
  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 

รับมอบส่ิงของ เคร่ืองอุปโภคบริโภค 

และถุงยังชีพ มูลค่ารวม 300,000 บาท 

จากรองศาสตราจารย์รำไพ 

สิริมนกุล รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและคณะผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือ

               

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๘

วันท่ี ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑
   

“รศ.รังสรรค์” ฟ้อง ป.ป.ช. 
2 คดี ศาลรับไว้ไต่สวน

รามคำแหงช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม 

ม.ร.ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลงานพระศพ

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิต 

ศึกษาภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 

ร่วมเป็นเ จ้าภาพในพิธีบำเ พ็ญกุศลแ ล ะ 

วางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้า 

ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา 

พัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 

2554

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา      
ม.ร. เลื่อนการสอบไล่ส่วนภูมิภาค
43 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

(อ่านต่อหน้า 11)

รามฯเลื่อนรับนศ.ใหม ่
เป็น 18-21 พ.ย. นี้ (ทุกวัน)

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่   

ภาค 2/2554 (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 

22 - 25 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจาก 

ขณะนี้ได้เกิดสภาวะน้ำท่วมสูงในหลาย 

พ้ืนท่ีของจังหวัดต่างๆ และบริเวณปริมณฑล

รอบเขตกรุงเทพมหานครเป็นบริเวณกว้าง 

ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้สนใจสมัคร 

เป็นนักศึกษาในการเดินทางมาสมัครที่ 

มหาวิทยาลัย (อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

 ท่ีศาลอาญา เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 ศาลได้มีคำส่ังรับคำฟ้องท่ี 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ฟ้องกรรมการ ป.ป.ช. ไว้เพื่อ 

ไต่สวนต่อไป  มีรายละเอียดตามคดีอาญา     ที่ 4280/2554  และ4281/2554 

 ในคดีดังกล่าวรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข ได้กล่าวหากรรมการ 

ป.ป.ช. 8 คนว่า กระทำความผิดต่อตำแหน่ง 

หน้าที่ราชการ ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน 

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย 

มิชอบหรือโดยทุจริต และเป็นประธาน 

กรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่โดยขาด

ความเที่ยงธรรม

 ศาลอาญามีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้เพื่อไต่สวนมูลฟ้องต่อไป

 ทางด้านรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ขอตัวที่จะไม่ให ้

รายละเอียดเพราะเร่ืองต่างๆ ก็จะปรากฏในศาลเอง แล้วแต่ศาลจะเมตตา 

ให้ความเป็นธรรม ท่ีฟ้องน้ันเพราะมีความรู้สึกเจ็บปวด เสียหาย ใครผิด 

ใครถูกก็ต้องติดตามดู ดังนั้น จึงไม่ให้รายละเอียดในชั้นน้ี

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการสอบไล่ 

ภาค 1/2554 ของนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค 43 ศูนย์สอบ 

ท่ัวประเทศระหว่างวันท่ี 22-23 และ 29-30 ตุลาคม 2554 น้ัน

 เ นื่ อ ง จ า ก ข ณ ะ นี้ เ กิ ด ส ภ า ว ะ น้ ำ ท่ ว ม ห นั ก 

ในหลายจังหวัดทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางและ 

การเตรียมตัวสอบของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจึงเล่ือนการสอบไล่ภาค 1/2554 ส่วนภูมิภาค 

ของนักศึกษาปริญญาตรี 43 ศูนย์สอบทั่วประเทศจาก

กำหนดการเดิมในเดือนตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 14 - 15 

และ 21 - 22 มกราคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม  

โทร. 0-2310-8611 หรือที่ www.ru.ac.th



    

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ภ า ค วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ภ า ษ า ศ า ส ต ร์   

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดโครงการเสริมสร้างความ

รู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  เพื่อฝึกอบรมแก่นักศึกษาที่ยัง 

สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (EN 101, EN 102, 

EN 201 และ EN 202) ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน  จนสามารถสอบผ่านและ

สำเร็จการศึกษาได้  ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการ 

ทดสอบสามารถนำผลสอบไปใช้แทนผลการสอบวิชา 

พื้นฐานทั้ง 4 วิชาดังกล่าวได้ รายละเอียดดังนี้

 อบรม วันท่ี 11  พฤศจิกายน -11  ธันวาคม  2554   

 วันธรรมดา  (17.30-21.00 น.)

 ช่วงที่ 1 วิชา EN 101, EN 201

 วันที่  11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 พ.ย. 54

 วันธรรมดา (17.30-21.00 น.)

 ช่วงที่ 2 วิชา EN 102, EN 202 

 วันที่  23, 24, 25, 28, 29, 30 พ.ย., 1, 2 ธ.ค. 54

 วิชา EN 101, EN 102 และ EN 202

 วันเสาร์ 19 พ.ย. 54 (08.30-16.30 น.) และ  

 วันเสาร์  26 พ.ย., 3 ธ.ค. 54  (08.30-20.00 น.)

 วิชา EN 101, EN 102, EN 201 และ EN 202

 วันอาทิตย์  4 ธ.ค. 54 (08.30-16.30 น.) และ 

 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10 - 11 ธ.ค. 54 (08.30-20.00 น.)

 สถานที่อบรม อาคารเรียนภายใน ม.ร.

 รับสมัคร วันเสาร์ที่ 29 ต.ค.  และวันอาทิตย์ที่ 

30  ต.ค. 2554 เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-15.30 น. 

ณ อาคารเวียงคำ ห้อง 101 (VKB 101) รามฯ 1

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของม.ร.

 2. เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้ว

 3.เคยลงทะเบียนวิชาที่ต้องการสมัครมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ไม่นับรวมสอบซ่อมและการลง 

ทะเบียนภาค 2/2554

 4. ต้องเข้าเรียนทุกครั้งตลอดโครงการฯ

 5.จะต้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครเข้ารับการ 

อบรมในภาค 2/2554

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1.  บัตรประจำตัวนักศึกษา

 2.  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน 

วิชานั้นมาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้)

 3. ใบเสร็จรับเงินท่ีมีเคร่ืองหมาย X หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา” อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

 4. เงินค่าอบรมตามจำนวนวิชาที่สมัคร

 ค่าอบรม 

 วิชาละ 2,800.- บาท รวมค่าทดสอบแล้ว 

(กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

 *เงินค่าอบรมจะคืนให้เฉพาะในกรณีที่เกิด 

ความผิดพลาดของผู้ดำเนินโครงการฯ เท่านั้น*

 อุปกรณ์การเรียน 

 นักศึกษาต้องนำตำราเรียนของมหาวิทยาลัย 

(มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ม.ร.) สมุด ดินสอ 2B 

และยางลบมาทุกครั้ง

 การทดสอบ

 มีการทดสอบทุกคร้ังท่ีเรียน  และสามารถใช้ผลสอบ 

ของวิชาใดๆ ท่ีอบรมในโครงการฯแทนผลสอบวิชาน้ันๆ 

ที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2554 

 การประกาศผล

 ประกาศผลครั้งเดียวพร้อมกับการประกาศผล

สอบทางการ ภาค 2/2554  ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น 

ผู้เข้าอบรมจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่สมัครเข้ารับ

การอบรมในการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยใน

ภาค 2/2554 (โครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับรองผล 

การสอบล่วงหน้าแก่นักศึกษา)

 นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลโครงการฯ 

ไดจ้ากขา่วรามคำแหง หรอืปา้ยประชาสมัพันธ ์ บรเิวณ 

ลานปสาน  คณะมนุษยศาสตร์  หรือ www.hum.ru.ac.th  

และ www.ru.ac.th  หากมีปัญหา/ข้อสงสัย  โปรดติดต่อ 

หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ 

(เวลาราชการ) 080-552-3281, 083-715-5210, 080-

080-7689, 085-978-8843, 084-137-7688, 089-455-

4232, 081-842-7592, 084-119-2342, 081-923-7208, 

087-715-9419 

 ด้วยขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาต ิ

ในหลายพื้นที่ของประเทศ สำนักสหกิจศึกษาและ 

พัฒนาอาชีพ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

จากอุทกภัย    มาลงทะเบียนเพ่ือทำงานระหว่างเรียน 

โดยสำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะได้ 

จัดหางาน Part -Time ให้ทำ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

ของผู้ปกครอง

 นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ สำนัก 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ม.ร.จัดหางาน Part -Time

ช่วยนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผัน 

การลงทะเบียนเรียนภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ให้มา 

ดำเนินเรื่องตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 

ที่ ง า น แ น ะ แ น ว จั ด ห า ง า น แ ล ะ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) เวลา 09.00 - 12.00 น. 

และ 13.00 - 16.00 น. 

 นักศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม 

ได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร.0-2310-8080

ประกาศงานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา

 รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน รักษา 

ร า ช ก า ร แ ท น ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ส วั ส ดิ ก า ร 

รับมอบยาพาราเซตามอล “ทัมใจ” จำนวน 700 แผง 

และยากฤษณาแคปซูล จำนวน 500 แผง จาก 

คุณกชมน ชายะตานันท ์ ผู้จัดการกองวิจัยการตลาด 

บริษัท โอสถสภา จำกัด เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จุดรับบริจาคช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ชั้นล่าง สำนักงานอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 

โอสถสภาฯร่วมบริจาคสิ่งของผ่าน ม.ร.
 รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ  

ร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554  

โดยได้ถ่ายภาพร่วมกับรองศาสตราจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ผู้ก่อตั้งสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

อดีตอธิการบดี ม.ร.ชี้อนาคตหอพักติดดาว

ขยายพื้นที่-สร้างสรรค์โครงการใหม่-ขยายสู่สังคมที่กว้างขึ้น

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

(อ่านต่อหน้า 10)

 “ข่าวรามคำแหง” ต้ังใจจะพูดถึงหนังสือ 
ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม คือ 
“โลกนี้คือละคร”
 แต่พูดถึงตัวอาจารย์ ดร.วิษณุ จนเนื้อที่
ของคอลัมน์หมดลงไปเสียก่อน
 ฉบับน้ีจึงขอชดเชยด้วยการพูดถึงหนังสือ
ของอาจารย์อีก ๒ เล่ม คือ 
 “เล่าเรื่องผู้นำ” และ
 “หลังม่านการเมือง”
 แท้ที่จริงแล้วหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ 
มีเน้ือหาเช่ือมโยง  เก่ียวเน่ืองและสอดคล้องกัน
 กล่าวคือเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการได้ร่วม 
ทำงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชากับนายก 
รัฐมนตรี ๗ คน รัฐบาล ๑๐ รัฐบาล รวมเวลา 
๑๕ ปี
 เริ่มตั้งแต่การเป็นรองเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี
 เล่ือนข้ึนมาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 และสุดท้ายข้ึนดำรงตำแหน่งรองนายก
รัฐมนตรี
 นายกรัฐมนตรี ๗ คนท่ีอาจารย์ ดร.วิษณุ  
ร่วมทำงานด้วย ได้แก่
 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
 นายอานันท์ ปันยารชุน 
 พลเอกสุจินดา คราประยูร 
 นายชวน หลีกภัย 
 นายบรรหาร ศิลปอาชา 
 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
 และพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 อาจารย์ ดร.วิษณุ ได้เล่าเร่ืองราวในทุกด้าน 
ทุกมิติ ทุกแง่มุมเก่ียวกับการเมือง การปกครอง 
การใช้อำนาจ
 โดยสะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริง 
ของผู้นำประเทศทั้ง ๗ คน
 ความพิเศษของหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้คือ 
การเล่าเร่ืองจากข้อเท็จจริงภายในและภายนอก
ทำเนียบรัฐบาล
 แสดงถึงการเป็นนักบันทึกข้อมูลช้ันยอด 
จากความทรงจำอันเป็นเลิศ
 สำนักพิมพ์ “มติชน” เป็นผู้พิมพ์และ 
จำหน่ายหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ ในราคาไม่แพง 

