
                

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 ๓๖

วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑
   

มอบรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง 27 ธันวาคม

รามคำแหงเปิดฉากดวลสวิง 
7 ชาติชิงชนะเลิศกอล์ฟมหาวิทยาลัยเอเชีย

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

    

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี พระราชทานพระราช 

วโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  

ถวายเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ม.ร.ทูลเกล้าฯ ถวายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เปิดเผยว่า 

ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสมาคม 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจัด 

ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง  

ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาท  

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) นั้น มีผู้สนใจ 

ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก ขณะนี้คณะกรรมการตัดสิน 

รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ได้พิจารณาผลงานที่ส่งประกวด  

และประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล  

โดยไม่เรียงตามลำดับรางวัลที่ได้รับ ดังนี้  

 กลุ่มนักเรียน  ประเภทร้อยกรอง มีผลงานท่ีผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการ 2 ชิ้นงาน คือ  ผลงานของนางสาวธันยาภรณ์  

พุกเพชร  และ นางสาวภัทรวรรณ สัมมาวรณ์ 

 ประเภทร้อยแก้ว (เรียงความ) มีผลงานที่ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการ 4 ชิ้นงาน คือ ผลงานของนางสาวปณาลี   

สีดีจริง  นางสาวปรมาภรณ์  สีมา นางสาวธัญวรัตน์ กองสวัสดิ์ 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart  

Program) รุ่นที่ 6 สาขาการตลาด แผน ข  

ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรและ 

ดูงานภายในประเทศ 145,000 บาท, ดูงาน 

ต่างประเทศ 160,000 บาท (แบ่งชำระ 6 งวด)  

เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 

21.00 น. ที่

     
 

(อ่านต่อหน้า 11)

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายมัธยม) เปิดรับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 14 ปี และ 

ผ่านการทดสอบเทียบมาตรฐานความรู้ระดับ 

ประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) ประจำปีการศึกษา  

2555 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเปิดจำหน่าย 

ใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 มกราคม 2555 และ 

รับสมัครระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 

2555

สาธิต ม.ร. รับนักเรียน ม.1

 เปิดฉากการแข่งขันกอล์ฟ 

ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย 

คร้ังท่ี 1 (1st Asian University Golf 

Championship 2011) “รามคำแหง” 

เจ้าภาพจัดข้ึนอย่างอลังการท่ามกลาง 

นักกีฬากอล์ฟปัญญาชน จาก 7 ประเทศ 

จีน มาเลเซีย เนปาล สิงคโปร์ 

เกาหลีใต้ จีน - ไทเป และไทย  
(อ่านต่อหน้า 2)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานกรรมการ 

บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประธาน 

ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 

 ภายในงานเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดการแสดง 2 ชุด ต้อนรับนักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขัน  

เมื่อนักกีฬาเดินเข้าสู่สนามและเข้าประจำตำแหน่ง 

เรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Mr. Zhang 

Xinsheng ประธานสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย 

กล่าวรายงานการแข่งขัน จากนั้น ศาสตราจารย์ 

ดร.ประสาท สืบค้า ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและ

ต้อนรับนักกีฬา ตามด้วยรองศาสตราจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สวิงกอล์ฟ

เปิดงานอย่างเป็นทางการ  

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงโดยความเห็นชอบของสหพันธ์กีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและคณะกรรมการบริหาร 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพ 

จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย 

เอเชีย ครั้งที่ 1 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 13-16 

ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก 

สวนสนประดิพัทธ์ ซ่ึงมีประเทศในทวีปเอเชียเข้าร่วม 

การแข่งขัน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน จีน-ไทเป 

เนปาล สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ และมี 

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันอีก 2 มหาวิทยาลัย 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ

 “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักเป็นอย่างย่ิง 

ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการแข่งขัน 

กีฬาในทวีปเอเชียให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการจัด 

แข่งขันกอล์ฟในทุกระดับ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ 

จัดแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี 

ระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย เพื่อพัฒนา 

นักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นของเอเชียให้ก้าวไปสู่การเป็น

นักกีฬากอล์ฟอาชีพในอนาคต และยังเป็นการเปิดโอกาส 

ให้บุคลากร นักกีฬา และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมต่างๆในการจัดแข่งขันด้วย”

        นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้รับ

ความอนุเคราะห์และสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆจาก

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองบัญชาการ 

กองทัพบกโดยศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสน 

ประดิพัทธ์  บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท 

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดีแอนด์พี 

ประเทศไทย จำกัด บริษัท พรีเชียสไทม์ จำกัด และ 

บริษัท เสริมสุขประเทศไทย จำกัด ซ่ึงคณะกรรมการ 

จัดการแข่งขันขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 Mr. Zhang Xinsheng ประธานสหพันธ์กีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย (AUSE) กล่าวว่าสหพันธ์กีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย ก่อต้ังข้ึนเพ่ือเป็นการสนับสนุน 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ 

ในเอเชีย โดยมีหน้าท่ีสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา 

ให้เกิดความกลมเกลียวและพัฒนาด้านจิตใจในกลุ่ม 

สมาชิกเอเชีย และเป็นการให้การศึกษาทางด้านกีฬา 

เพื่อให้นักกีฬามีสปิริตในการเป็นนักกีฬาสมัครเล่น  

เพื่อที่จะก้าวไปถึงระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการ 

สร้างความม่ันใจ สร้างมิตรภาพระหว่างเพ่ือนร่วมชาติ 

เอเชีย โดยการแลกเปล่ียนทางด้านกีฬาและวัฒนธรรม  

ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความ 

สามารถให้แก่นักกีฬามหาวิทยาลัยต่างๆในเอเชียด้วย 

 “สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย มีความ

ยินดีท่ีได้เห็นนักกีฬาจากท้ัง 7 ประเทศ มารวมตัวกัน 

แข่งขันกีฬาระดับเอเชียในคร้ังน้ี ขอให้นักกีฬาแข่งขัน 

กันด้วยความมีน้ำใจและมีสปิริต เพื่อช่วยกันสร้าง 

ความแข็งแกร่งทางด้านกีฬากอล์ฟให้แก่ประเทศ 

ในเอเชียให้เดินหน้าไปสู่ระดับโลกต่อไป”

 ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธาน 

ในพิธี กล่าวว่า มีความยินดีและประทับใจที่ได้เห็น 

ถึงความพร้อมเพรียงของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 

ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียที่ เดินทางมาร่วม 

การแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย 

ครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทย รวมถึงความพร้อมในการ 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในการจัดเตรียมงานด้านต่างๆไว้เป็นอย่างดี

รามคำแหงเปิดฉากดวลสวิงฯ            (ต่อจากหน้า 1)

 การแข่งขันกีฬากอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งเอเชีย เป็นกีฬาท่ีจัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางด้าน 

กีฬาร่วมกัน และหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬา 

และเจ้าหน้าที่จะได้ใช้ช่วงเวลาในการแข่งขันให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและสร้างความประทับใจซ่ึงกันและกัน 

        ที่สำคัญ ขอขอบคุณในความร่วมมือและการ 

สนับสนุนจากบุคลากรและหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ 

และเอกชน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ขอให้การจัด 

แข่งขันกีฬากอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

เอเชียคร้ังน้ี ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 จากน้ัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะตัวแทน 

ประเทศไทย เชิญธงสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย 

และธงประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ขึ้นสู่ยอดเสา ต่อด้วย นายฟิลลิป มาซอน นักศึกษา 

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

จัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นตัวแทนนำนักกีฬากล่าวปฏิญาณตนและ 

นายพนัส หิรัญสิริสมบัติ อุปนายกและกรรมการ 

กฎข้อบังคับ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 

เป็นตัวแทนนำผู้ตัดสินกล่าวปฏิญาณตน

 โดยไฮไลต์ในการเปิดงานเจ้าภาพจัดการแสดง  

2 ชุด “BLUE SILK ROAD” และ “SAWASDEE  

ASIAN” มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และสื่อถึงสายน้ำแห่งเอเชีย ซึ่งแสดง 

ถึงความผูกพันระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ใช้ 

ประโยชน์จากผืนน้ำผืนเดียวกัน พร้อมทั้งจุดพลุ 

อย่างสวยงาม สร้างความประทับใจและรอยย้ิมให้กับ

นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก    
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงได้รับการยกย่อง 

จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ 

วัฒนธรรมจากสหประชาชาติ หรือองค์การ 

ยูเนสโก (UNESCO)

 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเน่ืองใน 

วาระครบรอบ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพของ 

พระองค์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

 “ข่าวรามคำแหง” ทราบข่าวน้ีด้วยความยินดี 

และขอร่วมเทิดพระเกียรติด้วยการบันทึกไว้ว่า 

 สมเด็จฯทรงสนพระทัย ด้านวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์ 

การพยาบาล

 ทรงริเริ่มสร้างสถานพยาบาลเล็กๆ 

เพื่อชุมชนชาวประมงและเกษตรกรรม  

ณ ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงปัจจุบัน คือ 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา

 ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภาชนนี  

สภาอุณาโลมแดง ซึ่งก็คือ สภากาชาดไทย 

ในปัจจุบัน

 ทรงก่อต้ังโรงเรียนสหายหญิงท่ีจังหวัด 

สระบุรี ซ่ึงปัจจุบันคือโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 ทรงก่อตั้งโรงเรียนราชินีบนที่ถนน 

เขียวไข่กา บางกระบือ

        ฯลฯ

 สรุปได้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ท่ีมีผลงาน 

ดีเด่นด้านการศึกษา

        วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์

 ขอขอบคุณและชื่นชมต่อยูเนสโก 

สำหรับกรณียกิจในครั้งนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบถุงยังชีพ  

