ประสบการณ์ความรู้ก็ส�าคัญเช่นกัน

 นายพงศ์พล  สุขใส  นักศึกษาคณะบรหิารธุรกจิ  กล่าวว่าทราบข่าวการจดังานนดัพบงานดี  

คนมีคุณภาพ จากเพ่ือนและเฟซบุ๊กเพจ PR Ramkhamhaeng University ส่วนตนเอง 

ใกล้จบการศึกษาแล้วจึงมาร่วมกิจกรรมเพ่ือพูดคุยสอบถามรายละเอียดและสมัครงาน

กับสถานประกอบการ  เป็นการอ�านวยความสะดวกที่ดีมาก

 “สิง่ส�าคญัทีจ่ะพฒันาตัวเองให้มีศักยภาพ คอืท�าหน้าทีข่องตนเองให้ดทีีส่ดุ มองเป้าหมาย 

ศึกษารปูแบบของงานทีต้่องการท�า และหาทกัษะเพ่ิมเตมิเกีย่วกบังานนัน้ รวมถงึเกบ็เกีย่ว 

ประสบการณ์จากในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีนให้มากทีสุ่ด ยิง่มคีวามรูม้ากยิง่เป็นประโยชน์ เพราะเป็นการ 

สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง”

ของต�ารวจคนอื่นๆ  และขอให้ต�ารวจหรือองค์กร

ทีเ่กีย่วข้องช่วยแนะน�าเกรด็ความรูเ้กีย่วกบัข้อกฎหมาย

ให้กบัประชาชน  รวมถงึการสือ่สารให้เข้าใจถงึสาเหตุ

ที่ต�ารวจต้องจับแม้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย 

 นางสาวกรรณิการ์ แซ่ไหล  

นกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชน  กล่าวว่า 

ยังคงเชือ่มัน่ในความเป็นต�ารวจไทยทีด่ ี 

เพราะโลกใบนีม้ทีัง้คนดแีละคนไม่ดี  

จึงไม่ยุติธรรมหากตัดสินภาพรวม

ขององค์กรจากคนไม่ดเีพยีงคนเดียว  ปัจจบุนัส่ือโซเชียล 

เป็นส่ือที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  มักมีการตีแผ ่

ข่าวสารเชิงลบอยู่เสมอ  ขณะที่เรื่องดีๆ ของต�ารวจ

กลบัถกูเผยแพร่แบบน้อยครัง้  ซึง่เป็นสาเหตใุห้ประชาชน

ตดัสนิความน่าศรทัธาของต�ารวจจากสือ่ทีเ่สพเข้าไป  

ดงันัน้นอกจากต�ารวจควรจะกูภ้าพลกัษณ์ของตนเอง

ด้วยการสื่อสารอย่างสุภาพและมีวินัยในตนเอง 

แล้วการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในความหวังดี

ของตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งส�าคัญด้วย

ชมพูพันธ์ุทิพย์ฯ (ต่อจากหน้า 9)

บรรณานุกรม

ดอกไม้ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงผลิดอกบานสะพรั่ง 

น�าความชุม่ชืน่ใจสูม่วลชนทีไ่ด้พบเห็น หากเปรยีบเปรย 

กบัความส�าเรจ็ทางการศกึษา ซึง่น�าความชืน่ใจมาสู ่

ปัญญาชน หวนให้นกึถงึบทกว ีบทหนึง่ของศาสตราจารย์ 

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ว่า “กล้วยไม้ออกดอกช้า 

ฉันใด การศึกษาเป็นไป  เช่นนั้น แต่ดอกออกคราวไร  

งามเด่น การศกึษาปลกูป้ัน  เสรจ็แล้วแสนงาม” และ

ดอกชมพพูนัธุท์พิย์ทีบ่านสะพรัง่นี ้คงมีความนัยที่จะ 

บอกว่า ความงามท่ีสัมผัสได้นั้น อยู่ไม่ไกล อยู่ใน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแห่งนี้ เฉกเช่นเดียวกันกับ 

ความส�าเรจ็ทางการศกึษา ซึง่กม็อียูเ่ตม็พืน้ทีม่หาวทิยาลยั-

รามค�าแหงเช่นเดียวกัน
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 อันดับที่ 7  ซีเมนส์ (Siemens) อันดับที่ 8  แอปเปิล (Apple)     