 อดีตอธิการบดี ชี้อนาคตหอพักติดดาว ควรเพิ่ม

พื้นที่การจัดระเบียบหอพัก สร้างคู่มือกฎระเบียบหอพัก 

และผู้อาศัย พร้อมเฝ้าระวังภัยและใส่ใจนักศึกษาโดย 

เพิม่ความรู้ดา้นภาษา เพือ่กา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน อีกทัง้ 

ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา หอพัก และมหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ 

คิม  ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้ริเร่ิมโครงการหอพักติดดาว บรรยายพิเศษ “ทิศทางหอพัก 

ติดดาวในอนาคต” ในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการ 

“หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 ให้แก่หอพักคุณภาพบริเวณ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและวิทยาเขต 

บางนา ท่ีผ่านการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว คร้ังท่ี  3 

จำนวน 120 แห่ง ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข 

กล่าวว่า จุดเริ่มต้นโครงการ “หอพักติดดาว” มาจาก 

โครงการ “หอพักสีขาว” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีทางมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้เข้าไปดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา 

ที่พักอาศัยในหอพักบริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ท้ังหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ 

สบายใจและมั่นใจในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

ที่เข้ามาเรียนในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน รวมทั้งปลอดจากอบายมุขทั้งปวง ซึ่งต่อมา 

ได้พัฒนามาเป็นโครงการ “หอพักติดดาว” โดยได ้

ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ 

สำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 

และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ในการจัดระเบียบ 

หอพักเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักได้พัฒนาสภาพ

แวดล้อมและการให้บริการของหอพักให้มีความปลอดภัย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู ่

ของนักศึกษาที่พักอาศัย โดยเชิญชวนผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) 

เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่กำหนดใน 5 ด้าน คือ  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก  

สุขอนามัย  การให้บริการของหอพัก  ความปลอดภัย 

และการจัดการของหอพัก

 “รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

ม.ร. ได้กล่าวไว้ว่า ‘ขอให้ชาวรามคำแหงทุกคน ดูแลลูกศิษย์ 

ให้เสมือนลูกหลานของตนเอง’ พวกเราจึงดูแลและใส่ใจ 

อย่างเต็มท่ี รวมท้ังให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดกับนักศึกษาทุกคนเสมอ 

จึงได้จัดทำโครงการ “หอพักสีขาว” “หอพักติดดาว” 

และต่อยอดเป็นโครงการ “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ซึ่ง

ความสำเร็จในวันนี้มาจากความร่วมมือของทุกหน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณ พล.ต.ต.วิมล  เปาอินทร์ 

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ 

ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ช่วยผลักดันโครงการเหล่านี้   

รวมท้ังผู้ประกอบการหอพักท่ีช่วยกันเสียสละปรับปรุง 

พัฒนาหอพักให้ได้มาตรฐานตรงตามข้อกำหนด จนวันน้ี 

ได้เป็นโครงการนำร่องให้กับหอพักในชุมชนอื่นๆ 

ท่ัวประเทศ นำไปพัฒนาเพ่ือสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคม 

และประเทศชาติต่อไป”

 รศ.คิม  กล่าวต่อไปว่า สมัย 

ท่ีตนเองดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้กำหนดนโยบายที่ เป็น 

ประโยชน์ และเข้าไปดูแล 

นั ก ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ 

อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความ 

เชื่อมั่นและลดความห่วงใย 

ของผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนท่ีรามคำแหง และ

พักอาศัยอยู่ในหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. ทั้งหัวหมาก 

และวิทยาเขตบางนา แม้มหาวิทยาลัยจะไม่ได้มีหอพัก

เป็นของตัวเอง แต่ก็สามารถประสานความร่วมมือกับ 

ผู้ประกอบการหอพักเอกชนให้เข้ามาร่วมโครงการ 

“หอพักติดดาว” ได้สำเร็จ ทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างประโยชน์ 

ให้เกิดแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 “นักศึกษาท่ีเข้ามาพักอาศัยตามหอพัก เป็นเยาวชน 

ที่เดินทางมาศึกษาต่อจากต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อแปลกที ่

แปลกถิ่น อีกทั้งพบกับสิ่งยั่วยุ แสง สี เสียงต่างๆ ทำให ้

มีความเสี่ยงสูงมากที่เยาวชนเหล่านี้จะติดสิ่งเสพติด 

ถูกหลอกลวง หลงใหล ฟุ้งเฟ้อ และอาจเสียคนในที่สุด 

มหาวิทยาลัยตระหนักในส่ิงน้ี จึงได้ประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ 

ของนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้เขาได้พบกับสิ่งที่ดีทั้งใน 

เวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยและกลับไปพักที่หอพัก”

 รศ.คิม  กล่าวต่อไปอีกว่า ทิศทางหอพักติดดาว 

ในอนาคตที่อยากเห็นมี 6 ข้อ คือ 1) การขยาย

ขอบเขตพื้นที่หอพักติดดาว เพิ่มขึ้นสู่ ระดับ เขต 

ระดับภูมิภาค และมีการประกวดคุณภาพหอพักในวงที ่

กว้างขึ้น 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ 

และจริยธรรมของหอพักและผู้อยู่อาศัยฉบับพกพา  

3) บริการสอนภาษาต่างประเทศฟรีให้กับนักศึกษาที ่

พักอาศัยอยู่ในหอพักได้เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อก้าวทัน 

ประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึน 4) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการ “รวมพลคนชาวหอ 

ต่อสู้ภัยยาเสพติด” 5) จัดฝึกอบรมป้องกันและระวังภัย 

ในหอพัก เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้มีความรู้ป้องกันตัวเอง 

และช่วยเหลือเพื่อนร่วมหอพักได้ทันทีหากเกิดเหตุร้าย 

ต่างๆและ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”
คำขวัญ 40 ปีรามคำแหงทีส่ื่อความหมายถึงตัวตนของม.ร.

 คณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญ 40 ปี 

รามคำแหง มีมติเอกฉันท์ให้คำขวัญ “สร้างความรู้สู่สากล 

สร้างคนคู่คุณธรรม” ชนะการประกวด เน่ืองจากสามารถ 

ส่ือความหมายและตัวตนของความเป็นรามคำแหง 

ได้อย่างแท้จริง

 รองศาสตราจารย์ประทีป 

วาทิกทินกร ประธานกรรมการ 

ตัดสินคำขวัญในวาระ 40 ปี 

รามคำแหง กล่าวว่า เกณฑ ์

ในการพิจารณาคัดเลือก 

คำขวัญประการหนึ่ง คือ 

ควรเป็นข้อความที่สั้น 

กระชับ เมื่อฟังแล้วจะต้อง 

เข้าใจได้ทันที และแสดงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

       คำขวัญท่ีชนะการประกวดคร้ังน้ี คือ  “สร้างความรู้ 

สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” และทำให้นึกถึงรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความรู้คู่คุณธรรม และ 

ยังเน้นเรื่องการสร้างความรู้สู่สากลอีกด้วย  ดังนั้นคณะ 

กรรมการจึงมีความเห็นตรงกันว่าคำขวัญนี้สามารถ 

สื่อถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อย่างแท้จริง

รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ 

จิราธรรมวัฒน์ รักษาราชการ 

แ ท น ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี  

ฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการ 

ตัดสิน กล่าวว่า การจัด 

ประกวดคำขวัญเนื่องใน 

โ อ ก า ส ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง ครบรอบ 40 ปี  

ได้รับความสนใจจากศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในการส่งคำขวัญเข้าประกวดกว่า 700 คำขวัญ 

 คำขวัญท่ีชนะการประกวดคร้ังน้ี คือ “สร้างความรู้ 

สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” เนื่องจากเป็นคำขวัญที ่

ส่ือให้เห็นว่าท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เล็งเห็นความ 

สำคัญในการนำมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล  

โดยการจัดการเรียนการสอนในหลายประเทศ นอกจากน้ี 

ยังเห็นถึงความสำคัญของวิชาความรู้คู่คุณธรรม RU 100 

RU 300 ซึ่งจะสอนนักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้มีความรู้ 

ควบคู่กับคุณธรรม และเป็นคำขวัญท่ีมีความส้ัน กระชับ 

สื่อความหมายของชาวรามคำแหงได้เป็นอย่างดี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ คณบด ี

คณะรัฐศาสตร์ คณะกรรมการ 

ตัดสิน กล่าวว่า เกณฑ์การ 

ตัดสินคำขวัญครั้งนี้ คือ 

จะต้องสื่อความหมายถึง 

ประวัติความเป็นมาของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และสะท้อนให้ เห็นบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งคำขวัญที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้ คือ “สร้างความรู ้

สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” คำว่า  “สร้างความรู้สู่สากล” 

ถือเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามที่จะสร้างความรู้เพื่อ

ก้าวสู่สากล และคำว่า  “สร้างคนคู่คุณธรรม” เป็นสิ่งที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความสำคัญและมุ่งให้บัณฑิต 

ท่ีจบการศึกษา จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม 

เมื่อทั้งสองคำรวมกัน จึงสามารถสื่อความหมายและ 

ตรงใจคณะกรรมการทุกคนเป็นอย่างมาก

นายวิชัย วลาพล นายกสมาคม 

ช่ า ง ภ า พ สื่ อ ม ว ล ช น 

แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น 

กล่าวว่า คณะกรรมการ  

ตั ด สิ น ค ำ ข วั ญ ค รั้ ง นี้  

ได้ตัดสินให้คำขวัญที่ว่า 

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”เป็นคำขวัญ

ที่ชนะการประกวด เพราะเล็งเห็นว่า คำขวัญนี้สามารถ 

สื่อความหมายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั้นกระชับ 

ได้ใจความ ตรงกับแนวคิด หรือ concept ท่ีคณะกรรมการ 

ตั้งไว้ 

 “ขอช่ืนชม และยอมรับว่าผู้แต่งคำขวัญน้ีสามารถ

แต่งได้โดนใจคณะกรรมการอย่างมาก เนื่องจากมีคำว่า 

“สร้างคนคู่คุณธรรม” ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่านักศึกษา 

หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะต้องมีการเรียน 

วิชาความรู้คู่คุณธรรม เพราะต้องการให้จบการศึกษา 

เป็นบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ควบคู่กับ 

คุณธรรม และคำว่า “สร้างความรู้สู่สากล” สื่อให้เห็น 

ว่าศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กระจายกัน 

ออกไปท่ัวโลก ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย 

ดังนั้นจึงถือได้ว่าศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ได้ก้าวสู่แถวหน้าของวงการศึกษา และเป็น

ที่ยอมรับของสังคมทุกระดับ”

นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ 

ศิษย์ เก่าคณะนิติศาสตร์  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น 

กล่าวว่า เกณฑ์ในการตัดสิน 

คำขวัญในโอกาสครบรอบ 

40 ปีรามคำแหง นั้น  

คิดว่าควรต้องมองถึงความ 

สำคัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดระยะเวลา 

40 ปีว่า ได้ทำอะไรให้แก่สังคมบ้าง และต่อจากนี้ไป 

มหาวิทยาลัยจะทำอะไรให้สังคม ดังนั้นคำขวัญจึงต้อง 

แสดงให้เห็นภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

สามารถตอบโจทย์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ 

คำขวัญที่ชนะการประกวดครั้งนี้ สามารถตอบโจทย ์

ของความเป็นรามคำแหงได้เป็นอย่างดี

 นายจีรายศ ยศเรืองศักด์ิ รหัสนักศึกษา 5390437886 

และนายทักดนัย ใจยาว รหัสนักศึกษา 5490444097 

นักศึกษา Pre - degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทย 

บริการฯ จังหวัดเชียงราย  ซ่ึงเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป็นตัวแทน 

โรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโอกาส 

วันรพี 2554 ในระดับจังหวัด และสามารถคว้ารางวัล 

ชนะเลิศจากการแข่งขันทั้ง 3 เวที ดังนี้ 

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 

จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา 

จัดโดยศาลจังหวัดพะเยาและศาลเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 

  2. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 

จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา 

จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือวันท่ี  

5 สิงหาคม 2554 

 3. รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2554  

นักศึกษา Pre-degree รามฯ-เชียงราย

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย



                                           

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสายฟ้าน้อยรุ่นท่ี 9

 ประสบการณ์ชีวิตและมิตรภาพที่พวกเราได้

รับจากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักข่าว 

สายฟ้าน้อย รุ่นที่ 9 จะเป็นสิ่งที่พวกเราไม่มีวันลืมเลือน

 พวกเราได้มีโอกาสเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 

นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นท่ี 9 ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคมนักข่าว

วิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับ บมจ.ทรู  คอร์ปอเรชั่น 

ตั้งแต่วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2554 ที่ตะบูนบานรีสอร์ท  

จังหวัดสมุทรสงคราม

 โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม พวกเราได้รับฟัง 

การบรรยายเรื่อง “เติมเต็มไลฟ์สไตล์กับ application  

ต่างๆ บนสมาร์ทโฟนสำหรับนักสื่อสารมวลชน” ที่ตึก 

ทรูทาวเวอร์  จากการฟังบรรยายทำให้พวกเราได้เข้าใจว่า 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการนำเสนอข่าวสาร 

เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลทั้งในทางบวกและในทางลบ 

ผลในทางบวกก็คือการรายงานข่าวจะง่ายและรวดเร็วข้ึน 

เพราะแค่มีโทรศัพท์มือถือเพียงเคร่ืองเดียวก็สามารถ 

รายงานข่าวได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนผลในทางลบก็คือ 

ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารนั้นจะมาพร้อมกับ 

ความผิดพลาดเสมอ  ดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำสมัย 

เพียงใดแต่เราในฐานะนักสื่อสารมวลชนจะต้อง 

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการนำเสนอสู่ประชาชน

ทุกครั้ง

 จากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุ 

โทรทัศน์ไทยทีวีสชี่อง 3 ที่นัน่พวกเราไดเ้ห็นการทำงาน 

แบบมืออาชีพของ คุณสายสวรรค์  ขยันย่ิง  ท่ีได้ทำหน้าท่ี 

การเป็นนักข่าวได้อย่างสุดความสามารถ  ซึ่งเห็นได้จาก 

การที่คุณสายสวรรค์ยังคงติดต่อสื่อสารกับทางทีมงาน

อยู่ตลอดเวลา  แม้กระทั่งช่วงที่ใกล้จะเข้ารายการเพียง

ไม่ก่ีวินาที  น่ันทำให้พวกเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าข่าวสาร

นั้นมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นการเป็นนัก

สื่อสารมวลชนต้องอย่าหยุดเคลื่อนไหว

 หลังจากที่พวกเราได้เดินทางมาถึงที่พักแล้ว  

คุณณาตยา  แวววีรคุปต์  บรรณาธิการกลุ่มข่าวนโยบาย 

สาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ได้อบรม “เทคนิค 

การคิดประเด็นข่าวและการผลิตสารคดีเชิงข่าว”   ให้กับ 

พวกเรา คุณณาตยาได้ให้พวกเราช่วยกันคิดประเด็นข่าว 

ท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจบการอบรม 

พวกเราคิดว่าส่ิงต่างๆ ท่ีคุณณาตยาถ่ายทอดให้กับพวกเรา

นั้นมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่การเป็นนักข่าวนั้นต้องมี 

ความเท่ียงธรรม และให้ตระหนักว่านักข่าวน้ันคือศูนย์กลาง

ของคนที่เกิดทุกข์     

       

 วันที่ 23 กรกฎาคม พวกเราได้เรียนรู้  “เทคนิค 

การผลิตข่ าวประกอบเสียงวิทยุและฝึกปฏิบัติิ ” 

จากคุณอำมร  บรรจง  นักจัดรายการวิทยุ FM.100.5 

MHZ. อสมท คุณโสภิต  หวังวิวัฒนา  จากองค์การ 

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

และคุณสุขเดช  บุนนท์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  นั่นทำให้พวกเราเข้าใจว่าการทำข่าววิทย ุ

นั้นจะต้องใช้ภาษาที่มีความกระชับเข้าใจง่ายและที่ 

สำคัญคือต้องมีความชัดเจน พวกเราได้นำความรู้ดังกล่าว

ไปผลิตข่าววิทยุกันในกลุ่มเพื่อนำเสนอต่อวิทยากรเป็น

เวลา 2 นาที 

  ในช่วงเย็นพวกเราได้อบรม “เทคนิคการใช้เสียง” 

กับคุณบุญมา  ศรีหมาด  นักจัดรายการ สถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  และคุณเพ็ญสิน   สงเนียม 

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ  สถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย  การอบรมเทคนิคการใช้เสียงนี้ทำให ้

พวกเราได้รู้จักวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องและที่สำคัญ 

คือถูกอักขระ

 วันท่ี 24 กรกฎาคม พวกเราได้รับฟัง  “เทคนิคการ 

นำเสนอข่าวทางโทรทัศน์และการสื่อความหมาย 

ด้วยภาพในข่าวโทรทัศน์”  จากคุณธนานุช  สงวนศักดิ์  

บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าวเนช่ันแชนแนล  และคุณประสาน  

อิงคนันท์       ผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการบริษัททีวีบูรพาจำกัด 

เพ่ือนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการทำสารคดีเชิงข่าวซึ่งจะ

ต้องลงพื้นที่จริง

 ก่อนที่พวกเราจะได้ลงพื้นที่จริงนั้นพวกเรา 

ได้วางแผนกันก่อน โดยเร่ิมจากการคิดประเด็นว่าจะเลือก

นำเสนอในประเด็นใด  และจะใช้วิธีนำเสนออย่างไร  

จากนั้นพวกเราก็ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล  แล้วจึง 

กลับมาตัดต่อ และส่งผลงานให้เสร็จทันเวลา

 25 กรกฎาคม 2554  เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะ 

ได้อยู่รวมกันที่ค่ายแห่งนี้ นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 9  

ทุกคนต่างรู้สึกเศร้าใจที่จะต้องจากเพื่อนๆไปแต่ก็รู้สึก 

ต่ืนเต้นไปด้วยเพราะว่าวันน้ีจะมีคณะกรรมการมาวิจารณ์ 

ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่พวกเราได้ทำ พวกเราเชื่อว่า 

ผลงานของแต่ละกลุ่มที่ทำออกมาทุกคนช่วยกันทำ 

อย่างสุดความสามารถ  โดยภาพรวมแล้วแทบทุกกลุ่ม 

จะถูกคณะกรรมการวิจารณ์คล้ายๆกันนั่นก็คือ 

ยังจับประเด็นที่ต้องการจะนำเสนอได้ไม่ชัดเจน  และ 

ไม่สามารถท่ีจะส่ือความหมายท่ีแท้จริงให้ผู้ชมเข้าใจได้

 พวกเราคิดว่าพวกเราโชคดีมากที่ได้มีโอกาส 

ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อย 

รุ่นที่ 9 เพราะเวลาแค่เพียง 4 วันนั้นสามารถทำให ้

พวกเราได้รับประสบการณ์และมิตรภาพกลับมา 

มากมาย พวกเราได้ความรู้ที่ในห้องเรียนไม่มีคือวิชา

การใช้ชีวิต  การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแก้ไขปัญหา  

วิธีคิดและมุมมองใหม่ๆ จากวิทยากรที่มาให้ความรู ้

และเพื่อนๆ จากต่างสถาบันทั่วประเทศซึ่งกลายเป็น 

เพื่อนสนิทได้ในระยะเวลาอันสั้น  พวกเราได้รู้ว่างาน 

ข่าวจะออกมาดีได้นั้นคนทำข่าวต้องใส่ใจลงไปด้วย   

แม้งานสารคดีเชิงข่าวท่ีพวกเราได้ทำน้ันอาจจะยังไม่ดีพอ 

แต่พวกเรารู้แล้วว่าในวันข้างหน้าพวกเราจะทำให้ดียิ่งๆ 

ข้ึนไป ทำให้ข่าวของเราน้ันมีประโยชน์ต่อคนดู พวกเรา 

ได้เข้าใจแก่นแท้ของการอบรมในครั้งนี้แล้วว่าเขา 

ไม่ได้สอนให้พวกเราเป็นคนทำสื่อที่เก่งอย่างเดียว 

แต่สิ่ งสำคัญที่สุดนั้นก็คือ เขาได้สอนให้พวกเรา 

ในฐานะนักส่ือสารมวลชนในอนาคตตระหนักถึงคำว่า 

จรรยาบรรณสื่อด้วย

นางสาวสุภาณี  อารมณ์คง  และนายพรเทพ   แซ่ตั้ง                      นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ม.ร.