พร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที ่

จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยม ี                     รองศาสตราจารยร์งัสรรค ์ 

แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี  

และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พร้อมด้วยชาวตำบลกฤษณา และตำบล 

สาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเดินทางไปด้วย เมื่อ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ วัดศพเพลิง อำเภอ                    

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 โอกาสนี้ นางสาวดณิสา ใจเพ็ชร นายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา กล่าวว่ารู้สึกยินดี 

เป็นอย่างยิ่งที่คณะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 

เดินทางมาเยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน 

เขตพ้ืนท่ีตำบลกฤษณา  และตำบลสาลี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ตำบลกฤษณา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีประชากร 

ทั้งสิ้น 3,950 คน 1,242 ครัวเรือน ประชากร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คือทำสวน ทำไร่  

ทำนา และเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ปัญหาการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ ก่อให้เกิดความ 

เสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านในด้านที่อยู่อาศัย  

จำนวนหลายร้อยครัวเรือน มากกว่าร้อยละ 90 ของ 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ 

ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน  

ประปา ส่วนราชการ รวมทั้งบ้านของประชาชน 

ส่วนใหญ่เสียหายเป็นจำนวนมาก สภาพความเป็น 

อยู่ลำบาก ถนนเข้าหมู่บ้านแต่ละหมู่ถูกน้ำตัดขาด 

ทางสัญจรไปมาไม่สะดวก ไม่สามารถไปประกอบ 

อาชีพได้ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  

ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ขาดแคลนข้าวสาร 

อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน

 นายก อบต. กฤษณา   กล่าวต่อว่าปัจจุบันปริมาณ 

น้ำลดลง ถนนเข้าหมู่บ้านแต่ละหมู่ที่ถูกน้ำตัดขาด 

เริ่มใช้งานได้เป็นบางส่วน ประชาชนที่อพยพออกมา 

พักอาศัยตามศูนย์อพยพชั่วคราวเริ่มทยอยกลับไป 

ยังบ้านของตนเองแล้ว และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบ 

ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ประสบ- 

อุทกภัยครั้งนี้

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่ารู้สึก 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องชาว

ตำบลกฤษณา และตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้นำถุงยังชีพ และน้ำดื่ม มามอบให้ 

กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบล 

กฤษณา และตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัด 

สุพรรณบุรี ในครั้งนี้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ติดตามสถานการณ์ 

ปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยของพี่น้อง 

ประชาชนมาโดยตลอด และได้มีส่วนร่วมในการ 

ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยาทุกข์ร้อนของ 

พีน่อ้งประชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในกรงุเทพฯ           และ 

ต่างจังหวัด 

 “สำหรับการเดินทางมาช่วยเหลือประชาชน 

ครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา 

ร่วมกับศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพื่อขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพใน 

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 

อธิการบดี ม.ร. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี
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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

5 ธันวาคม 2554 โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 

 พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ชาววิทย์รวมใจปั้น 

ก้อนเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย EM Ball” เพื่อนำไป 

บรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อมจากวิกฤติน้ำท่วมหนัก 

ท่ีเกิดข้ึนหลายจังหวัดในประเทศไทย โดยมีคณาจารย์ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

พร้อมใจใส่เสื้อสีชมพูร่วมในงาน 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวถวายราชสดุดี  

ความว่า  ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้า 

ปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าในนามข้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัย 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมา 

บรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง 

คณะวิทย์ฯ ม.ร.รวมใจปั้น EM Ball

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

	 	 “ธ	เป็นพ่อ	ของแผ่นดิน	ถิ่นไทยนี้
	 ทรงเป็นที่	เทิดทูน	ไว้เหนือเศียร
	 ธ	ทรงนำ	ไพร่ฟ้า	ด้านความเพียร
	 ให้บทเรียน	ให้ตัวอย่าง	ต่างไตร่ตรอง
	 ทรงค้นคิด	ทรงตรากตรำ	ย่ำทุกที่
	 ทรงเป็นที่	ศูนย์ดวงใจ	ไทยทั้งผอง
	 ทรงเหนื่อยหนัก	เพื่อประชา	ทุกเหล่ากอง
	 ธ	ทรงมอง	พัฒนา	ทั่วฟ้าไทย
	 โครงการหลวง	โครงการราษฎร์	ทุกถิ่นที่
	 ธ	ทรงมี	เมตตา	ช่วยแก้ไข
	 ทุกปัญหา	ใหญ่น้อย	ทรงใส่ใจ
	 น้ำพระทัย	ท่วมล้น	ด้วยเมตตา
	 5	ธันวา	มหาราษฎร์	มาบรรจบ
	 ทรงผ่านภพ	ชาวประชา	ต่างหรรษา
	 ขอพระองค์	ทรงเกษม	ทุกเวลา
	 ข้าฯไพร่ฟ้า	ขอน้อม	ถวายพระพร”

	 	 	 	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 จากนั้น รศ.ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะ 

วิทยาศาสตร์ นำบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

และอาสาสมัคร ช่วยกันปั้น EM Ball ซึ่งเป็นสูตร 

ที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ช่วยกันผลิตขึ้น โดยจะ 

นำไปแจกจ่ายให้พื้นที่ที่ยังประสบอุทกภัยเพื่อช่วย 

ลดปัญหากลิ่นน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น 

 ขณะเดียวกัน เหล่านักศึกษาและอาสาสมัคร 

ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเผยถึงการได้เข้ามาช่วยกัน 

ปั้น EM Ball ครั้งนี้ด้วย 

นายธนิตพร ฤทธาคนี 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

บอกว่า  ผมเข้ามาช่วยคณะ 

วิทยาศาสตร์ทำการทดลอง 

EM Ball ที่ได้ผลิตขึ้นกับ 

น้ำเสีย ซึ่งผลการทดลอง 

ทำให้กล่ินของน้ำท่ีเน่าเสีย 

หายไป จึงมองว่าถ้าคณะวิทย์ฯได้นำออกไปใช้ในพ้ืนท่ี 

ท่ีน้ำท่วมจริงๆจะช่วยให้น้ำเสียมีคุณภาพดีข้ึน ผมดีใจ 

ที่รามคำแหงจะได้ออกไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อน  

แม้ว่าจะเป็นเร่ืองเล็กๆแต่พวกเราก็ยินดีท่ีจะได้ร่วมใจกัน 

ช่วยคนไทยด้วยกัน 

นายจตุรงค์       มั่นประสงค์ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

บอกว่า EM Ball ท่ีพวกเรา 

ช่วยกันป้ันในคร้ังน้ี แม้จะ 

เป็นเพียงส่วนหน่ึงแต่ผม

เชื่อว่าจะสามารถนำไป 

บ ำ บั ด น้ ำ เ สี ย ใ น พื้ น ที่  

ท่ียังมีน้ำท่วมอยู่ เพราะประโยชน์ของ EM Ball จะสามารถ 

ช่วยลดกล่ินของน้ำให้ดีข้ึน อีกท้ัง การมาร่วมทำกิจกรรม 

กับเพ่ือนๆก็สนุก ได้ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้กับชีวิตจริง  

และยังได้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูประเทศของเราด้วย

นายมานะ ขุมทอง นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ บอกว่า 

การจัดกิจกรรมในวันนี้ 

เป็นส่วนหนึ่ งที่ ผมจะ 

ได้ช่วยเหลือสังคม เพราะ 

พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 

น้ำเร่ิมเน่าเสีย การนำ EM Ball 

ไปใช้ ทำให้น้ำที่เน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น มีสภาพที่ดี 

ข้ึนได้ ซ่ึงหัวเช้ือและส่วนผสมท่ีผลิตข้ึนมาคณะวิทย์ฯ 

ได้นำมาทดลองใช้แล้วได้ผล มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้  

อย่างน้อยก็ช่วยในเรื่องกลิ่นและสีของน้ำ อีกทั้งยัง 

สามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้เพราะพื้นที่ที่ถูกน้ำ 

ท่วมขังนานๆจะทำให้ต้นไม้ตามที่สาธารณะต่างๆ 

ตายลง เมื่อมี EM Ball ก็จะไปช่วยย่อยสลายดินใน 

อีกทางหนึ่งด้วย 

นายสำรวย เกตุหลำ นักศึกษา 

คณะวิทยาศ าสตร์ บอกว่า 

ผมมาร่วมกิจกรรมวันนี้ 

ทำให้ได้ความรู้ ในการ 

ผลิตและปั้น EM Ball 

ในการช่วยบำบัดน้ำเสีย 

ซึ่ง EM Ball สามารถ 

นำไปใช้ได้จริง เพราะได้มีการทดสอบโดยนำน้ำที่ 

หมักจากกากผลไม้ซ่ึงเป็นส่วนผสมใน EM Ball ไปราด 

ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ผลคือสามารถลดกลิ่นเหม็น 

และคุณภาพน้ำดีขึ้น การที่พวกเรามาช่วยกันจะเป็น

พลังหนึ่งที่ได้ออกไปช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเรา 

ให้น่าอยู่มากขึ้น

 นางสาวสุภาวดี แสพลกรัง 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

บอกว่า ดีใจท่ีได้เป็นเยาวชน 

คนหนึ่งที่ ได้ช่วยเหลือ 

สังคมไทยของเรา คิดว่า 

 EM Ball ที่ได้ช่วยกันปั้น 

ในคร้ังน้ี   จากการท่ีได้ทดลอง 

มาแล้วประชาชนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการบำบัด 

น้ำเสีย เพ่ือช่วยลดกล่ินเหม็นของน้ำ และในอีกทางหน่ึง 

ยังช่วยให้คนในพื้นที่ที่นำ EM Ball ไปใช้ก็จะได้ม ี

สุขภาพกาย และสุภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น



       