 อันดับที่ 9 โซนี่ (Sony)  อันดับที่ 10 พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (Procter & Gamble)

สรุป

 นายไนแลนเดอร์ ยังกล่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น กูเกิล ไอบีเอ็ม และ

ไมโครซอฟท์ เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นที่เหมาะสมส�าหรับการเริ่มต้นอาชีพด้านวิศวกรรมหรือ

ไอที เนื่องจากมีการฝึกอบรมพนักงาน มีเครือข่ายกว้างขวาง และมีอนาคตในการท�างาน ยิ่งไปกว่านั้นยังมี

ความเป็นสากลด้วย คนรุ่นใหม่ (Generation Y) คุ้นเคยกับการพูดคุยกับเพื่อนฝูงและคนทั่วโลกที่ชอบอะไร

เหมือนกัน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ�าทุกวัน คนรุ่นนี้มีทัศนคติที่เป็นสากลและอยากเดินทาง

ไปท�างานต่างประเทศ

แหล่งอ้างอิง

1. เว็บกะปุก. “กูเกิลออฟฟิศที่น่าท�างานที่สุดในโลก” (URL: http://home.kapook.com/view47730.html)  

  ค้นวันที่ 21 กันยายน 2555.

2. ยูนิเวอร์ซัม. “50 อันดับบริษัทที่น่าท�างานที่สุดประจ�าปี 2555” (URL: http://www.universumglobal.com/ 

  IDEAL-Employer-Rankings/Global-Top-50) ค้นวันที่ 20 กันยายน 2555.

การออกแบบส�านักงานมีอิทธิพลดึงดูดบุคลากรเก่งๆ เข้าสู่องค์การหรือไม่ (ต่อจากหน้า 7)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

และสังเคราะห์ไปประกอบการสอน นอกจากนั้น 

การท�าวิจัยยังมีผลท�าให้อาจารย์มีคุณสมบัติพร้อมท่ีจะ 

เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ปัจจุบัน

มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหลายรายที่ท�าวิจัย

เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

สู่ภายนอก ซึ่งในปัจจุบันจ�าเป็นต้องผ่านการรับรอง

จริยธรรมในการวิจัยด้วย 

 “งานวิจัยจะส�าเร็จสมบูรณ์ไม่ได้เลยหากไม่มี

การรับรองในด้านจริยธรรม ดังนั้น แต่ละคณะต้อง

แต่งต้ังผู้ท่ีผ่านการอบรมมาเป็นคณะกรรมการเพื่อ

สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ ต้องมีการฝึกฝนและ

เข้าใจด้านจริยธรรมอย่างถ่องแท้ สัมฤทธ์ิผลตรงตาม 

เป้าหมายที่ต้องด�าเนินการ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยม ี

นโยบายเร่งรัดการท�าวิจัยในรูปแบบมาตรการต่างๆ 

เพื่อเร่งรัดให้งานวิจัยเสร็จสิ้นทันตามก�าหนดเวลา 

และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมี 

ระดับคุณภาพท่ีดี ในขณะเดียวกันจะมีการจัดอบรมวิจัย 

อย่างต่อเน่ือง ดังเช่นท่ีจัดอบรมในคร้ังน้ี ขอให้คณาจารย์ 

เร่งท�าความเข้าใจสาระของการอบรมคร้ังน้ี และน�าความรู้ 

ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อไป”

สถาบันวิจัยฯ (ต่อจากหน้า 12)

 “การประเมนิค่างาน” ถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญั

และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในอาชีพ

ของบุคลากรในการขอก�าหนดระดับต�าแหน่งให้สูงข้ึน 

โดยให้หน่วยงานสามารถก�าหนดโครงสร้างของต�าแหน่ง

ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม 

ไม่เหลือ่มล�า้กนัระหว่างหน่วยงาน รวมท้ังให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างและลักษณะของงานมีความสมเหตุ

สมผลในแง่ของความส�าคัญหรือของค่างานต่างๆ  

ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างานที่ถูกต้อง            

มีความเข้าใจโครงสร้างการบริหารงาน และกรอบ

อัตราก�าลังของหน่วยงาน รวมทั้งมาตรฐานก�าหนด

ระดับต�าแหน่ง และแนวทางการพัฒนาตนเองสู ่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรแต่ละประเภท