  เมื่อนั่นราชาเจ้าพญาขอมบนบอก

 พ่อบ่ขีนลูกเจ้าตามแท้แต่ประสงค์ (ไม่ขัดขืน)

 พ่อสิเอาลงตั้งทั้งเมืองเกลี้ยงอ่อยฮ่อย (ทั้งหมด)

 กับทั้งนางนารถน้อยสิลงซ้ำเสียงกรรม...  (นางไอ่  ลูกสาวพญาขอม)

 ในปัจจุบันภาคอีสานแทบจะทุกจังหวัดได้ยึดถือเป็นประเพณีท่ีสำคัญสืบต่อกันมา 

จะละเลยเสียมิได้  เพราะมีความเช่ือว่าหากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบ้ังไฟอาจจะก่อให้เกิด  

ภัยพิบัติต่างๆ จึงได้มีการจัดงานบุญบ้ังไฟสืบต่อกันมาทุกปี ในการจัดงานต้องเร่ียไรเงินและ 

ส่ิงของต่างๆ จากชาวบ้านและแต่ละหมู่บ้านจะประชุมกันว่าจะจัดในช่วงเดือนใดแล้วก็ 

จะบอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้มาร่วมงาน ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงเสร็จ 

จากการดำนา อาจจะเป็นเดือนหกหรือเดือนเจ็ด สาเหตุท่ีเรียกว่างานบุญก็เพราะว่าวัดเป็น 

ศูนย์รวมของชาวบ้าน การเตรียมงานมักจะเร่ิมจากพระสงฆ์ซ่ึงถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญ  ในงาน 

จะมีพิธีทางศาสนาร่วมด้วย  เช่นมีการบวชพระ  และการหดสงฆ์  ซึ่งเป็นพิธีในการ 

ยกย่องพระสงฆ์ที่กระทำความดี คือประเพณีรดน้ำพระสงฆ์ ดังนี้

   เฮาจักตามฮีดเค้าเฒ่าแก่คองหลัง  (ตามจารีตประเพณี)

  กูจักพาสูทำแต่งบุญแปลงสร้าง  (พากันทำบุญ)

      เดือนหกขึ้นวันเพ็งสิบห้าค่ำ  (วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำ)

  กับทั้งเบิกแผนกพร้อมวันซ้ำส่งบุญ

  จัดให้มีการเล่นไฟหางบั้งหมื่น  (บั้งไฟหมื่น)

  กับทั้งมีบวชพร้อมสรงน้ำราชครู...  (บวชและรดน้ำพระสงฆ์)

 ในการจัดงานแต่ละครั้งมีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายแต่ละหลังคาเรือน 

เตรียมการในด้านต่างๆ ทั้งตบแต่งปะรำพิธี เตรียมเสบียงอาหาร หมากพลู สุรา ยาเมา 

ไว้ต้อนรับผู้คนดังนี้

   พากันตกแต่งสร้างผามกว้างซ่วงสูง (ตบแต่งปะรำพิธียกพื้นสูง)

  ฝูงหนึ่งให้ได้ไม้เสาใหญ่ปลูกผาม  (ไปหาเสาใหญ่)

  บ้านน้ำฆ้อง สามพาด พันดอน  (หมู่บ้านในอำเภอกุมภวาปี)

  ให้เข้าหาดงกอนก่อผามมุงหญ้า  (เข้าป่าหาไม้ หญ้ามุงหลังคา)

   แล้วจึงปุนแปลงให้ไผมันฮู้ฮ่อม (ใครรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน)

  ตกแต่งค้ำกันไวสู้่เฮือน   (ทุกหลังคาเรือน)

  บ่ให้เคืองค่าฮ้อนเมืองใดมาสู่  (ต้อนรับคนต่างเมือง)

  พลู หมาก พร้อมเตรียมไว้แต่ไกล  (เตรียมพลูหมากไว้)

  คนหญิงให้หาแพรค้นหูก   (ผู้หญิงทอผ้า)

  ทุกทั่วหน้ามาพร้อมซูคน    (พร้อมกันทุกคน)

  บ่ให้เขินขาดแท้สรรพสิ่งแนวใด  (ไม่ให้มีอะไรขาดตก)

  คนชายไปหากินคั่วแลน เห็น เม่น  (ผู้ชายให้เข้าป่าล่าสัตว์)

  ให้สูพากันเข้าดงหนาหาคั่ว   (ให้เข้าป่าหาอาหาร)

  ให้สูไปเที่ยวคั่วหาไว้ใส่บุญ   (เตรียมอาหารไว้ทำบุญ)

  ทั้งข้าวปุ้น ลอดช่อง สาคู   (ขนมจีน)

  ปู ปลา ผัก ฟัก แฟง หาไว้

  วัว ควายพร้อม กวาง ฟาน สัตว์ป่า

  ให้สูหาแต่งไว้ ไห ส้ม ไก่ ปลา

  นานาพร้อม สุรา หาใส่

  ไหใหญ่ต้มดองไว้ซูเฮือน...   (ดองเหล้าทุกหลังคาเรือน)

 ในปัจจุบันจะมีงานบุญบั้งไฟรวมกันทั้งอำเภอ เช่น บุญบั้งไฟอำเภอกุมภวาปี 

อำเภอเพ็ญ อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองหานและอื่นๆ อีกมากในจังหวัดอุดรธานี   

แต่ก็มีเป็นบางหมู่บ้านได้ขอจัดกันขึ้นเองก็มีมากมาย  จะสลับผลัดเปลี่ยนไม่ตรงกัน  

ส่วนงานบุญบั้งไฟใหญ่ที่สุดเห็นจะเป็นที่จังหวัดยโสธร นั่นคือรวมกันจัดทั้งจังหวัด 

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 7)

บุญบั้งไฟ 1

ในอดีต

 ประเพณีบุญบ้ังไฟนิยมมากท่ัวเมืองไทย  โดยมีความนิยมมากท่ีสุดในภาคอีสาน 

ชาวอีสานเป็นคนใจบุญเม่ือไปร่วมงานบุญมักจะเรียกว่า “ไปเอาบุญ” เน่ืองจากเวลามีงานบุญ 

ชาวบ้านมักจะนำสิ่งของติดไม้ติดมือไปช่วยงานเช่นข้าวสาร อาหารแห้ง เสื่อกก 

หมอนขิต หรือเงินทองไปบริจาคและทำบุญทำทาน แล้วจะได้บุญได้กุศล

 ประเพณีบุญบ้ังไฟเร่ิมมีมาในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  น่าจะมีต้ังแต่สมัย 

ขอมเจริญรุ่งเรืองในพ้ืนท่ีแถบน้ี จะเห็นได้จากมีโบราณวัตถุท่ีหลงเหลือไว้ให้เห็นมากมาย 

และจากการเล่าขานสืบต่อกันมาเรื่อง “ผาแดง-นางไอ่” ได้กล่าวถึงประเพณีบุญบั้งไฟ

เอาไว้เป็นตำนานดังนี้

 พญาขอมเจ้าเมืองสุวรรณโคมคำหรือเมืองเอกธีตา มีนางจันทร์เป็นมเหส ี

และมีธิดาสาวสวยชื่อไอ่คำ ได้มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการบูชาพญาแถน 

ที่สถิตในสรวงสวรรค์ในการขอฝนเนื่องจากเกิดประสบปัญหาฝนแล้งและให้ฝนฟ้า 

ตกต้องตามฤดูกาล ได้มีผู้ครองนครหัวเมืองต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันมากมาย

 ท้าวพังคีเป็นโอรสของพญาสุทโธนาคเจ้าเมืองศรีสัตตนาคนหุต ทางตอนเหนือ 

ของเมืองเอกธีตา ท้าวพังคีได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วย 

เมื่อท้าวพังคีได้ยลโฉมนางไอ่คำก็หลงใหลอยากจะอยู่ใกล้ๆจึงแปลงร่างเป็น 

กระรอกเผือกมีกระดิ่งหรือลูกกระพรวนทองคำผูกไว้ที่คอ กระโดดปีนป่ายไปมา 

ตามที่ต่างๆ ต่อมากระรอกเผือกถูกลูกศรนายพราน ก่อนตายได้อธิษฐานไว้ว่าด้วย 

ความรักอันบริสุทธิ์ของตนถ้าหากผู้ใดรับประทานเนื้อของตนขอให้บ้านเมือง 

น้ันถล่มจมลงใต้พ้ืนบาดาล จึงเป็นสาเหตุให้พ้ืนท่ีบริเวณน้ันจมลงเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ 

มีเนื้อที่ประมาณ 23,000 ไร่ เรียกว่า “หนองหาน” ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปาว 

ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน

 มีสถานที่สำคัญที่กล่าวไว้ตามตำนาน เป็นเรื่องจริงปรากฏร่องรอยสามารถ 

พิสูจน์ได้เช่น วัดเกาะเกษ  ดอนหลวง  ดอนเตา  ดอนแม่หม้าย ดอนโน ห้วยไพจาน 

ห้วยสามพาด ห้วยกองสี บ้านเมืองพรึก บ้านเมืองปัง บ้านแชแล บ้านดอนเงิน 

บ้านเชียงแหว บ้านน้ำฆ้อง บ้านพันดอน ฯลฯ ตามตำนาน ดังนี้

  บัดนี้จักกล่าวเถิงกองบุญเจ้าพญาขอมตนอาชญ์

 เหตุว่าพระบาทเท้าตาตั้งแต่งบุญ (ทำบุญ)    

 เดือนหกขึ้นวันเพ็งสิมาฮอด  (วันเพ็ญ)  

 พระยอดแก้วบุญกว้างป่าวคน  (ป่าวประกาศ)

 อลหลล้นคนมาคับคั่ง    (ผู้คนมามากมาย)

 บ่อาจนับอ่านได้ไหลเข้าฮ่วมบุญ (มาร่วมงานบุญ)

 เขาก็บีบเข้าปุ้นเสียงสนั่นนันเมือง (ขนมจีน)

 บางพ่องพากันหมกห่อขนมเหนียวต้ม (ทำขนม)

 เสียงระงมเมืองฟ้าพากันปบแล่น (ดีอกดีใจ)

 ทุกทั่วคุ้มเมืองกว้างซู่ภาย  (ทุกหนทุกแห่ง)

 ชายก็พากันเน้นเต็มวังคับคั่ง  (ชายหนุ่มต่างก็ช่วยกัน)

 เขาพากันตอกบั้งไฟหมื่อหมื่นหาง... (ทำบั้งไฟหมื่น)

 ในงานบุญบ้ังไฟทุกคร้ังก็ย่อมจะมีการพนันขันต่อเป็นธรรมดาตามตำนานโบราณ  

ในสมัยขอมก็มีการพนันกันระหว่างพญาขอมกับท้าวผาแดงดังนี้

  เมื่อนั้นผาแดงท้าวแถลงคำบนบอก

  คันแม่นไฟพ่อขึ้นเมืองฟ้าดังคนิง (ถ้าหากบ้องไฟพญาขอมขึ้นสูง)