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ชาวรามคำแหงถวายสัตย์ปฏิญาณ

เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ 

สะท้อนแนวพระราชดำริ   

แนวปฏิบัติอันประดุจดวง 

ช ว า ล า ที่ ส่ อ ง ท า ง ปั ญ ญ า 

หากได้ศึกษาถ่องแท้และ 

ดำเนินตามแล้ว ก็ย่อมบังเกิด

ประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่าง 

ใหญ่หลวง

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้   เป็นเกียรติภูมิของ 

ข้าแผ่นดิน เพราะผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้สำแดงสวามิภักด์ิ 

มุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท 

ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตน  

ปฏิบัติงานราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 หลังจากนั้น         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่า ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลาย  

มีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้น ท่ีได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพ่ือประโยชน์มหาศาล 

ของประเทศชาติ และบันดาลความผาสุกร่มเย็น ให้แก่ 

ปวงพสกนิกรมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สามารถ 

สืบสานพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการ 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง 

มหาชนชาวสยาม” ทำให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรง 

สถิตในดวงใจของทวยราษฎร์ เกิดเป็นความผูกพันแน่นแฟ้น 

ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับอาณาประชาราษฎร์ 

อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติ

  ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 ข้าพระพุทธเจ้า 

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนข้าราชการ  

พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจ 

ศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานพร 

ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ 

พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สมบัติ 

เป็นมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมเหล่า 

พสกนิกรตลอดกาล

 หลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าว 

ถวายพระพรชัยมงคลแล้วได้กล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธี 

เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 

 “ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 

จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ 

สุจริต เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท และมุ่งม่ันแน่ว 

แน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน 

สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิต 

โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และ 

ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

 เสร็จจากการกล่าวคำถวายปฏิญาณฯ ผู้เข้าร่วมพิธี

ทั้งหมดได้ร่วมกันขับร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” 

และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำบุคลากร 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลัง 

ของแผ่นดิน เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีท่ีต้ังใจจะ 

ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เม่ือวันท่ี  

2 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร

พร้อมด้วยบุคลากร ม.ร. จากทุกหน่วยงานมาร่วม 

ในพิธีจำนวนมาก เพื่อถวายความจงรักภักดีและ 

แสดงถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ 

ของประชาชนและประเทศชาติ โดยผู้ร่วมในพิธี 

ทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น.

 จากน้ัน รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์ 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กล่าวรายงานว่า         นับเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ 

ทุกคน ที่มีส่วนร่วมริเริ่มนำร่อง “โครงการเรียนรู้ 

ตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้า 

น้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

73 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 

2542 อันมีผลสืบเนื่องมาสู่โครงการถวายสัตย์ 

ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 

ในคร้ังน้ี โดยมีเป้าประสงค์สำคัญเพ่ือให้ข้าแผ่นดิน

ทุกคนเกิดความรู้ซึ้งในพระบรมราโชวาท ที่โปรด 

เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ทุกๆ โอกาส 

โดยเฉพาะพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งบำเพ็ญ 



 
    

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  ระปิดตาเป็นพระเครื่องประเภทหนึ่ง 

ซึ่งมีพุทธศิลปะที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์แตกต่าง

จากพระเครื่องประเภทอื่นๆ โดยได้รับความนิยม 

อย่างสูงในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

 พระปิดตาสร้างข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย  

จากหลักฐานที่พบพระปิดตายุคแรกเป็นเนื้อโลหะ  

เช่น พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  

ต่อมาจึงมีการสร้างพระปิดตาเนื้อผงคลุกรักและ 

พระปิดตาอ่ืนๆตามมา เช่น พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว  

วัดเครือวัลย์  จ.ชลบุรี

 การสร้างพระปิดตา เริ่มได้รับความนิยม 

อย่างแพร่หลายตั้งแต่ตอนต้นยุครัตนโกสินทร์  

โดยมีพระเกจิอาจารย์หลายสำนักพากันจัดสร้างขึ้น  

และได้รับความนิยมไปท่ัว ได้แก่ พระปิดตาวัดพลับ  

(วัดราชสิทธาราม) พระปิดตาวัดหนัง พระปิดตาวัดทอง 

พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระปิดตา 

แร่บางไผ่ และพระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว 

เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า พระปิดตาทั้งหมด 

เป็นพระท่ีเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณเป็นผู้จัดสร้าง  

ไม่ใช่เป็นพระกรุที่สร้างโดยเจ้าพระยามหากษัตรย์ิ 

 ความหมายแห่งการปิดตา ก็คือการปิด “ทวาร” 

หรือทางเข้าทางออกแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลาย 

ซึ่งร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์มีทวาร หมายถึงประตู 

แห่งการเข้าออก 9 ทาง ได้แก่ ตา 2 จมูก 2 หู 2 

ปาก 1 รวมท้ัง ช่องทางขับถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง 

อีก 2 รวมเป็น ทวารทั้ง 9 การปิดกั้นทวารทั้ง 9 

เป็นปริศนาธรรมที่กั้นกิเลสจากภายนอกไม่ให้เข้า 

มาสู่ภายใน ซ่ึงโบราณาจารย์ท่ีสร้างพระปิดตาในอดีต 

จะเป็นพระภิกษุที่ขึ้นชื่อลือเลื่องทางวิปัสสนา 

โดยจำลองลักษณะและแสดงความหมายให้เห็น 

เป็นการปิดพระพักตร์ และการปิดปากเท่าน้ัน หากมอง 

ทางด้านการเมืองการปกครองจะพบว่าอำนาจของ 

ภิกษุสงฆ์ไม่ได้จำกัดอยู่ใน “พุทธจักร” อย่างเดียว 

หากแต่ยังก้าวไปถึง “อาณาจักร” อีกด้วย ตัวอย่าง 

ข อ ง บ ท บ า ท ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ใ น ก ร ณี  

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังสี 

วัดระฆัง ธนบุรี ท่ีสามารถเดินเข้าไปถามเจ้าพระยา 

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินถึงข่าวลือ 

เรื่องการยึดอำนาจกลับจาก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 

แ ล ะ ข อ ค ำ ยื น ยั น ว่ า จ ะ ไ ม่ เ กิ ด เ ห ตุ ดั ง ก ล่ า ว 

จะเห็นได้ว่าพระเกจิอาจารย์ที่สร้างพระปิดตา 

ในระยะแรกๆ จะมีส่วนเก่ียวข้องกับราชสำนักไม่ทางใด 

 สาเหตุใดพระจึงปิดตา
ก็ทางหนึ่ง เช่น สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน)  

หลวงปู่ศุข หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง และหลวงปู่ทับ 

วัดทอง

 การสร้างพระปิดตาหรือปิดทวารจะเป็น 

การจำลองพระให้มีรูปร่างอ้วนพุงพลุ้ยซึ่งได้  

ต้นเค้าจากตำนานเร่ืองราวของ พระสังกัจจายนะหรือ 

พระภควัมปติ อัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า 

ท่านถือกำ เนิดในตระกูลพราหมณ์ -ปุ โรหิต 

แห่งเมืองอุชเชนี เนื่องจากวรรณะงดงามดังทอง 

จึงได้รับการขนานนามว่า “กาญจน” ได้ศึกษาไตรเพท 

จนเจนจบและเป็นพราหมณ์ปุโรหิตแทนบิดา 

ในสมัยพระเจ้าจันทร์ปัตโชติ ก่อนอุปสมบทดำรง 

ฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีมีทรัพย์ระดับเดียวกันกับ 

ยสมานพ เป็นเพื่อนเกลอรักใคร่ชอบพอกันมาก 

ต่อมาได้มีโอกาสฟังธรรมในสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เกิดความเลื่อมใส จึงเข้าอุปสมบทในสำนักของ 