ต�าแหน่งต่อไป

 ด้าน ผศ.ดร.บญุชาล รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

และประกันคุณภาพ กล่าวว่า 

การสัมมนาเรือ่งนีนั้บว่ามีความส�าคญั 

และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ เนือ่งจาก

เป็นเรื่องใกล้ตัวของบุคลากรเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าในการท�างาน โดยม ี

‘การประเมินค่างาน’ ซึ่งเป็นวิธี

การด�าเนินการอย่างเป็นระบบ

เพื่อตีค่างาน เป็นกระบวนการวัดความสัมพันธ์หรือ 

คณุค่างานของต�าแหน่งทีไ่ม่ใช่วดัปรมิาณงาน เป็นการ 

น�างานทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันภายใต้ปัจจัย หรือ

องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างานออกมา

และให้เกิดการพัฒนาเส้นทางอาชีพเป็นแนวความคิด 

ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ท�างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ   อกีทัง้ยงัมโีอกาสก้าวหน้าตามศกัยภาพ 

และความพร้อมของบุคลากรแต่ละคน

 รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคณุภาพ 

กล่าวต่อไปว่าการประเมนิค่างานต้องเริม่ท�าอย่างจรงิจงั 

บคุลากรต้องปรบัตวัและหาทศิทางเพือ่สร้างความเข้าใจ 

รวมท้ังมีแรงจงูใจในการท�างาน ให้ท�างานอย่างมคีวามสขุ 

และมีความผูกพนักบัองค์กร แล้วความส�าเร็จจะเกดิขึน้ 

กบัตนเองจนมีความภาคภมูใิจในอาชพี ดงันัน้การพฒันา

เส้นทางอาชีพ จึงเป็นเครื่องมือแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับบุคลากร

และองค์กร 

 “ผลของการพัฒนาอาชีพจะมีประโยชน์ คือ 

ท�าให้องค์กรเดินหน้าไปสู่ความส�าเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ 

บุคลากรกองกลางท�าความเข้าใจฯ  (ต่อจากหน้า 12)

ร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์กร ท�าให้บุคลากร

มีความกระตือรอืร้นในการพฒันาตนเอง เพือ่ความส�าเรจ็

ในหน้าที่การงานส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและก�าลังใจ

ในการท�างานและสุดท้ายเป็นการจัดให้บุคลากร 

ได้ท�างานที่ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถ

ของตนซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร  

 การสมัมนาครัง้นี ้ ขอให้บคุลากรท�าความเข้าใจ 

และน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เ พ่ือให ้ เกิดการพัฒนาตนเองสู ่ความก ้าวหน้า 

ในสายอาชีพได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนางานพัฒนาบุคคล

ขององค์กรด้วย”

 ภายในงานมกีารบรรยาย เรือ่ง “ความก้าวหน้า

ในอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติการ” โดย นายสุรด ี

เขยีวหวาน กองการเจ้าหน้าที ่ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

และเรื่อง “การประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

โดยนางสาวจุฑาพร เทพพัตรา นักทรัพยากรบุคคล

ช�านาญการ จากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

(สกอ.) เป็นวทิยากร พร้อมตอบข้อซกัถาม และแลกเปลีย่น 

เรยีนรูปั้ญหา อปุสรรคในการปฏบิตังิานของบคุลากร

กองกลางด้วย

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฝ่ายประถม) สอบได้คะแนนเป็นอนัดบัที ่ 1 ของจงัหวดั 

และอันดับที่ 1 ของภาค จากการสอบเสริมปัญญา

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 

มกราคม 2560 

 ✤	ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ด.ช. ณธญัภสัส์ สนธริตัน สอบได้อันดับท่ี 1 

ของจังหวัด และอันดับที่ 1 ของภาค

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 ด.ช.วรณ ลิ้มสกุล สอบได้อันดับที ่1

ของจังหวัด

 ✤	ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ด.ญ.ชนมน วรศรี สอบได้อันดับที่ 1 

ของจังหวัด และอันดับที่ 1 ของภาค

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 ด.ญ.อินท์นรี มิ่งขวัญ  สอบได้อันดับที่ 1

 ของจังหวัด

นักเรียนสาธิตประถมฯ
สอบเสริมปัญญาได้ที่ 1
ระดับจังหวัดและภาค

ด.ช. ณธัญภัสส์  สนธิรัตน ด.ช.วรณ  ลิ้มสกุล

ด.ญ.ชนมน วรศรี ด.ญ.อินท์นรี มิ่งขวัญ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๑) วันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี 

จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  

“การประเมินค่างานและความก้าวหน้า 

ในอาชีพของบุคลากรกองกลาง” โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกนั- 

คุณภาพ เป็นประธาน มนีายสุรด ี เขยีวหวาน 

กองการเจ้าหน้าที่ ม.ร. และนางสาว

จุฑาพร เทพพัตรา นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผศ.เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ กล่าวว่าตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา จากระบบจ�าแนกต�าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ (ระบบซี) เป็นจ�าแนกตามกลุ่ม

ลักษณะงาน จึงได้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก�าหนดระดับต�าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ

ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดระดับต�าแหน่งและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับสูงขึ้นตามหลักการประเมินค่างานและหลักสมรรถนะ

M.B.A สมุทรสาคร ร่วมฟื้นฟูธรรมชาติ
ปล่อยพันธุ์ปลา-ปลูกป่าชายเลน

(อ่านต่อหน้า 11)

  รองศาสตราจารย์  ดร.สมพล  ทุง่หว้า ประธานกรรมการ

บริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 

น�าคณะนักศึกษาปริญญาโท รุ่นท่ี 7 และรุ่นท่ี 8 ร่วมฟื้นฟู

ระบบนเิวศวทิยา และอนุรกัษ์ทะเลไทย โดยการปล่อยพันธุป์ลา 

และปลูกป่าชายเลน “คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ” ในโครงการ

อทุยานสเีขยีวด้วยพระบารม ี โดยม ีนางสาวกมลลฎา ขาวสว่าง 

วทิยากร ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษาปรญิญาโท 

  ร่วมในพธิ ี เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2560 ณ บรเิวณชายหาด อทุยาน-

สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า  กล่าวว่าป่าชายเลน เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัและให้ประโยชน์ 

ทัง้ด้านป่าไม้ ประมง และรกัษาสภาพสิง่แวดล้อมชายฝ่ัง แต่สถานการณ์ปัจจบัุนป่าชายเลนได้ถูกท�าลาย 

ลงด้วยกจิกรรมต่างๆ อยูเ่ป็นประจ�า ดงันัน้จ�าเป็นต้องหาแนวทางในการอนรัุกษ์และไม่ท�าลายระบบนเิวศ 

โดยการเพิม่พืน้ทีป่่าชายเลนโดยการปลกูต้นไม้ รกัษาแหล่งอนุบาลสตัว์ และทีส่�าคญัต้องช่วยกนัปลกูจติส�านึก

ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลของป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่า

แก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาปริญญาโทได้ช่วยกันปลูกต้นโกงกางที่บริเวณป่าชายเลน จ�านวน 

20 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลากะพง จ�านวนกว่า 1,000 ตัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบ

นิเวศทางทะเล รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก สามัคคี และเรียนรู้การท�างานเป็นทีมด้วย      

บุคลากรกองกลางทำาความเข้าใจ ‘การประเมินค่างาน’

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 (Human Subject Protection Course) และการเขียน 

และการใช้ SOP (SOP Writing and Using) โดยมี

คณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมการอบรมจ�านวน 90 คน 

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 0213 ช้ัน 2 อาคารท่าชัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อ�านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) 

และการเขียน และการใช้ SOP (SOP Writing and Using) 

ในครั้งนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและ

คุณประโยชน์ท่ีอาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ 

กระบวนการขอความยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบสั้น 

การปฏิบัติที่ดีในการวิจัย ตลอดจนวิธีด�าเนินงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ�าสถาบัน 

ท่ีเป็นมาตรฐาน นอกจากน้ี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวิจัยให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย  

ในการจัดอบรมครั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมบรรยาย

ท้ังในภาคทฤษฎีและกรณีศึกษา ซ่ึงได้รับความร่วมมือ 

อย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์ เภสัชกรโสภิต ธรรมอารี 

แพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และ รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ที่มาถ่ายทอดความรู้

แก่ผู้เข้าอบรมในวันนี้

        จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับการท�าวิจัย ซ่ึงจะท�าให้ 

อาจารย์ได้ข้อมูลสมัยใหม่ท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 

สถาบันวิจัยฯ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ผศ.ดร. บุญชาล  ทองประยูร ผศ. พรชัย  วงศ์วาสนา