  อันว่าผาโพงห้องเมืองทองของลูก (เมืองผาโพงของผาแดง)

  กับท้ังฝูงไพร่น้อยสนมเหน้าหม่ืนนาง (ไพร่พลและนางสนมหม่ืนคน)

  ลูกสิวางลงตั้งไฟหางของพ่อ (ท้าวผาแดงจะวางเป็นเดิมพัน)

  กับทั้งตัวข้าน้อยถวายให้ค่าพนัน (และตัวท้าวผาแดง)

  สิเอาหัวฮองพื้นตางตีนภูวนารถ (ยอมถวายหัวลงแทบเท้า)

  คันแม่นพระบาทเจ้าพนันแพ้ว่าจังใด๋... (ถ้าหากพญาขอมแพ้จะว่ายังไง)

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์  แดนราช         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



เลยทีเดียว โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวได้ว่า 

ชาวยโสธรเมื่อมีงานบุญบั้งไฟทุกคนที่ไปทำมาหากินที่อื่น จำเป็นจะต้องกลับมา 

ร่วมงานบุญบั้งไฟไม่ให้ขาด รวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่สนใจ  ตลอดจนชาวต่างชาต ิ

ก็ได้สนใจไปเยี่ยมชมประเพณีบุญบั้งไฟนี้มากมาย ต่างก็ชื่นมื่นมีความสุขสนุกสนาน

กันถ้วนทั่วทุกหัวระแหงของจังหวัดยโสธร

 แต่ก่อนเมื่อบั้งไฟของหมู่บ้านใดไม่ขึ้นสู่ท้องฟ้า เจ้าของต้นตำรับก็จะถูกจับ 

ลงไปคลุกขี้โคลนหรือที่เรียกว่า “จับลงตม” เป็นอันสนุกสนานของผู้ที่ได้พบเห็น  

ประเพณีจับคนลงตมจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว ต่างหมู่บ้านมุ่งท่ีจะเอาชนะกันโดยมุ่งหวัง 

เพียงเงินรางวัลกันเป็นส่วนใหญ่ โดยหาวิธีทำให้บั้งไฟของตนเองข้ึนสูงและนานที่สุด 

และที่สำคัญต้องไม่ให้บั้งไฟหายไปจากสายตาของชาวบ้านและของกรรมการจับเวลา  

จะต้องให้มองเห็นอยู่ในสายตาและกล้องส่องทางไกลของกรรมการจึงจะมีสิทธิ

ชนะได้ ปัจจุบันมีวิธีการทำบั้งไฟโดยใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามาใช้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เข้ามาเสริม ทำให้บ้ังไฟข้ึนสูงและนานมากๆ จะแพ้ชนะกันเพียงแค่ไม่ก่ีวินาทีเท่าน้ันเอง

 

 ประเพณีบุญบั้งไฟนอกจากจะมีมากในภาคอีสานแล้วในภาคอื่นก็นิยม 

เช่นเดียวกัน ดังนี้

 ภาคเหนือ มีการจุดบั้งไฟที่จังหวัดลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ แต่ทางเหนือ 

เรียกว่า “บอกไฟ” ซ่ึงปรากฏในพงศาวดารเมืองน่านว่า กษัตริย์เมืองน่านพระองค์หน่ึง 

ช่ือ “พญาการเมือง” เมื่อครั้งทำพิธีฉลองสมโภชพระธาตุแช่แห้ง ได้โปรดให้มีการบูชา 

ด้วยบอกไฟหรือบ้ังไฟเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน จึงเป็นประเพณีต่อมาว่าพิธีทางพุทธศาสนา 

เช่น การฉลองพระอารามหรือสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ มักจะมีการจุดบอกไฟ 

เป็นพุทธบูชาเสมอ

 ภาคกลาง ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการสมโภชบูชาพระพุทธบาทเป็นประจำ มีการ 

เล่นจรวดหรือตรวด และเล่นดอกไม้ไฟชนิดอื่นๆซึ่งจรวดหรือตรวดหรือกรวดน่าจะ 

ได้แก่การเล่นบั้งไฟนั่นเอง แต่จะเล็กกว่าของอีสาน อาจจะทำด้วยไม้รวกหรือต้นอ้อ 

ปัจจุบันท่ีอำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรีก็ยังมีประเพณีนี้

 ภาคตะวันออก ท่ีอำเภอโคกปีบ ปราจีนบุรี  ได้ทำบ้ังไฟไปจุดบูชาท่ีต้นพระศรีมหาโพธิ 

เป็นประจำ เมื่อปี พ.ศ.2520 ยังได้ส่งบั้งไฟไปร่วมงานที่จังหวัดยโสธร 6 บั้ง และที่อื่นๆ  

อีกหลายจังหวัดน่าจะมีประเพณีการเล่นบั้งไฟนี้อยู่ คาดว่าจะมีมากมายทั่วเมืองไทย

 การเซิ้งบั้งไฟเดี๋ยวนี้มีไม่มากนักไม่เหมือนสมัยก่อน งานบุญบั้งไฟตามหมู่บ้าน 

แทบไม่มีให้เห็น งานประจำอำเภอก็มีน้อย จะมีมากหน่อยก็ท่ีจังหวัดยโสธร คำเซ้ิงบ้ังไฟ 

นับเป็นประเพณีมีมาต้ังแต่โบราณ โดยคำกลอนเซ้ิงในช่วงแรกมักจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ 

งานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดจนประเพณีบุญบ้ังไฟ ตอนต่อไปจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับธรรมะ 

ธัมโม คำสอน และคติสอนใจ ตอนหลังแต่ละกลอนมักจะเป็นเรื่องสนุกสนาน 

และมักจะมีเรื่องเพศแถมเข้าไปด้วยแทบทั้งนั้น

 การเซ้ิงบ้ังไฟเป็นท่ีนิยมมากในสมัยก่อน มีผู้กล่าวนำ 1 คนและมีทีมงานฝ่ายรับหรือ 

ฝ่ายตามอีกหลายคน คำกาพย์กลอนการเซิ้งเป็นความสุขสนุกสนานอีกประเภทหนึ่ง 

ในงานบุญบั้งไฟ การเซิ้งส่วนใหญ่จะมี 3 จำพวกด้วยกันดังนี้

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

 1. เซิ้งธรรมะ เป็นกลอนเซิ้งที่เรียบร้อย กาพย์เซิ้งก็เป็นคติธรรมสอนใจ ฟังได ้

ทุกเพศทุกวัย

 2. เซิ้งสุรา เป็นพวกชอบดื่ม คอสุรา จับกลุ่มกันในคอเดียวกัน เซิ้งเพื่อขอสุรา 

ยาเมาด่ืมกิน  กาพย์กลอนเซ้ิงก็ตลกโปกฮา  มีท้ังคำสุภาพและคำส่อเสียดต่อสตรีเพศไปทาง 

เรื่องเพศสัมพันธ์ เมื่อได้ตามต้องการแล้วจะมีการอวยพรให้ด้วย

 3. เซ้ิงขอเงิน เป็นพวกท่ีใช้กาพย์กลอนท่ีไม่ค่อยมีสาระ ตีกลอง ตีปีบ เคาะไม้ 

แล้วแต่จะหาได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอเงินเพื่อเอาไปซื้อสุรา ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่น 

เมื่อได้เงินแล้วจะมีการอวยพรให้ด้วยเช่นเดียวกัน

 ตัวอย่างคำเซิ้งบั้งไฟมีดังนี้

   โอม พุทโธ นะโม เป็นเจ้า (คำกล่าวนำ)

  ข้อย สิเว้า เรื่องบุญ บั้งไฟ  (ฉันจะพูดเรื่องบุญบั้งไฟ)

   ขอ เตือนใจ พวกเฮา ฮู่ม่วน  (เตือนใจพวกเราให้รู้สนุกสนาน)

  ตั้ง แต่ก่อน พวกเฮา อีสาน  (เมื่อก่อนที่อีสาน)

  ยึด ถือการ เกษตร เป็นเจ้า  (ยึดถือการเกษตร)

  ทำ นาข้าว เลี้ยงชีพ สืบมา  (ทำนาข้าวเลี้ยงชีพ)

  ปี ฝนหนา บั้งไฟ รวยได้   (บั้งไฟมีมาก)

  เก็บ ข้าวไว้ ล้นยุ้ง ล้นฉาง  (เก็บข้าวได้ล้นฉาง)

 คำเซิ้งของพวกขี้เมามีตัวอย่างดังนี้

   โอ้ เฮาโอ เฮาโอ้ เฮาโอ (คำกล่าวนำ)

  ขอ เหล่าเด็ด นำเจ้า จักโอ  (ขอเหล้าขาวสักขันน้ำ)

  ขอ เหล่าโท นำเจ้า จักถ่วย  (ขอเหล้าสาโทสักถ้วย)

  หวาน จ้วยจ้วย ต้วยปาก หลานชาย (หวานปากหลาน)

  ตัก มายาย หลานชาย ให้คู่  (ตักมาแบ่งให้ครบทุกคน)

  คัน บ่คู่ ตูข่อย บ่หนี  (ถ้าไม่ครบจะไม่หนี)

  ตาย เป็นผี สินำ มาหลอก  (ถ้าตายไปก็จะมาหลอก)

  ออก จากบ้าน กะสิหว่าน ดินนำ (ออกไปไหนก็จะสาปแช่ง)

  คัน สิไห้ เจ้าอย่า สินาน  (ถ้าจะให้ก็อย่านาน)

  คัน สิทาน เจ้าอย่า สิช้า  (ถ้าจะทานก็อย่าช้า)

  ฟ่าว ไปหน้า หาเพิ่น หลายเฮือน (รีบไปข้างหน้าอีกหลายบ้าน)

  คน เฮือนหน้า เพิ่นท่า คอยฟัง (บ้านถัดไปคอยฟังอยู่)

  คน เฮือนหลัง เพิ่นฟัง เหมิดแล้ว (บ้านที่ผ่านมาฟังหมดแล้ว)

  ลาว ให้แล้ว อวยพร ลาวแหน่ (เขาให้แล้วอวยพรให้ด้วย)

  ให้ ลาวแพร่ โตหม่อน โตไหม (ให้หม่อนไหมแพร่พันธ์ุมากๆ)

  เลี้ยง ควายด่อน ให้ตัว เป็นคำ (เลี้ยงควายเผือกให้ตัวเป็นทอง)

  เลี้ยง ควายดำ ให้เป็น เขาแก้ว  (เลี้ยงควายดำให้เขาเป็นแก้ว)

  ออก ลูกแล้ว ส่ำปู ยามนา  (ให้ออกลูกดกเหมือนปูหน้านา)

  ลา เฮาลา ลาไป เฮือนใหม่...  (ลาไปบ้านหลังใหม่)