พระบรมศาสดาและศึกษาธรรมจนสำเร็จเป็น 

พระอรหันต์ทั้งสองรูป ท่านพระควัมปติทรงเป็น 

เอตะทัคคะ 1 ในพระอรหันต์ผู้ทรงเอตะทัคคะ 80 รูป 

ในด้านอินทรียสังวร ท่านบรรลุซึ่งเตวิชโชหรือ 

วิชชาสาม เชี่ยวชาญในอิทธิวิธี เชี่ยวชาญทาง 

วิปัสสนากรรมฐาน เคยใช้ฤทธิ์ห้ามกระแสน้ำ 

ในลำน้ำสรภูซึ่งไหลเชี่ยวให้หยุดไหลได้ อาการที่ 

สำรวมท้ังภายนอกภายในโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอน้ี 

ทำให้เทพยดาแลมนุษย์พากันเคารพสรรเสริญ  

ต่อมาได้พากันสร้างรูปของท่านเพื่อสักการบูชา 

ลักษณะการยกพระหัตถ์ขึ้นปิดพระพักตร์จัดเป็น 

ธรรมาธิษฐาน มิใช่บุคลาธิษฐานเพราะการสำรวม 

อายะตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่จำเป็นต้อง 

ปิดหน้า ดังน้ันพระปิดตาจึงเป็นการแสดงความหมาย 

ให้ทราบเท่านั้น

 อีกตำนานหนึ่ งกล่ าวว่ าพระปิดตาคือ 

พระมหากัจจายน์เถระเจ้า ปางอธิษฐานเนรมิตกาย 

ท่านมีความเป็นเลิศทางการย่อพระธรรมคัมภีร์ 

ให้สั้นลง และอธิบายความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได ้

อย่างละเอียดแจ่มแจ้ง นอกจากน้ีท่านยังมีผิวพรรณ 

วรรณะ อาการแห่งลีลารวมทั้งวรกายละม้ายคล้าย 

องค์พระบรมศาสดาเจ้า หากดำเนินมาแต่ไกลผู้คน 

มักจะจำผิดพากันคิดว่าพระพุทธองค์เสด็จ แม้แต ่

เทพยดาก็พากันหลงผิด ลีลาสง่างามยิ่งนัก เป็นที ่

เสน่หานิยมชมชอบของเทพยดาแลมนุษย์ชายหญิง

ทั้งหลาย และพากันถวายฉายาว่า “ควัมปติ” แปลว่า 

ผู้มีวรกายละม้ายคล้ายพระศาสดา 

 ในกาลคร้ังหน่ึงโสไรยเศรษฐีบุตรพ่อค้า 

วานิชได้คุมกองคาราวานไปค้ายังเมืองไกล บังเอิญ 

ประจวบเหมาะได้พบเจอกับท่านพระมหากัจจายนะ 

เถระเจ้าก็คิดรำพึงอยู่ภายในใจว่า ภรรยาเรานับว่า 

มีความงามเป็นเลิศยังมิอาจเทียบเท่ากับสมณะ 

ท่านนี้ หากเราได้ภรรยาเช่นนี้จะปลื้มใจสักเพียงใด 

พอความนึกคิดสะดุดหยุดลง โสไรยเศรษฐีบุตร 

พลันกลับกายร่างเป็นเพศหญิงในทันทีทันใด 

บังเกิดความละอายยิ่งนัก หลบหน้าหลบตาไม่ยอม 

พบปะผู้คน ทั้งไม่ยอมกลับไปยังสถานที่อยู่เดิม 

ทอดทิ้งบุตรภรรยาและบิดามารดาให้รอคอย 

ด้วยความกระวนกระวายใจ สุดท้ายหมดเน้ือหมดตัว 

ไปได้สามีแลได้บุตร 2 คน รวมกับบุตรที่มีอยู่เดิม 

2 คน รวมเป็น 4 คน ยิ่งเกิดความฟุ้งซ่านใหญ่ 

กาลเวลาผ่านมาหลายปี จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง 

นางก็ได้ เห็นท่านพระมหากัจจายนะเถระเจ้า 

ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ นางจึงจัดภัตตาหาร 

พร้อมด้วยขันใส่ข้าวสุกไปคอยดักใส่บาตร และ 

กราบทูลความเป็นไปให้ทราบ อ้อนวอนให้ท่าน 

พระมหากัจจายนะเจ้าจงโปรดช่วยเหลือ ท่าน 

มหากัจจายนะเถระเจ้าจึงนัดพบหลังจากเสร็จจาก 

การบิณฑบาต และกระทำภัตตกิจเรียบร้อยแล้ว  

ท่านกล่าวว่านึกไม่ถึงและไม่มีเจตนาแต่ประการใด 

เพียงแต่มีข้อแม้ว่าหากท่านช่วยอธิษฐานกลับเพศ 

ให้ได้ดังเดิมแล้ว โสไรยเศรษฐีบุตรต้องอุปสมบท 

เป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา โสไรยเศรษฐีบุตร 

จึงตกลงรับคำและกลับเพศให้สมปรารถนา ท่าน 

พระมหากัจจายนะเถระเจ้าทรงเป็นอุปัชฌาย์  

อุปสมบทให้โดยเรียบร้อย ภายหลังต่อมาพระโสไรย 

ได้บรรลุอรหัตตผล ท่านพระมหากัจจายนะเถระเจ้า 

จึงทรงรำพึงว่าอันความงดงามแห่งรูปกายทำให้ 

เทพยดาแลผู้คนพากันใหลหลงเป็นของมีโทษ 

เรียกว่ากามวิตกเป็นหนทางแห่งการมัวหมอง 

เราควรจะแปรเปลี่ยนสรีระเสียใหม่ให้สิ้นซึ่ง 

ความสง่างามรำพึงดังน้ันแล้วท่านก็ทรุดองค์ลงน่ัง 

คู้บัลลังก์ยกหัตถ์ขึ้นปิดพระพักตร์อธิษฐาน 

เนรมิตวรกายให้มีรูปร่างอ้วนเต้ียม้อต้อ พระอุทรพลุ้ย 

ศีรษะใหญ่ ขาส้ัน อันเป็นลักษณะของ “พระสังกัจจายน์” 

ท่ีเห็นในปัจจุบัน ลักษณะเช่นน้ีเรียกว่าบุคลาธิษฐาน 

มิใช่ธรรมาธิษฐาน แต่อย่างไรถึงแม้จะอธิษฐาน 

เปลี่ยนสรีระแล้ว ผลแห่งกุศลในอดีตชาติยังส่งให ้

พระสังกัจจายน์เป็นท่ีรักใคร่นิยมยินดี มีแต่ผู้ให้ลาภ

สักการะสรรเสริญตลอดมามิได้ขาด

พ	

(อ่านต่อหน้า 7)

วิมล  ชีวะธรรม                  สำนักหอสมุดกลาง ม.ร.



	
	
	

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 สาเหตุใดพระจึงปิดตา (ต่อจากหน้า 6)

พระปิดตากุมารในครรภ์ หรือ พระสอดเข่า

พระมหากัจจายนะแปรเปล่ียนสรีระเป็นพระสังกัจจายน์

     ชนิดของพระปิดตา แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

 1. พระปิดตามหาอุดโดยสมบูรณ์ เรียกว่า 

พระปิดทวารท้ังเก้าเต็มภาค เป็นพระปิดตาชนิดปิดตา 

น่ังยอง ความหมายเดิมคือพระโพธิสัตว์เจ้าในพระครรภ์ 

หรือพระปิดตากุมารในครรภ์

 2.  พระปิดตา ชนิดปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัตถ์ 

ปิดทวารทั้งเก้าความหมายคือพระเจ้าเข้านิโรธ 

ควรใช้ศัพท์เรียกว่า “ภควัม” ไม่มีคำว่าพระนำหน้า 

และไม่มีคำบดีหรือปติตามหลัง จะเรียกภควันต์ 

ก็ไม่ได้ เพราะคำศัพท์หมายถึงพระอิศวรหรือนาม 

แห่งพระพุทธเจ้า ภควัม ตามความหมายของพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายความถึงพระปิดทวาร 

ท้ังเก้าปิดตาคว่ำพระพักตร์ จนมีคำพังเพยว่า “หน้าคว่ำ 

เป็นภควัมเจียวนะ” หมายถึงสาวแสนงอน 

 3. พระปิดตา ชนิดปิดตาน่ังขัดสมาธิยกหัตถ์ 

ท้ังสองข้ึนปิดพระพักตร์ เว้นส่วนอ่ืนเป็นพระเมตตา 

มหานิยมและลาภผล เรียกว่า “พระควัมปติ”

   พระปิดตาถึงแม้จะแบ่งตามลักษณะท่ีกล่าวมา 

แต่พุทธคุณในองค์พระปิดตาอาจจะไม่เป็นแบบที่ 

กล่าวมาเสมอไป ขึ้นอยู่ที่พระเกจิอาจารย์ผู้สร้างจะ

บรรจุพุทธคุณอธิษฐานจิตให้พระปิดตามีพุทธคุณ

ตามที่ท่านต้องการ

      การทำพระปิดตา

 ประการแรกเรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบ

ที่นำมาใช้ทำพระปิดตากันก่อน นั่นคือ “รัก” เป็น 

ช่ือต้นไม้ชนิดหน่ึงอยู่ในตระกูล ANCARDIACERE 

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่กิ่งก้านแน่นหนาคล้ายต้นยาง  

ใบใหญ่คล้ายมะม่วง ออกดอกเล็กๆ เป็นพุ่มคล้าย 

ต้นสัก และสามารถให้ยางรักได้เมื่อมีอายุมากกว่า 

10 ปีขึ้นไป ส่วนรักต่างประเทศที่มีคุณภาพ คือ 

รักจีนและรักญี่ปุ่นโดยมีการเพาะปลูกจนเป็น 

อุตสาหกรรมส่งออกมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองไทย 

ซื้อรักจากจีนมาจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์ เช็ง 

(ราวปี พ.ศ. 2454) รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน   

จึงงดการส่งออกรักและมาพบรักจีนอีกครั้งเมื่อ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธาน 

ในการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 

ในคราวฉลองกรุง 200 ปี อันเน่ืองมาจากพระอัจฉริยภาพ 

และการเจริญสัมพันธไมตรี จึงได้รักจากจีนมาช่วย 

ในการบูรณะสถาปัตยกรรมในวัดพระแก้วในคราวน้ัน 

นอกจากน้ียังมีรักจากประเทศเวียดนาม ไต้หวัน พม่า 

และกัมพูชา สำหรับรักเวียดนาม และรักไต้หวันคุณภาพ 

จะสู้รักจากจีนและรักญี่ปุ่นไม่ได้แต่ความนิยม 

จะใกล้เคียงกับรักไทย กรรมวิธีที่จะให้ได้ยางรัก 

หรือรักดิบที่มีคุณภาพพิเศษคือต้องเป็นยางรัก 

ที่กรีดใหม่ๆ มีสีขาวเหลืองคล้ายน้ำนม เมื่อถูกแดด 

และอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ สามารถ 

กันน้ำได้ เมื่อแห้งตัวจะแข็งเป็นเงามัน งดงามกว่า 

การเคลือบทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิด คนโบราณนิยม 

เก็บไว้ในตุ่มหรือไห เพื่อจะคงความเหลวไม่จับตัว 

เป็นก้อน ความไม่บริสุทธิ์ของยางรักจะเกิดจาก 

ฝุ่นละออง เปลือกไม้ น้ำฝน สนิมของภาชนะที่เก็บ 

หรือมีการปลอมปน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของรัก 

โดยตรง นอกจากนี้รักแต่ละชนิดยังมีคุณลักษณะ 

ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 -  รักจีน เม่ือกรีดใหม่ๆจะออกสีขาวอมเทา 

คล้ายน้ำนม เม่ือท้ิงไว้จะออกสีน้ำตาลอมแดงเป็นรัก

ที่มีคุณภาพสูง

 - รักญี่ปุ่น ลักษณะคล้ายรักจีน แต่สีเข้ม 

กว่าเล็กน้อย ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน

 - รักเวียดนาม จะคล้ายรักไทย เมื่อแห้ง 

จะเปราะบาง และมีสีดำ

 -   รักไทย รักพม่า และรักกัมพูชา เมื่อปล่อย 

ไว้ให้แห้งจะมีสีดำสนิท คุณภาพจะสู้รักจีน และ 

รักญ่ีปุ่นไม่ได้ นอกจากน้ียังแห้งตัวช้ากว่ารักจีนและ 

รักญี่ปุ่น แต่จะมีสีดำสนิทกว่ารักเวียดนาม

 ต้ังแต่สมัยโบราณจะใช้รักในการจัดสร้างพระเคร่ือง 

และเครื่องรางของขลังเนื่องจากรักมีคุณสมบัติ 

พิเศษที่ สามารถรักษาเนื้อพระและสภาพองค์พระ 

ให้สมบูรณ์ แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานนับร้อยปี  

 วิธีการสร้างพระปิดตา 

 พระปิดตาผงคลุกรัก หมายถึง การนำพระ 

ปิดตาที่สร้างจากเนื้อผงพระพุทธคุณ ซึ่งได้จาก 

การเขียนอักขระผสมว่าน เกสรดอกไม้ ไม้ไก่กุก 

และวัสดุอาถรรพ์อื่นๆ แล้วนำไปคลุกรัก นอกจาก

นี้บางองค์ยังมีการลงรักปิดทองด้วย

 พระปิดตาชุบรักหรือจุ่มรัก หมายถึง การนำ 

พระปิดตาทั้งองค์จุ่มลงไปในรักดิบ หรือยางรัก 

แล้วผ่ึงให้แห้ง วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรักษามวลสาร 

ของพระเครื่องเอาไว้ ในขณะท่ีผึ่งองค์พระที่จุ่มรัก

ให้พอแห้งหมาดๆ แล้วนำทองคำเปลวมาติดบูชา 

จะสามารถติดได้แน่นสนิทสวยงามเป็นอันมาก 

การชุบรักหรือการจุ่มรัก  แม้จะเป็นการรักษาเน้ือพระ 

แต่น้ำรักจะบดบังพุทธศิลปะแห่งองค์พระไป 

ดังนั้นจึงมีผู้คิดวิธีการทำ “รักน้ำเกลี้ยง” ซึ่งเป็นรัก 

ที่เกิดจากยางรักเช่นกัน หากแต่มีสีขาวใสเหมือน 

ทาแล็กเกอร์เคลือบไว้ และสามารถเห็นพุทธศิลปะ

ขององค์พระได้ดังเดิม

พระปิดตาหลวงพ่อแก้วเน้ือผงคลุกรัก พิมพ์หลังแบบ

 ผู้หญิงแขวนพระปิดตาได้ไหม

 พระปิดตามหาอุด ปิดทวารทั้ง 9 สำหรับ 

คนไทยมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณทางด้านปกป้อง 

คุ้มครอง แคล้วคลาด อุดปิด ปิดกั้นความชั่วร้าย 

อัปมงคลทั้งหลาย ไม่ให้มากล้ำกราย ส่วนผู้หญิง 

ห้ามแขวน บางตำราว่าเพราะจะทำให้ไม่มีใครกล้า 

คบหา เป็นโสดยาวนานหรือถ้าท้องก็จะคลอดลูกยาก 

บ้างก็ว่ามีไว้ไปไหนก็หลงตลอด เพราะท่านปิดตา 

อย่าคิดมากเลย  มงคลอยู่ท่ีใจ  ถ้านับถือส่ิงใดดีท้ังน้ัน 

แต่อย่าลุ่มหลง งมงายก็แล้วกัน

 พระปิดตาได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจาก 

หายากและกิตติศัพท์เรื่องอำนวยโชคลาภเมตตา 

มหานิยม ที่เลื่องลือกันมาหลายชั่วคนโดยเฉพาะ 

พระปิดตาของหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ได้รับ 

ความนิยมสูงสุดในบรรดาพระปิดตาเน้ือผงด้วยกัน 

ของแท้ใครมีไว้บูชาจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง 

แต่ถ้าใครมีแล้วด่ามารดา บิดา เป็นชู้ลูกเมียเขา 

ประพฤติตนไม่ดี ท่านก็ไม่คุ้มครองและให้โชค 

เหมือนกัน

บรรณานุกรม 
“พระปิดตาทำไม?”  ค้นเม่ือ 10  พฤษภาคม 2554  จาก  

 http://board.palungjit.com/f10/A1-36449.html   

“ตำนาน “พระปิดตา” ทำไมพระจึงปิดตา..???”  

 ค้นเมื่อ 10  พฤษภาคม 2554  จาก  http:// 

 www.bopunkan.com/index.php? 

ราม  วัชรประดิษฐ์. (2554, เมษายน 1-7). มารู้จัก 

 กับคำว่า ‘รัก’.  สยามรัฐ, 58, 59.



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สำนักประกันฯ ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาย้ำทุกหน่วยงาน 

เขียน SAR ปี 2554 ต้องใช้หลัก 4c 1r ถูกต้อง  

ครอบคลุม สอดคล้อง ชัดเจน และเช่ือถือได้ การประเมิน 

เน้นหลักข้อเท็จจริง-หลักฐาน 

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.ร. จัดการ 

อบรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา  

2554” เมื่อวันที่  1  ธันวาคม   2554 ณ ห้องประมวล   

กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็น 

ประธานเปิดอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  

เกตุษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี  เจริญขวัญ อดีต

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ 

สุนันทา ภิญญาวัธน์ กรรมการดำเนินงานระบบ 

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมณ ผู้อำนวยการ 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร มีหน่วยงาน 

ส่งผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพเข้าอบรมจำนวน 

31 หน่วยงาน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยัง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติท่ัวประเทศ 21 แห่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ   

เกตุษา รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 กล่าวถึงความสำคัญของการ 

ประกันคุณภาพว่า ปัจจุบัน 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา(สกอ.)ได้  

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกับนักเรียนท่ีประสงค์จะศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษาให้ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาของแต่ละสถาบันก่อนสมัครเข้าศึกษา 

ซ่ึงหมายความว่าการท่ีสถาบันท่ีไม่ได้รับการประเมิน 

ประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนประเมิน 

ในระดับต่ำ ย่อมมีผลต่อจำนวนนักศึกษาที่จะสมัคร 

เรียนต่อแน่นอน ดังน้ัน ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะคณะ  

ควรจะให้ความสำคัญกับการทำงานด้านประกันคุณภาพ

อย่างจริงจัง

 สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ปีการศึกษา 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  

กล่าวว่า เนื่องจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพใน 

บางตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของ 

สกอ. และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังน้ันจึงขอให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ประกันคุณภาพศึกษาเกณฑ์ให้ละเอียด โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งขอให้ยึดหลัก 4c 1r กล่าวคือ ประการแรก 

ข้อมูลท่ีเสนอต้องมีความถูกต้อง หรือ correct ตรวจสอบ 

ข้อมูลโดยเทียบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนรายงาน 

เช่น จำนวนบุคลากรควรตรวจสอบจากกองการเจ้าหน้าท่ี  

ม.ร. ก่อน จำนวนและชื่อหลักสูตร ควรตรวจสอบ 

กับกองบริการการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่ถูกต้องตรงกัน 

 ประการที่สอง ข้อมูลควรมีความครอบคลุม 

หรือ cover ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรยึดติดอยู่กับเกณฑ ์

การประเมินคุณภาพในปีก่อนๆ เนื่องจากมีบางเรื่อง 

ท่ีเปล่ียนแปลง  โดยตรวจสอบจากเอกสารองค์ประกอบ 

และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2554 ท่ีสำนักประกันคุณภาพการศึกษาแจกจ่ายเป็นหลัก 

ให้ศึกษาดูว่ามีการกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างในแต่ละ 

ตัวบ่งช้ี  แล้วดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ 

ให้ตรงตามเกณฑ์ในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะในเกณฑ์ 

บางข้อ มีคำว่า “และ” ปรากฏอยู่ แสดงว่าหน่วยงาน 

จะต้องดำเนินการให้ครบตามเงื่อนไขนั้น 

 ประการท่ีสาม ข้อมูลควรมีความตรงกัน สอดคล้องกัน 

หรือ concurrent โดยควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำมา 

รายงานเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีกำหนดให้มีการประเมิน 

คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2554 หรือไม่  

ข้อมูลใดไม่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ควรนำมารายงาน 

นอกจากนั้น ควรมีผู้ที่มีความรู้ด้านการประกัน 

คุณภาพตรวจสอบทบทวนข้อมูลในตัวเล่มรายงานการ 

ประเมินตนเอง ทำหน้าท่ีคล้ายเป็นบรรณาธิการ  ไม่เช่นน้ัน 

รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานจะขาด 

ความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ จากการประเมินหลายปี 

ที่ผ่านมาพบว่าบางหน่วยงานมอบหมายให้บุคคล 

หรือคณะทำงานแยกกันจัดทำรายงานการประเมิน 

ตนเองแต่ละองค์ประกอบ  แล้วนำข้อมูลจากแต่ละกลุ่ม 

มารวมกัน  ทำให้ขาดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน  ทั้งวิธีการรายงาน สำนวนภาษาที่ใช้ 