 ชาวบ้านท่ีกลุ่มเซ้ิงผ่านมาถึงก็จะนำข้าวปลาอาหารตามท่ีมีในบ้านเรือนของตนเอง 

มาแจกจ่ายบริจาคให้ อาจจะสุรา  เป็นข้าวหมาก ข้าวต้มมัด ขนมนมเนย หรือสตางค์ก็ได้ 

ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีค่างวดเท่าใด เป็นเชิงว่าเซิ้งเพื่อความสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่  

คำกลอนเซิ้งนี้ว่ากันว่าคนที่เซิ้งเก่งๆ เซิ้งกัน 3 วัน 3 คืนก็ยังไม่จบ 

  

ประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอื่น

การเซิ้งบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ 1        (ต่อจากหน้า 6)



 My Favorite Things เป็นเพลงประกอบละครเพลงที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียง 

ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกนั่นคือThe Sound of Music และคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า 

ไม่รู้จักละครเพลงที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ นำแสดงโดยจูลี ่

แอนดรูส์ ในชื่อภาษาไทยว่า “มนตร์รักเพลงสวรรค์” แม้น My Favorite Things 

จะไม่ใช่เพลงเอกของเรื่อง The Sound of Music แต่ก็มีความไพเราะท่วงทำนอง 

ที่สนุกสนานและเนื้อหาความหมายที่โดนใจ

 ความหมายโดยรวมของเพลงกล่าวถึงส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษย์เราชอบหรือโปรดปราน 

เช่น หยาดฝนบนดอกกุหลาบ หนวดของลูกแมว แอปเปิลสทรูเดิล พัสดุภัณฑ์จาก 

ไปรษณีย์ ลูกม้าสีครีม ฯลฯ บางสิ่งก็เป็นของสวยงาม บางอย่างก็เป็นของอร่อย  

บ้างก็แฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นและความหวัง หากยามใดเรามีความทุกข์ เศร้าหรือ 

มีปัญหา ถ้าเราคิดถึงสิ่งที่เราโปรดปรานความทุกข์ความเศร้าก็จะคลายลงและเราก็จะ

ไม่รู้สึกเลวร้ายไปกับสถานการณ์

Raindrops on roses and whiskers on kittens

Bright copper kettles and warm woolen mittens

Brown paper packages tied up with strings

These are a few of my favorite things

Cream colored ponies and crisp apple strudels

Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles

Wild geese that fly with the moon on their wings

These are a few of my favorite things

Girls in white dresses with blue satin sashes

Snowflakes that stay on my nose and eyelashes 

Silver white winters that melt into springs 

These are a few of my favorite things

When the dog bites

When the bee stings

When I’m feeling sad 

I simply remember my favorite things

And then I don’t feel so bad.

  ศัพท์และวลีที่น่าสนใจ

raindrop เป็นคำนาม (noun) แปลว่าหยาดฝน 
  

  ตัวอย่างจากเพลง  

  Raindrops on rose (หยาดฝนบนดอกกุหลาบ)

whisker เป็นคำนาม (noun) แปลว่าหนวดแมวหรือหนู เคราข้างแก้ม

kitten  เป็นคำนาม (noun) แปลว่าลูกแมว

copper เป็นคำนาม (noun) แปลว่าทองแดง
 

  ตัวอย่างจากเพลง 
 

  Bright copper kettles (กาน้ำทองแดงวาววับ)

mitten  เป็นคำนาม (noun) หมายถึง ถุงมือสำหรับสี่นิ้วทั้งหมดแต่แยกหัวนิ้วโป้ง

มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันเถอะ
รศ. นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล                       ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์

My  Favorite  Things

 
ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

package เป็นคำนาม (noun) แปลว่าบรรจุภัณฑ์ พัสดุ

a few  ในที่นี้เป็นคำนาม (noun) หมายถึงจำนวนน้อยหรือสองสามสิ่ง

favorite เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า ชื่นชอบ โปรดปราน
  

  ตัวอย่างจากเพลง
 

  These are a few of my favorite things. 

  (เหล่านี้คือสองสามสิ่งที่ฉันโปรดปราน)

pony  เป็นคำนาม (noun) แปลว่า ลูกม้า
  

  ตัวอย่างจากเพลง
  

  Cream colored ponies (ลูกม้าสีครีม)

strudel เป็นคำนาม (noun) หมายถึง ขนมจำพวกแป้งแผ่นบางห่อไส้ผลไม้อบ

sleigh  เป็นคำนาม (noun) แปลว่า เลื่อน โดยเฉพาะซึ่งขับโดยม้า

schnitzel เป็นคำนาม (noun) หมายถึง เนื้อลูกวัวชุบขนมปังป่นทอดในเนย

geese  เป็นคำนามพหูพจน์ (plural noun) แปลว่าห่านหลายตัว

  ตัวอย่างจากเพลง 

  Wild geese that fly with the moon on their wings 

  (ฝูงห่านป่าที่บินไล่พระจันทร์)

snowflake  เป็นคำนาม (noun) แปลว่า เกล็ดหิมะ
  

  ตัวอย่างจากเพลง 
 

 Snowflake that stay on my nose and eyelashes 

 (เกล็ดหิมะบนจมูกและขนตาของฉัน)       

melt  เป็นกริยา (verb) แปลว่า ละลาย 

spring  เป็นคำนาม (noun) แปลว่าฤดูใบไม้ผลิ
 

  ตัวอย่างจากเพลง
  

  Silver white winters that melt into springs 

  (ฤดูหนาวสีขาวดั่งเงินที่แปรเปลี่ยนไปเป็นฤดูใบไม้ผลิ)

sting  เป็นกริยา (verb) แปลว่า (แมลง) ต่อย

simply  เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า เพียงแต่
  

  ตัวอย่างจากเพลง
 

  I simply remember my favorite things 

  (ฉันเพียงแต่ระลึกถึงสิ่งที่ฉันชอบหรือโปรดปราน)

  หลังจากฟังเพลง My Favorite Things นักศึกษาคงจะเห็นได้ว่าส่ิงท่ีคนเราชอบ 

หรือโปรดปรานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีๆ แต่ก็ช่างแตกต่างและหลากหลายเหลือเกิน 

นักศึกษาเคยถามตัวเองไหมว่า ตัวเราน้ันชอบหรือโปรดปรานอะไร “What is your favorite thing ?” 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2554  จำนวน 11 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54249           CM 358 59/25 ปฏิบัติการชีวเคมี รศ.ดร.ธีรนุช  วิชญานันต์ 

 54244  EN 425 81/25 การแปลเรื่องสั้นและ รศ.อัจฉรา  ไล่สัตรูไกล

        นวนิยายภาษาอังกฤษ

 54110  MC 110 37/25 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น รศ.นงนุช  ศิริโรจน์

 54164  PC 207 52/25 จิตวิทยาการเรียนรู้ รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ 

 53176  PC 281 55/25 จิตวิทยาการจัดการและบุคลากร ผศ.ดร.อริสา  สำรอง

 54259  PC 444 79/25 สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธ์ รศ.กัญญา  ธัญมันตา

        ในชุมชน

 54137  PH111 101/25 ฟิสิกส์ 1 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส ์

 54142  PH 116 (L) 48/25 ปฏิบัติการฟิสิกส์ คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

        ขั้นมหาวิทยาลัย

 54272  PS 704 159/25 แนวความคิดและนโยบาย ผศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

        การพัฒนาประเทศไทย

 54234  PS 705 142/25 แนวความคิดเชิงทฤษฎี ผศ.ดร.รวิภา  ธรรมโชติ

        ในการบริหารรัฐกิจ 

 54143  TH 448 32/25 การเขียนวรรณกรรม รศ.ทวีศักดิ์  ญาณประทีป

        สำหรับวัยรุ่น   

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

สถาบันวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมนักศึกษารหัส 51 ครับ ตอนนี้เหลือวิชา EN 

101, EN 102, EN 201 และ EN 202 ที่ยังสอบไม่ผ่าน  

ถ้าสอบผ่านก็จะเรียนจบครบหลักสูตร สอบถามดังนี้

 1. การเข้าอบรมภาษาอังกฤษมีหลักเกณฑ์  

อย่างไรบ้าง และเปิดรับสมัครเม่ือไหร่ ขอทราบข้อมูลด้วย

 2. ถ้าจะลาออกแล้วนำวุฒิปวส. ท่ีมีอยู่มาสมัครใหม่ 

และเทียบโอนจะได้หรือไม่  

ตอบ 1. โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ 

พื้นฐาน EN 101, EN 102, EN 201, EN 202 ผลสอบ 

ของโครงการฯใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยได้  

หลักเกณฑ์การเข้าอบรม เป็นนักศึกษาท่ีเคยแจ้งจบการศึกษา  

และเคยลงทะเบียนวิชาท่ีเข้ารับการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 

4 คร้ัง (ไม่นับรวมสอบซ่อม) ผู้เข้าอบรมจะต้องลงทะเบียน 

วิชาที่สมัครในการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยด้วย 

ค่าฝึกอบรม วิชาละ 2,800  บาท หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 

มีดังนี้

 1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา

 1.2 ใบเสร็จลงทะเบียนที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน

วิชานั้นๆ มาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้) ขอได้ที่ 

อาคาร KLB ชั้น 1 ศูนย์ One Stop Service

 ในภาค 2/2554 เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 ที่ อาคารเวียงคำ (VKB)  ชั้น 1 

ม.รามฯ 1 หัวหมาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  

และนักศึกษาสามารถดูข้อมูลของโครงการฯ ได้ที่ www. 

hum.ru.ac.th หรือ www.ru.ac.th

 2. ได้ แต่ถ้านักศึกษาลาออกและนำวุฒิปวส. 