ไม่กลมกลืนกัน หรืออ้างหมายเลขเอกสารหลักฐาน 

เรื่องเดียวกัน แต่ใช้คนละหมายเลขเอกสาร เป็นต้น 

 ประการท่ีส่ี ข้อมูลควรมีความชัดเจน หรือ clear 

ควรจัดหมวดหมู่เรียงลำดับให้เข้าใจง่าย ตามลำดับ 

ในเกณฑ์แต่ละข้อของตัวบ่งชี้แต่ละตัว บางเรื่องต้อง 

เรียงตามวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุการณ์ บางเรื่องต้อง 

แยกหมวดหมู่ตามกลุ่มคะแนนหรือน้ำหนักของผลงาน 

เช่น การวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ 

นำข้อมูลมารวมกันเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ง่ายข้ึน 

 ประการสุดท้าย ข้อมูลควรมีความเช่ือถือได้หรือ 

reliable คือเป็นข้อมูลท่ีมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยัน 

ว่าดำเนินการจริง เกิดขึ้นจริง 

 “การตรวจประเมินคุณภาพคร้ังน้ีเป็นการประเมิน 

เพื่อวินิจฉัย มุ่งเน้นการนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 

การดำเนินงานให้ดีขึ้นในการประเมินครั้งต่อไป 

ดังนั้น จะไม่มีการยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งชี้บางตัว 

ดังที่เคยปฏิบัติในปีก่อน ๆ คะแนนที่หน่วยงานได้จะ 

เป็นคะแนนท่ีแท้จริง ในบางเร่ืองท่ีหน่วยงานยังไม่ได้ 

ดำเนินการ  มีหลักฐาน  อาจได้คะแนนน้อยหรือได้ศูนย์ 

ก็ไม่ต้องตกใจ  ขอให้นำไปปรับปรุง ในการประเมิน 

ครั้งต่อไปก็จะได้คะแนนดีขึ้น” รองศาสตราจารย์ 

ดร.เตือนใจ กล่าว

     ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อาจรณ  เชษฐสุมณ ผู้อำนวยการ 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

กล่าวถึงการเขียนรายงาน 

การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 

2554 ว่า หน่วยงานควรให้ 

ความสำคัญกับการเขียน 

“สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปี 

ท่ีผ่านมา และเป้าหมายสำคัญในปีปัจจุบัน”  หน่วยงาน 

ควรจะเขียนในเชิงช้ีแจงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ตรวจประเมิน 

คุณภาพในปีการศึกษา 2553 ได้เสนอจุดควรพัฒนา 

หรือให้ข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ไว้อย่างไรบ้าง และหน่วยงานดำเนินการแก้ไขหรือ 

ปรับปรุงอย่างไร หรือมีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อขจัดปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้าง และมีเป้าหมาย

อย่างไรในเรื่องนั้น ๆ สำหรับปีการศึกษา 2554

 ส่วนการเขียนผลการดำเนินงาน ไม่ควรคัดลอก 

ข้อความจากเกณฑ์การดำเนินงานของตัวบ่งชี้ที่เป็น

ข้อย่อย แต่ควรรายงานว่าตามเกณฑ์ของแต่ละตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานได้ทำอะไรในเรื่องนั้นบ้าง มีขั้นตอนการ 

ทำงานในเรื่องนั้นอย่างไร ทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไร  

ถ้ามีผลการดำเนินงานท่ีเป็นตัวเลขร้อยละ หรือจำนวน 

ก็ระบุให้ชัดเจน

    สำหรับการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน 

แต่ละตัวบ่งช้ี ควรดูจากผลประเมินของปีการศึกษา 2553 

ว่าหน่วยงานทำได้มากน้อยเพียงใด หรือดูหน่วยงาน 

ได้ตั้งเป้าหมายของปีต่อไปไว้อย่างไร  เช่น เกณฑ์ระบุ 

ไว้ว่าถ้าทำได้ 7 ข้อ จะได้ 5 คะแนน แต่หน่วยงานทำได้ 

5 ข้อ ก็อาจจะตั้งเป้าหมายของปีการศึกษา 2554 

เป็น 6 หรือ 7 ข้อก็ได้ แต่ถ้าหน่วยงานทำได้ถึง 7 ข้อ 

ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ก็ไม่ควรต้ังเป้าหมายน้อยกว่าน้ัน 

ในปีปัจจุบัน 

 การเขียนรายการเอกสารในกรณีท่ีมีการอ้างอิง

เอกสารเดียวกันในหลาย ๆ แห่ง เช่น รายงานการ 

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ควรใช้หมายเลข 

เอกสารเพียงหมายเลขเดียว  แต่ขอให้ระบุรายละเอียด 

เกี่ยวกับวัน วาระหรือหัวข้อการประชุมนั้น ในช่อง 

รายการเอกสาร นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานกรอก 

รายละเอียดในชุดข้อมูลพื้นฐานหรือ common data  

set ด้วย       
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กองบรรณาธิการ

มุมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

ออกกำลังกายในน้ำ

    สมคิด   ชูฤทธิ์       สำนักกีฬา

มีประโยชน์อย่างไร

 การออกกำลังกายในน้ำ เป็นการออก 

กำลังกายทางเลือกท่ีน่าสนใจชนิดหน่ึง ท่ีมีอันตราย 

หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย 

น้อยมาก ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกาย 

ในน้ำจะได้ผลดีเหมือนการออกกำลังกายบนบก 

เกือบทุกประการ เช่น ทำให้เกิดสุขภาพท่ีดีของหัวใจ 

และระบบหลอดเลือด กล้ามเนื้อแข็งแรง กระฉับ 

กระเฉง คล่องแคล่ว กระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูก 

อีกทั้งยังสามารถลดความเครียด และมีส่วนช่วย 

ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในหลอดเลือด 

และเบาหวานได้บางส่วนอีกด้วย

 ประโยชน์ของการออกกำลังกายในน้ำ

 1. ช่วยลดแรงกระทำต่อข้อ ทำให้ข้อต่อต่างๆ 

ในร่างกายรับน้ำหนักลดลงเมื่อเทียบกับอยู่บนบก 

เน่ืองจากน้ำมีแรงลอยตัว จึงช่วยพยุงข้อต่อต่างๆ ไว้ 

ทำให้ข้อไม่ต้องรับน้ำหนักเต็มที่จึงเหมาะสำหรับ

ผู้ที่เป็นโรคข้อทั้งหลาย

 2.  ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต  

เน่ืองจากอุณหภูมิของน้ำท่ีเป็นน้ำอุ่น เกิดการผ่อนคลาย 

จึงมีผู้นิยมใช้บริการในสปาหรือศูนย์สุขภาพท่ัวไป 

นอกจากนี้น้ำจะกดกระชับกับผิวหนังของขาและ

ลำตัว ช่วยให้กระแสโลหิตไหลเวียนกลับสู่หัวใจ 

ได้ดีขึ้น

  3.  รู้สึกสบาย คลายการตึงตัวของกล้ามเนื้อ 

โดยเฉพาะในอ่างน้ำวนที่มีตัวทำคลื่นในน้ำ ทำให้ 

รู้สึกเหมือนได้รับการนวดกล้ามเนื้อโดยรอบ 

จึงรู้สึกสบาย ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดีเช่นกัน

  4.  ลดอาการปวดและการอักเสบของข้อต่อ 

จากความอุ่นของน้ำเช่นกัน เพราะน้ำในอ่างวนหรือ 

สระน้ำเป็นน้ำอุ่น ทำให้อาการปวดและการอักเสบ 

ของข้อลดลง อีกทั้งมีผลให้กล้ามเนื้อคลายตัว เกิด 

ความสบาย และคลายอาการปวดอีกทางหนึ่ง

 5. ช่วยเพิ่มกำลังและความแข็งแรงของ 

กล้ามเนื้อได้ดีเยี่ยม อันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อ  

ต้องออกแรงต้านต่อแรงต้านของน้ำตลอดเวลา 

ที่อยู่ในน้ำ อีกทั้งยังช่วยฝึกความสามารถในการ 

ทรงตัวได้ดีอีกด้วย

 
  6.  การอยู่ในน้ำที่ลึกถึงคอ ทำให้ไม่สามารถ 

บริหารร่างกายได้อย่างรวดเร็วเหมือนการว่ิงแข่งขัน 

การขยับตัวไปมาจึงเป็นเสมือนหนึ่งการค่อยๆ 

ออกกำลังกาย จึงเหมาะกับผู้สูงวัยและผู้ท่ีมีโรคอ้วน  

และไขข้อที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

ข้อมูลจาก รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 

และศ.นพ.อมร  ลีลารัศมี

ถาม : สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเร่ืองต้องการให้ช่วยแนะนำ  

คือ ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันอื่น ตอนน้ี 

อยากเรียนครูไม่ทราบว่าท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมี 

เปิดสอนวิชาชีพครูหรือไม่ หรือมีวิธีไหนบ้างที่จะทำ 

ให้ดิฉันได้วุฒิฯครู  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ 

ตอบ :  ในขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังไม่มี 

การเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพครู ถ้านักศึกษามีวุฒ ิ

ปริญญาตรีสามารถนำวุฒิปริญญาตรีมาสมัครปริญญาตรี 

ที่ 2 ม.รามฯ ได้โดยสมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตร 5 ปี เลือกสาขาวิชาเอกที่ต้องการเรียน 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิตในข้ันตอนการสมัคร ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 

100 บาท คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี นักศึกษา 

จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน) เป็นเวลา 

2 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา ตามโรงเรียนท่ีทาง 

คณะศึกษาศาสตร์กำหนดไว้ เมื่อสำเร็จการศึกษา 

ได้รับหลักฐานสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนำไป 

ย่ืนขอใบประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาได้และสามารถ

ประกอบอาชีพครูหรืออาจารย์ตามโรงเรียนทั่วไป

ถาม :  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 53 

มีเรื่องอยากสอบถาม ดังนี้

  1. ดิฉันเรียน Plan A และลงทะเบียนในวิชา 

บังคับของ Plan A ไปแล้วจำนวน 5 วิชา ในภาค 1/2554 

แต่ในภาค 2/2554 ดิฉันอยากจะเปล่ียนไปเรียน Plan C 

อยากทราบว่าวิชาที่ลงไปแล้วที่เป็นวิชาบังคับของ 

Plan A จะนำไปทดแทนในหมวดใดได้บ้าง

  2.  มี 1 วิชาใน Plan A ที่ดิฉันไม่ได้เข้าสอบ 

คือ วิชา PS 205 ถ้าดิฉันไม่ลงทะเบียนซ่อมจะเป็น 

อะไรหรือไม่ เพราะดิฉันจะย้ายไปเรียน Plan C และ 

Plan C ไม่ได้บังคับเรียนกระบวนวิชานี้

ตอบ :  1. วิชาที่นักศึกษาสอบผ่านและไม่ตรงกับ 

หลักสูตรของ Plan C ท่ีต้องการย้ายไปเรียน ให้นักศึกษา 

นำไปเป็นวิชาเลือกเสรีแทนได้ (ถ้าเป็นวิชา PA, PS 

นำไปเป็นวิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์ได้เช่นกัน)  

แต่ถ้ายังมีวิชาที่ เกินจากหลักสูตรและสอบผ่าน  

มหาวิทยาลัยจะนำมาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด

  2. ไม่มีปัญหาอะไร นักศึกษาลงทะเบียน 

วิชาของ Plan C ได้เลย ซึ่งวิชาที่สอบไม่ผ่านนั้นจะ 

ไม่แสดงในทรานสคริปท์สำเร็จการศึกษา เม่ือนักศึกษา

เรียนจบครบหลักสูตรขั้นตอนการแจ้งจบที่คณะให้

แจ้งสาขาที่ย้ายมาเรียนด้วย

 กรณีลงทะเบียนเรียนผิดพลาด นักศึกษา 

สามารถแก้ไขข้อมูล  โดยขอสับเปลี่ยนกระบวน 

วิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง  

รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ 

24 หน่วยกิต 

 หลักฐานที่ใช้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อม 

ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมตัดแถบ 

รหัสกระบวนวิชาที่บอกเลิก-บอกเพิ่มใส่มาใน 

สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 

 3. รับคำร้องที่สวป. ชั้น 1 ช่อง 11-13 

กรอกข้อความให้ครบถ้วน    

 4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระ 

เงินค่าหน่วยกิตเพ่ิมท่ีกองคลัง สำนักงานอธิการบดี) 

 (นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท, 

นักศึกษา Pre-degree  หน่วยกิตละ 50 บาท)

     ให้นักศึกษา เตรียม เอกสารให้พร้อม 

แล้วยื่นได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 11-13 

ตั้งแต่วันที่  3 มกราคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 

2555  ต้องสอบที่นั่งสอบเสริม

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชาที่ 

ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า ก่อนการยื่นคำร้องตาม 

วันเวลาที่กำหนดได้

ห้ามนักศึกษาเข้าสอบ
วิชาที่บอกเลิกกระบวนวิชาไปแล้วโดยเด็ดขาด

คำแนะนำ การบอกเลิก-บอกเพิ่ม 
กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาสมัครใหม่
ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2554
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ผศ. ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

 .	 วันเวลาและสถานที่เรียน

 อังคาร 13.30-17.20 น. ห้อง SBB 306

 .	 อาจารย์ผู้สอน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์

 .	 คำอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาการใช้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานต่อจาก 

GN 201 ศึกษาหลักไวยากรณ์ ศัพท์สำนวนที่ใช ้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ

ต่างวัฒนธรรม ตลอดจนฝึกฝนทักษะทั้ง 4

 .	 จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

 1. นักศึกษาเรียนหลักไวยากรณ์พื้นฐานและ 

นำไปใช้ในประโยคและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 2. นักศึกษาเรียนรู้จักศัพท์สำนวนที่จำเป็น 

สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

 3. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม

ผ่านบทอ่านภาษาเยอรมัน

 4. นักศึกษาฝึกฝนทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ฟัง 

พูด อ่าน เขียน รวมทั้งพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน

ผ่านแบบฝึกหัด

 5. นักศึกษาฝึกการทำงานกลุ่มและการทำ 

กิจกรรมร่วมกัน ตามหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 .	 วิธีประเมินผล

 สอบปลายภาค 100 คะแนน 

(สอบปลายภาค วันที่ 21 มีนาคม 2555 คาบเช้า)

 .	 เนื้อหาวิชา

 บทที่ 1 Passiv im Prasens, Prateritum und  

    Perfekt

 บทที่ 2 Passiv mit Modalverben

 บทที่ 3 Adjektiv und Nominalisierung

 บทที่ 4 Prapositionen (temporal), 

    Plusquamperfekt, 

    Verben mit Infinitiv

 บทที่ 5 Nominalisierung und das Verb “lassen”

 บทที่ 6 Adjektivdeklination und Adverbien

 บทที่ 7 Relativsatze, Nebensatze und  

    Konjunktionen

 บทที่ 8 Konjunktiv II

 บทที่ 9 Konjunktiv II

 บทที่ 10 Zustandspassiv und Partizip II

 .	 เนื้อหาวิชาโดยสังเขป

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการบริหารต่างๆ 

ที่ ก ำ ลั ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ 

กับการนำมาใช้ในประเทศไทย

 .	 เอกสารการบรรยาย :

 ตำราการบริหารร่วมสมัย (PA421) ISBN 978- 

616-513-645-7 เลขพิมพ์ 54221 ราคา 39 บาท  

จำหน่ายที่สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 .	 วันบรรยาย :  

 วันพฤหัสบดี 15.30-17.20 อาคาร VPB 301

 .	 สอบ : 

 วันเสาร์ที่  17  มีนาคม  2555  คาบ B

 .	 การวัดผล : 

 อัตนัย 5 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ

 .	 ผู้รับผิดชอบวิชา : 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชยา ศิริวัฒน์ ห้องทำงาน 

คณะรัฐศาสตร์ ห้อง 525

 .	 ข้อแนะนำในการเรียน : 

 ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารการบรรยายควบคู่ 

กับการฟังคำบรรยายในชั้นเรียนเป็นสื่อหลักเพื่อ 

จะได้เข้าใจเนื้อหาวิชาในภาพรวมและรายละเอียด 

ได้ลึกซึ้ง และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ต่อตัวนักศึกษาเองในการสอบและการสอบเข้าทำงาน 

ในโอกาสต่อไป

ภาค 2/2554

ผศ. วรัชยา  ศิริวัฒน์

 .	 เนื้อหาโดยสรุป 

 ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิด

ในวรรณกรรมนานาชาติสำหรับเด็ก เช่น nursery 

rhymes, riddles, fairy tales ของ The Grimm Brothers 

 และของ Anderson, Alice in Wonderland ของ  

Lewis Carroll และงานสมัยใหม่ เช่น Charlotte’s 

Web, Wind in the Willows, Winnie-the-Pooh

 .	 ตำรา 

 เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา EN 391 :  

Children’s Literature ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

 .	 ข้อแนะนำในการเรียน 

 ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

อย่างละเอียด ข้อสอบจะออกครอบคลุมทุกบทเรียน

ในเอกสารประกอบการสอน รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 .	 แนวทางวัดผล 

 ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มีทั้งหมด 4 ข้อใหญ่ 

เขียนคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ ส่งรายงาน 1 ชิ้น และ 

นำเสนอผลงานหน้าชั้น

 .	 วันเวลาและสถานที่เรียน 

 วันศุกร์ เวลา 13.30  - 15.20 น. VKB 402 

 .	 เนื้อหาโดยสรุป

 - เกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่สมัยก่อตั้ง

อาณานิคม จนถึงสมัยที่อเมริกาประกาศเอกราช

 - ในตำราจะให้ภาพรวมท่ีสำคัญและมีผลต่อ 

วรรณคดีของแต่ละยุค

 - เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและกวี

ที่สำคัญของแต่ละยุค 

 .	 ตำรา :

 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัย 

ก่อตั้งประเทศ แต่งโดย รศ. สุมารีย์  อิงคนารถ

 .	 ข้อแนะนำในการเรียน :

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของแต่ละยุค 

(ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18)

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้น 

ของนักเขียนและกวีแต่ละคน

 - นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละช้ิน

ของนักเขียนและกวีได้

	 .	 แนวการวัดผล : 

 1. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่

  ข้อ I จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียน  

หรือกวีให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ ซ่ึงมีท้ังหมด 

8 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 80 คะแนน

  ข้อ II นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดความยาว 

โดยจะมีหัวข้อให้นักศึกษา ข้อน้ี 20 คะแนน

 2. การตัดเกรดมีดังน้ี P = 60 %, G = 80 %

 3. ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำให้ผ่าน 

ท้ัง 2 ข้อใหญ่

 .	 ข้อแนะนำในการสอบ : 

 1. นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดี

แต่ละยุค

 2. นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ์

ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้ 

 หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทย 

หรือภาษาอังกฤษก็ได้

รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ

....

..

.. ..