มาสมัครใหม่ นักศึกษาจะเทียบโอนได้เฉพาะวิชา EN 101, 

EN 102 แต่วิชา EN 201, EN 202 นักศึกษาต้อง 

ลงทะเบียนเรียน

ถาม กระผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทำเรื่อง 

แจ้งจบและได้รับทรานสคริปท์เรียบร้อยแล้ว กำลังรอ 

กำหนดการซ้อมรับปริญญา จึงอยากทราบรายละเอียด 

เกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

 1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จะเข้ารับ 

ในปีนี้ เราจะทราบได้จากที่ใดบ้าง ประกาศให้ทราบ 

แล้วหรือไม่

 2. เอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร มีอะไรบ้าง

  3. ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าชุดครุย 

ตอบ 1. นักศึกษาที่แจ้งจบไว้ในภาค 1/2553, 2/2553 

และ S/2553 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน 

รุ่นท่ี 37 ปีพ.ศ. 2555 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร 

มีดังนี้

 ซ้อมย่อย  ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2555

 ซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2555  

    และ วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2555

 ท้ังน้ี ขอให้บัณฑิตติดตามเก่ียวกับลำดับท่ี แถวท่ี 

ในการฝึกซ้อมอีกครั้งจากทางคณะที่นักศึกษาสังกัด 

และติดประกาศให้ทราบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 1 

 2. เอกสารที่ใช้ในการฝึกซ้อมมีใบเสร็จค่าขึ้น 

ทะเบียนบัณฑิต, บัตรประจำตัวประชาชน

 3. การสั่งจองชุดครุย ให้นักศึกษาติดต่อได้ที่ 

อาคารสำนักพิมพ์ โทรศัพท์  0-2310-8755 และมีบริการ 

สั่งจองชุดครุยที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 หรือสามารถเช่า 

จากร้านเช่าชุดครุยหน้ามหาวิทยาลัย

 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สถาบันวิทยาศาสตร ์

สุขภาพ ม.ร. ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 

6-21 สิงหาคม 2554 ณ อาคารศูนย์นิทรรศการและ 

การประชุมไบเทค บางนา โดยการอำนวยการของ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ 

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและนิทรรศการวิชาการความรู้เกี่ยวกับ

ประโยชน์ของสมุนไพรไทย อาหารให้คุณประโยชน์ 

อีกทั้ง ยังมีบุคลากรที่มีความรู้เช่ียวชาญไว้ให้บริการ 

ตรวจธาตุเจ้าเรือน ตรวจไมเกรน และบริการนวดรักษาโรค 

อาทิเช่นการนวดจับเส้น การตอกเส้น ฯลฯ 

ซึ่ ง ได้รับการตอบรับจากผู้ เข้ าชม 

นิทรรศการและผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

 การเข้า ร่วมจัดนิทรรศการในคร้ังน้ี  

ทำให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สถาบัน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทย ์

แผนไทย อย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน อันจะ 

ดำรงไว้ซ่ึงการตระหนักเห็นคุณค่ า 

และดำรงไว้ซ่ึงประโยชน์ของนวัตกรรม 

การแพทย์แผนไทยสืบไป



 

ข่าวกระบวนวิชา EN 422 

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การนำพุทธธรรม 

มาใช้ในชีวิตประจำวัน” ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน  - วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ทุกวันพุธและวันศุกร์  

เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 602 อาคารสวรรคโลก (SWB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

1  พุธที่ 2 พ.ย.54 พิธีเปิด ปฐมนิเทศ

หัวข้อ “จุดหมายปลายทางของพุทธศาสนา”

อ.อิศริยา นุตสาระ

2  ศุกร์ที่ 4 พ.ย.54 สาระจากพระไตรปิฎก อ.อิศริยา นุตสาระ

3  พุธที่ 9 พ.ย.54 ธรรมทายาท 1 อ.สุรพงค์  เทพสุธา

4  ศุกร์ที่ 11 พ.ย.54 มหาปรินิพพานสูตร อ.คุณารักษ์  นพคุณ

5  พุธที่ 16 พ.ย.54 ธรรมทายาท 2 อ.สุรพงค์  เทพสุธา

6  ศุกร์ที่ 18 พ.ย.54 สาระจากพระไตรปิฎก อ.อิศริยา นุตสาระ

7  พุธที่ 23 พ.ย.54 แก่นของพระศาสนา อ.สุรพงค์  เทพสุธา

8  ศุกร์ที่ 25 พ.ย.54 สาระจากพระไตรปิฎก อ.อิศริยา นุตสาระ

9  พุธที่ 30 พ.ย.54 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 1 อ.คุณารักษ์  นพคุณ

10  ศุกร์ที่ 2 ธ.ค.54 ปริศนาธรรมจากบทสวด พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร

11  พุธที่ 7 ธ.ค.54 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 2 อ.คุณารักษ์  นพคุณ

12  ศุกร์ที่ 9 ธ.ค.54 โทษของความริษยา อ.อิศริยา นุตสาระ

13  พุธที่ 14 ธ.ค.54 พระพุทธเจ้าฉันปลาและเนื้อหรือไม่ อ.อิศริยา นุตสาระ

14  ศุกร์ที่ 16 ธ.ค.54 จักรวาล  โลก มนุษย์ในทัศนะพุทธศาสนา อ.อิศริยา นุตสาระ

15  พุธที่ 21 ธ.ค.54 ความลุ่มลึกของพระสัทธรรม อ.อิศริยา นุตสาระ

16  ศุกร์ที่ 23 ธ.ค.54 นรก - สวรรค์ในพระพุทธศาสนา อ.อิศริยา นุตสาระ

17 จันทร์ที่ 26 ธ.ค.54 ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ วัดจากแดง

สมุทรปราการ: ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ

ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน

พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก 

หรือพระมหาประนอม  ธัมมลังกาโร 

18  พุธที่ 28 ธ.ค.54 สรุปคำบรรยายก่อนสอบและบรรยาย 

คำตอบของข้อสอบ

อ.คุณารักษ์  นพคุณ

 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโทร. 0-2318-0930

ม.ร.จัดอบรม “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน”

6) จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษาและผู้พักอาศัย

ในหอพัก ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการ 

 “อยากเห็นโครงการ “หอพักติดดาว” ต่อยอด 

ไปเป็นโครงการต่างๆที่ขยายไปสู่สังคมที่กว้างขึ้น 

เป็นต้นแบบที่ดี ที่ชุมชนอื่นๆ จะร่วมกันทำให้เกิดผล 

สำเร็จไปด้วยกัน และสร้างโครงการที่เสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจ ทั้งกฎระเบียบในการพักอาศัย รวมทั้งการ 

เฝ้าระวังภัยและใส่ใจเรื่องยาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้น 

ในอนาคต จึงขอฝากคณะกรรมการภาคประชาชน และ 

ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือ 

กันต่อไป ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม 

ให้หมดไป เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งกับชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ”

อดีตอธิการบดี ม.ร.ฯ                              (ต่อจากหน้า 3)

งานแพทย์และอนามัย ม.ร. 

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปสำหรับนักศึกษา  ฟรี

แนะนำการใช้บริการของงานแพทย์และอนามัย

 สถานที ่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย 

หน้าอาคารวิทยบริการและบริหาร สำนักงานอธิการบดี 

บริเวณทางเข้าประตู 6 ใกล้อาคารกงไกรลาศ (KLB)

 ให้บริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ควบคุมและ 

ป้องกันโรคติดต่อแก่นักศึกษา และเจ้าหน้าที่โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 เอกสารสำคัญที่ใช้ในการทำบัตรตรวจโรค  

(ต้องนำมาแสดงทุกครั้งที่ขอรับบริการ)

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน

วัน เวลา ท่ีเปิดให้บริการ

 ให้บริการทุกวัน ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีการบรรยายและสอบไล่

เวลาให้บริการตรวจโรคทั่วไป

 ภาคเช้า :  เวลา 08.30-11.30 น.

 ภาคบ่าย : เวลา 13.00-15.30 น.
  

รับเฉพาะฉุกเฉิน

 เวลา 11.30-13.00 น.

   เวลา 15.30-16.30 น.

วันหยุด

 เสาร์ - อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ 

วันหยุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หมายเหตุ นักศึกษาที่มาขอรับบริการที่งาน 

แพทย์และอนามัย กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 กระบวนวิชาน้ีสอนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้มี 

เอกลักษณ์ โดยมีเน้ือหาหลักด้านการพัฒนาการเลือกใช้ 

ถ้อยคำ สร้างสรรค์รูปแบบประโยคและเน้ือความ ตลอดจน 

ความคิดการส่ือสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ 

จุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 การทดสอบ : สอบปลายภาค 100% หรือ 

สอบปลายภาค 60% และเก็บคะแนน 40% (ลักษณะของ 

งานเก็บคะแนนตลอดภาคการศึกษาและกำหนดการ 

ส่งงาน ตลอดจนสัดส่วนคะแนนจะแจ้งให้ทราบโดย 

ละเอียดในคาบแรกของการเรียนการสอนภาค 2/54) 

 กระบวนวิชาน้ีสอนการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ท้ังด้านการสนทนา การอ่าน และการเขียนเน้ือหาหลัก 

เหมาะสำหรับผู้สนใจ/ผู้ทำงานด้านสาธารณสุขและ 

งานวิชาการ-วิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 

และสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนๆ

 การทดสอบ : สอบปลายภาค 100% หรือ 

สอบปลายภาค 60% และเก็บคะแนน 40% (ลักษณะ

ของงานเก็บคะแนนตลอดภาคการศึกษาและกำหนด 

การส่งงาน ตลอดจนสัดส่วนคะแนนจะแจ้งให้ทราบโดย

ละเอียดในคาบแรกของการเรียนการสอนภาค 2/54)

ผศ.ดร. สาลินี อันตรเสน

ข่าวกระบวนวิชา EN 315 

ผศ.ดร. สาลินี อันตรเสน



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

รามคำแหงช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ        (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม            ณ  ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัย ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม 2554

 สำหรับส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ 

ที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้นได้รับการบริจาค 

จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมท้ังผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมีรายการต่อไปนี้

 1) ผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน

 2) ถุงยังชีพ จำนวน 501 ถุง (ในแต่ละถุง 

ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง, น้ำพริก 

จำนวน 4 กระปุก, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1 โหล, 

ปลากระป๋อง จำนวน 2 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด, 

เกลือ จำนวน 2 ถุง และสบู่ จำนวน 1 ก้อน)

 3) น้ำดื่ม จำนวน 193 โหล และน้ำดื่มแก้ว 1 ลัง 

(24 แก้ว)

 4) ไฟฉาย จำนวน 25 กระบอก พร้อมถ่านไฟฉาย 

4 ก้อน

 5) ยาต่างๆ ประกอบด้วย ยาพาราเซตามอล 

จำนวน 41 แผง, ยาหม่อง จำนวน 2 ขวด และ 5 ตลับ, 

ยาหอม จำนวน 8 ขวด, ยากฤษณากลั่น จำนวน 500 แผง, 

ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 15 หลอด, ยาทัมใจ จำนวน 2,300 ซอง

 6) ที่นอนปิกนิค จำนวน 4 ผืน

 7) ผ้าอนามัย จำนวน 55 ห่อ

 8) ปลากระป๋อง จำนวน 55 กระป๋อง

 9) มาม่า จำนวน 436 ซอง

 10) น้ำมันพืช จำนวน 36 ขวด

 11) น้ำมะเขือเทศ จำนวน 48 กล่อง

 12) นมกล่อง จำนวน 141 กล่อง และนมถั่วเหลือง 

จำนวน 6 กล่อง 

 และเคร่ืองบริโภคต่างๆ (คอฟฟ่ีเมต จำนวน 6 กล่อง, 

น้ำตาลทราย จำนวน 8 ถุง, ชาเขียว จำนวน 8 กล่อง, 

ขนมเอลเซ่ จำนวน 24 ชิ้น, โจ๊กคัพ จำนวน 12 คัพ 

และบรีสซองเล็ก จำนวน 12 ซอง)

และเอกสารหลักฐานบางส่วนอาจได้รับความเสียหาย 

 จากสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นด้วย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงประกาศให้เลื่อน 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2 

ปีการศึกษา 2554 จากเดิมวันที่ 22-25 ตุลาคม 2554 

เป็นวันท่ี 18-21 พฤศจิกายน 2554 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตต้ังแต่บัดน้ีถึง 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โทร.0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

รามฯ  เลื่อนรับฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

 “รามคำแหงยังขยายโอกาสทางการศึกษาไป 

ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาหลายคน 

ได้เรียนหนังสือใกล้บ้าน และสามารถทำมาหากินเพื่อ 

เลี้ยงครอบครัวไปได้พร้อมกัน โดยมหาวิทยาลัยอำนวย 

ความสะดวกทางการศึกษาให้หลายช่องทาง เช่น ห้องบรรยาย 

ท่ีสาขาวิทยบริการฯ มีเทปบรรยาย และยังมีทุนการศึกษา 

อย่างไม่จำกัด สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในทุกสาขาวิชา เพื่อมอบโอกาสและเพิ่มทางเลือกให้กับ 

ทุกคนอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นปณิธานสำคัญของรามคำแหง 

ที่ ต้ อ ง สื บ ส า น แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก า ร ใ ห้ ค ง อ ยู่ ต่ อ ไ ป ” 

รก.อธิการบดีกล่าว

 การสัมมนาคร้ังน้ี ยังมีการบรรยาย เร่ือง “รามคำแหง: 

แสงสว่างของชีวิต” โดยรศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

ม.ร. เรื่อง “การแนะแนวและการให้คำปรึกษายุคใหม่” 

โดยผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม อดีตอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.และแบบอย่างความสำเร็จจาก 

การเรียนระบบ Pre-degree โดยอาจารย์สิรพิชญ์  สินมา 

และสิรพัชร์  สินมา อดีตนักเรียน Pre-degree 

 ในช่วงท้ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

รับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก ่

อาจารย์แนะแนวท่ีเข้าร่วมสัมมนา โดยปีน้ีมีรางวัลพิเศษ 

ทัวร์กรุงเทพฯ-เกาหลี 2 ที่นั่ง สนับสนุนโดย รศ.สุรเสกข์ 

พงษ์หาญยุทธ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้โชคดี ได้แก่ อาจารย์    

ไพรวัลย์ สว่างสุข โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาจารย์ประสิทธิ์ เผยกลิ่น             

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยา ปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี     

 ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  จัดโครงการ 

อบรมความรู้สถิติพื้นฐาน  ST 103,  ST 203,  ST 206 

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2554  ให้กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผลสอบจากวิชาที่อบรม 

ตามโครงการฯ  สามารถใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยได้  

รับสมัคร วันที่ 4 - 11  พฤศจิกายน  2554  เวลา  09.00 - 

16.00  น.  ณ ห้องธุรการภาควิชาสถิติ  (STB 107) 

(อาคารสถิติอยู่ตรงข้ามคณะวิศวกรรมศาสตร์)
 

  อบรม : ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 

2554 เวลา 17.30  - 21.00 น. (วันอังคาร วันพฤหัสบดี) 

และ เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันเสาร์  - วันอาทิตย์)

 ST103  มี 2 กลุ่มคือ     

 กลุ่มท่ี 1)   อบรมวันอังคารและวันพฤหัสบดี  

   เวลา 17.30 - 21.00 น. 

 วันอังคารที่ 15, 22, 29 พ.ย. 54,  6 ธ.ค. 54, 

 วันพฤหัสบดีที่ 17, 24 พ.ย. 54, 1,8 ธ.ค. 54

 กลุ่มที่ 2) อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์                  

   เวลา  09.00 -17.00 น.

 วันเสาร์ที่  19, 26 พ.ย. 54 

 วันอาทิตย์ที่ 20, 27 พ.ย. 54 

 ST 203      อบรมวันอังคาร และวันพฤหัสบดี              

   เวลา  17.30 -21.00 น.

 วันอังคารที่ 15, 22, 29 พ.ย. 54, 6 ธ.ค. 54, 

 วันพฤหัสบดีที่ 17, 24 พ.ย. 54, 1, 8 ธ.ค. 54,

 ST 206 อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์                 

   เวลา  09.00 -17.00 น.

 วันเสาร์ที่  19, 26 พ.ย. 54

 วันอาทิตย์ที่ 20, 27 พ.ย. 54
 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  :

 ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ซึ่งได้แจ้งขอจบการศึกษาและลงทะเบียน 

เรียนกระบวนวิชาที่ต้องการอบรมมาแล้วอย่างน้อย   

2  ครั้ง  (ภาคการศึกษา 1, 2  และภาคฤดูร้อน)  และ 

ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีสมัครอบรมในภาค 2 

ปีการศึกษา  2554 นักศึกษาท่ีต้องการทราบรายละเอียด 

เพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 

0-2310-8398, 086-075-1267, 089-491-8842, 081-

551-2968, 086-323-7229, 086-974-1724, 081-682-

3239, 086-085-8899  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  

อบรมวิชา ST พื้นฐานแก่นักศึกษา

นำผลไปใช้แทนผลการสอบได้ 

เว็บไซต์   www.stat.sci.ru.ac.th    กรุณาติดต่อเฉพาะ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เท่านั้น

 หมายเหต ุ    กลุ่มอบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

นักศึกษาที่สมัครก่อนจะได้รับสิทธิเข้าอบรมก่อน 

เพราะทางโครงการฯ จะเปิดรับจำนวนจำกัด                 



 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๘)  วันท่ี ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

(อ่านต่อหน้า 11)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 

โดยมนีายประจวบ  ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจำ ม.ร.

 อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ และ 

รศ.วันชัย   ริมวิทยากร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีครบวาระ  

 2. แต่งต้ังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์   

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาเสนอ

 3.  แต่งตั้งรองคณบดี

 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.กัญญา ตั้งสุวรรณรังษี 

ดำรงตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร์

 4. ลาออกจากตำแหน่ง

 อนุมัติให้  ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์   

ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ตั้งแต่วันที ่ 

5 ตุลาคม 2554 

 5.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.เบญจา ชุตินทราศร ี

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการ

 อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ดำเนินการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการรอบการ 

ประเมินท่ี  1(1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)

รับ นศ. อาสาสมัครช่วยนำ้ท่วม

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษา 

อาสาสมัครช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหา 

น้ำท่วม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัย (ศปภ.) และครอบครัวข่าว 3 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานอาสาสมัคร 

ดังกล่าว  ติดต่อลงช่ือสมัครได้ท่ีงานนักศึกษาวิชาทหาร 

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โทร. 0-2310-8075

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุนการศึกษา 

แก่นักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยขอใบสมัคร 

ที่งานแนะแนวฯ อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย หรือ 

Download ใบสมัครที่ www.ru.ac.th/scholarship

 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ รั บ ทุ น อ่ า น 

รายละเอียดได้ที่บอร์ดงานแนะแนวจัดหางานและ 

ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (อาคารศิลาบาตร 

ช้ันล่าง) หรือท่ี www.ru.ac.th/scholarship 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด 

นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2554 

ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 

ณ  วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบล 

ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.39 น.

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 

สมทบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ม.ร.  

หรือร่วมบริจาคเงินสมทบซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 

(ราคาชุดละ 500 บาท)  ได้ที่ งานการประชุม 

และพิธีการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ร.

ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
     

ม.ร.ให้ทุนนักศึกษา
ประสบภัยน้ำท่วม

  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง จั ด สั ม ม น า 

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ 

และต่างจังหวัด รุ่นที่ 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ “เรียนรามฯ: 

ได้อะไรมากกว่าที่คิด” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 

ณ ห้องศักด์ิ  ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมงานจำนวน 241 คน 

จากจังหวัดฉะเชิงเทรา นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 

ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 

ปราจีนบุรี ราชบุรี ชลบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด 

อุบลราชธานี และประจวบคีรีขันธ์ 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กล่าวรายงานว่า การจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวจาก 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  

จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. ที่มีต่อเนื่อง 

มาตั้งแต่ ปี 2549 และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 เนื่องจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นความสำคัญของอาจารย์ 

แนะแนวว่าเป็นบุคคลสำคัญในการโน้มน้าวและให้ 

คำแนะนำในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน 

หากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ 

แนะแนวทั้งหลายย่อมเป็นผลดีต่อการเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสาร และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัย     

โดยเชื่อว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

นักเรียนทุกคนที่จะไปเป็นอนาคตของชาติต่อไป 

 จากนั้น ผศ.พิมล พูพิพิธ กล่าวว่า มีความยินดี 

ที่ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์แนะแนวจากสถาบัน 

การศึกษาต่างๆ ครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ 

ในการแนะนำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนท้ังในเร่ือง 

การเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม เพราะครูแนะแนว 

จะมองเห็นปัญหาของเด็กว่า เด็กน้ันเป็นผู้ท่ีต้องการเรียน

รู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ครูแนะแนวจึงต้องช่วยกันรับรู ้

และรับผิดชอบปัญหาของเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กกลายเป็น 

ผู้ที่สร้างปัญหาในสังคมต่อไป 

 “เด็กในวันนี้มีการเลียนแบบและเรียนรู้จาก 

ผู้ใหญ่อยู่มาก ครูแนะแนวต้องช่วยดูแลและเข้าใจเด็ก 

ในทุกเรื่องให้พวกเขามีความคิดความอ่านที่ถูกต้อง 

โดยครูต้องปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้ความรู้แก่เด็ก และต้องฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดให้เป็น  

ตลอดจนสอนให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเรียน

รู้ในการเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญ 

ครูแนะแนวยังมีหน้าที่ให้ IQ  EQ สอนให้เด็กเป็นคนที่

มีน้ำใจสปิริต ไม่ใช่มุ่งแต่ความสำเร็จทางการศึกษาเพียง

อย่างเดียว”

 ผศ.พิมล กล่าวถึงการศึกษาที่รามคำแหงว่า 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ถ้ามาเรียนมีช้ันเรียน 

จัดให้ แม้ว่าไม่ต้องสอบเข้า แต่ต้องสอบให้ผ่านตาม 

มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้จึงจะสำเร็จการศึกษา 

เมื่อเข้ามาเรียนที่รามฯแล้วนักศึกษาจะได้เรียนรู้ชีวิต 

ที่หลากหลาย ได้เปิดหูเปิดตาในอีกมุมมองหนึ่งของชีวิต 

จะเห็นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่เต็มรูปแบบตั้งแต่ชั้น

อนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งในวันนี้รามคำแหง 

ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนช้ันม.ปลายมาเรียนมหาวิทยาลัย 

ล่วงหน้า ในการศึกษาระบบ Pre-degree เมื่อนักเรียน 

เรียนจบ ม.ปลายแล้วก็สามารถมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ท่ีรามฯให้จบได้เร็วกว่าใคร ทำให้มีโอกาสได้เลือกทางเดิน

ของชีวิตและสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัมมนาอาจารย์แนะแนว