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 ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

อธก.ม.ร.มอบถุงยังชีพฯ                    (ต่อจากหน้า 3)

ม.ร.เปิดโรงทานฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีความยินดีเป็น 

อย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องชาว 

สุพรรณบุรี จึงพยายามจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี  

เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย 

ให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป” อธิการบดี ม.ร. 

กล่าว

และนางสาววริษา  สุกิตติพัฒนากุล

 กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

ประเภทร้อยกรอง มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการ 2 ชิ้นงาน คือ  ผลงานของนายจักรินทร์  

สร้อยสูงเนิน  และนายวิษณุ  พุ่มสว่าง

 ประเภทร้อยแก้ว (เรื่องสั้น) มีผลงานที่ผ่าน 

การพิจารณาจากคณะกรรมการ 2 ชิ้นงาน คือ ผลงาน 

ของ  นายสุชาติ  สุขประสิทธิ์ และ นายอาชญาสิทธิ์  

ศรีสุวรรณ

 ท้ังน้ี จะมีพิธีมอบรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง  

ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 

13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2  

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 นอกจากนี้ ในงานมอบรางวัลดังกล่าวยังมีการ 

เสวนา เรื่อง “ก้าวแรกของวรรณกรรมรามคำแหง”    

โดย รศ.บุปผา บุญทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ทวีศักดิ์  

ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคุณอุเทน  

พรมแดง นักเขียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. 

มอบรางวัลวรรณกรรมฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ขอรับใบสมัคร 

และสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 15 มีนาคม 2555 ท่ีอาคารสุโขทัย  

ชั้น 7 ห้อง 710 โทร. 0-2310-8588, 087-591-1401  

หรือดาวน์ โหลดใบสมัครทางอิน เทอร์ เน็ตที่  

www.3m-it.ru.ac.th  

ม.ร.รับสมัครฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)

เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 5  

โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวรามคำแหง 

ทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ และโครงการพิเศษ 

ต่างๆ จำนวน 67 ซุ้ม ในการจัดอาหารรสชาติอร่อย 

ที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดจากทั่วทุกภาคของ 

ประเทศไทยมาบริการให้แก่ชาวรามคำแหงและ 

ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงาน 

หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 

หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้น (ม.3) สามารถเรียน Pre-degree เพื่อ 

สะสมหน่วยกิตได้ด้วย โดยเน้นผู้เรียนจากทุกระดับ 

ทุกวัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน และ 

หวังว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะสามารถ 

นำความรู้ไปใช้ได้จริง พัฒนาได้จริง และเห็นผลว่า 

สามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 “ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ 

ทุกคน เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ทำให้ต้องแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น  

และการเปิดทางเลือกทางการศึกษาให้มากขึ้นก็จะ 

ช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ได้มีโอกาสเข้ามา 

ศึกษาเล่าเรียน อยากให้ผู้ท่ีสนใจทางด้านการบริหารธุรกิจ  

ได้คว้าโอกาสทางการศึกษาน้ีไว้ด้วยคุณภาพ ด้วยความ 

ตั้งใจของคณาจารย์ และด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่าง 

จากหลักสูตรอื่นๆ ที่พร้อมจะพัฒนาความเป็นเลิศ 

ท้ังทางด้านวิชาการ คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา 

นอกจากนี้แล้วทางโครงการฯ ยังให้ความสำคัญกับ 

การนำความรู้ด้านบริหารธุรกิจไปบูรณาการใช้กับการ 

ทำงานได้จริง จึงเหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ี 

ทำงานแล้วทุกคน”

 ด้านการเรียนการสอนของโครงการฯ ใช้ระบบ 

การศึกษาแบบ Block Course System โดยเรียน 

ครั้งละ 2 วิชา จบแล้วจึงสอบวัดผล ซึ่งแต่ละวิชา 

มีชั่วโมงเรียนรวมไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง จำนวน 

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต และนักศึกษา 

ต้องเข้าช้ันเรียนไม่น้อยกว่า 80% เรียนนอกเวลาราชการ  

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น. 

สำหรับวันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น. ทางโครงการฯ 

อาจนัดนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ในบางสัปดาห์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  

144,900 บาท  แบ่งชำระเป็น 7 งวดๆละ 20,700 บาท 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2555  

ทางเว็บไซต์หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพ่ือความเป็นเลิศ  

ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก (ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8213, 083-627-2439, 

081-423-5069 ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์  

www.excbba.ru.ac.th 

ม.ร.เปิดรุ่นแรกฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์  

ม.ร. จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา หลักสูตร  

Graphic Design & Web Design ซึ่งนักศึกษา 

ที่จะอบรมในหลักสูตรนี้ต้องสอบผ่านการอบรม 

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้น  

การอบรมประกอบด้วย Graphic Design (PhotoShop,  

Image Ready, Project) อบรมวันที่ 20 มกราคม - 

17 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 36 ชั่วโมง ค่าอบรม 

800 บาท และ Multimedia Web Design (Flash, 

Dream weaver, Project) อบรมวันที่ 22 มกราคม 

-19 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 36 ชั่วโมง ค่าอบรม 

800 บาท

  นักศึกษาท่ีสนใจ สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. ช้ัน 1 หรือสอบถาม 

รายละเอียดได้ท่ี โทร. 0-2310-8852, 0-2310-8800  

ต่อ 2269 www.ctc.ru.ac.th นักศึกษาท่ีผ่านการ 

อบรมตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการอบรม 

จากสถาบันคอมพิวเตอร์

รามคำแหงจัดอบรม
Graphic Design & Web Design

 รศ.ทวีศักด์ิ ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

รับมอบเคร่ือง Scanner ชนิด All in One จากคุณลัดดา 

วิศวผลบุญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเหล็ก 

วิลาสไทยและบริษัทในเครือ เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2554 เพ่ือใช้ในราชการของศูนย์วัฒนธรรม โครงการ 

พิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและ 

หน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8356, 

0-2310-8456 หรือ www.ds.ru.ac.th

สาธิต ม.ร.ฯ                                      (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๖)  วันท่ี ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.เปิดรุ่นแรก
“บริหารธุรกิจ เพ่ือความเป็นเลิศ”

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ชาวรามคำแหง 

และชาวชุมชนหัวหมาก พร้อมใจจัดงานโรงทาน 

เฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดให้บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมแก่ประชาชน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณสระน้ำ ด้าน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์   

อธิการบดี ม.ร. เป็นประธานเปิดโรงทานเฉลิม- 

พระเกียรติ ที่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

มาร่วมให้บริการในครั้งนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์   

กล่าวว่าการจัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ นับว่าเป็น 

การทำบุญครั้งใหญ่ประจำปีของมหาวิทยาลัย 

อีกวาระหนึ่งที่ทุกคนได้มาร่วมสร้างทานบารมี 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในวโรกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

ซึ่งผลบุญที่ทุกคนบำเพ็ญในวันนี้ ชาวรามคำแหง 

ได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ- 

เจ้าอยู่หัว ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน  

โครงการทุกโครงการที่นำอาหารจำนวนมาก 

มาร่วมกันออกร้านในปีนี้ สำหรับการจัดโรงทาน 

ม.ร.เปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 
เฉลิมฉลอง 5 ธันวามหาราช

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย นำถุง

ยังชีพมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ อำเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2554

 ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา อาจารย์ประจำสาขาวิชา 

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.รับโล่ 

ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ จ า กพ ล อ า ก า ศ เ อ ก ก ำ ธ น 

สินธวานนท์ องคมนตรี ในโอกาสท่ีให้การสนับสนุน 

และดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในงานฉลอง 

หนึ่งทศวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554  

ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยฯ

 ทั้งนี้ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา ได้เป็นวิทยากร 

ให้ความรู้แก่เกษตรกรทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์การ- 

ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดชัยนาท  

ในด้านต่างๆ ได้แก่ การผลิตและการใช้ประโยชน์ 

จากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตและการประยุกต์ใช้

เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตร และ 

การรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักตอซังข้าวเพื่อลด 

การเผาซัง

อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสและขยาย 

โอกาสทางการศึกษา มุ่งบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรุ่นแรก  

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 

มกราคม 2555

รองศาสตราจารย์สมพล  

ทุ่งหว้า ประธานกรรมการ 

บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ 

บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  

เพื่อความเป็นเลิศ เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ที่มีการเปิดการเรียนการสอนทั้ง 2 ระบบ คือ  

ระบบเปิดและระบบปิด เพื่อมุ่งเปิดโอกาสและขยาย 

โอกาสทางการศึกษากับผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และผลิตบัณฑิต 

ที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ดังนั้นการเปิดหลักสูตร 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รุ่นแรกครั้งนี้ เพื่อเป็น 

การขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน  

นักศึกษา และผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ประสงค์จะ 

เพิ่มวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการ 

บริหารทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานของตน

 สำหรับจุดเด่นของโครงการฯน้ัน มหาวิทยาลัย 

อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เรียนนอกเวลา 

ราชการ สอนโดยอาจารย์ประจำและผู้มีประสบการณ์ 

ในแวดวงธุรกิจโดยตรง เพื่อให้เป็นเลิศทั้งทางด้าน 

วิชาการ คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา เน้นการ 

สอนแบบบูรณาการด้านวิชาบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษา 

เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอย 

ให้คำแนะนำการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด และมี 

การวัดผลโดยการเก็บคะแนนระหว่างเรียนในแต่ละ 

วิชา รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการ 

บูรณาการความรู้ที่เรียน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี 

ในหมู่นักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ 

อีกทั้งผู้สมัครยังสามารถเรียนควบคู่กับภาคปกติต่าง

คณะได้ด้วย

 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการ 

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่านต่อหน้า 11)

คณบดีคณะวิทย์ฯ มอบถุงยังชีพ


