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รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก

  

    

(อ่านต่อหน้า 11)

นักศึกษานิติศาสตร์ชนะเลิศ 
ประกวดเรียงความ “นวัตกรรมใหม่ฯ”

วันที่  ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะ 

การประกวดเรียงความ หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ นำเศรษฐกิจไทยสู ่

ความยั่งยืน” จัดโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กฤษดา พิศลยบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

และรองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร ร่วมเป็นสักขีพยาน 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 2 

ม.ร. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยลูเซิร์น

(อ่านต่อหน้า 11)

of Business และ Dr.Gordon Millar ผู้อำนวยการสำนักงานระหว่างประเทศ School of Business  

จาก Lucerne University of Applied Sciences & Arts ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์ 

รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 

ผู้บริหาร ม.ร. ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องรับรอง 2 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร ชั้น 2 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ลงนามความ 

ร่วมมือทางวิชาการ 

ร่วมกับ Prof. Dr.Xaver 

Bueler คณบดี School  

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำป ี

การศึกษา 2555 ย้ำเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงวัฒนธรรม 

อันดีงามของไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 

ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์  

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 

26 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  พิธีการเริ่มด้วย 

ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำสวดบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวปฏิญาณตน 

และฝากตนเป็นศิษย์ จากน้ันขบวนเชิญพานเอกเคล่ือนเข้าสู่พิธีอย่าง 

ตระการตา พร้อมวีดิทัศน์ท่ีแสดงถึงความรู้ท่ีดีท่ีมีต่อครูอาจารย์ พร้อมมี 

การมอบพานพุ่มดอกไม้แด่อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์  

อธิการบดีแนะนักศึกษาใช้ “สุ จิ ปุ ลิ” ในการพัฒนาตนเอง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุนการ 

ศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 

จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ผู้สนใจสมัคร

รับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2555

 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้องเป็น 

นักศึกษาสาขาวิชาส่ือสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ทุนแสงชัย สุนทรวัฒน์
แก่นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน

..



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

  อธิการบดีแนะนักศึกษา ใช้  “สุ จิ ปุ ลิ”ฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

ทีฆายุกา...มหาราชินี

  พระเอยพระโอบเอื้อ	 	 อาทร

คุ้มเกล้าเหล่านิกร	 	 	 ทั่วหล้า

พระเมตตาดุจสาคร		 	 ชโลมหลั่ง	เย็นใส

ทรงห่วงไทยถ้วนหน้า	 	 ให้พ้น	ทุกข์ภัย

	 	 บุญแท้ที่ได้เกิด	 	 เป็นไทย	นี้นา

ชื่นฉ่ำน้ำพระทัย	 	 	 ค่ำเช้า

โพธิสมภารใน	 	 	 พระแม่	สิริกิติ์

คือร่มฉัตรปกเกล้า		 	 ไพร่ฟ้า	สุขเกษม

	 	 สิบสองสิงหมาส	 	 เฉลิมชนม์	พระราชินี

อัญเชิญพรเทพดล		 	 มิ่งแม่

โพยภัยอย่าเยือนยล	 	 กรายกล้ำ	แม่นา

ปวงราษฎร์รักบาทแม้	 	 ชีพพร้อม	พลีถวาย

	 	 แปดสิบพรรษามิ่ง	 	 มงคล	แม่เอย

ประณมกรน้อมกมล	 	 อาเศียรวาท

ทวยไทยทุกมณฑล		 	 ถวายสัตย์	ปฏิญาณ

ขอเป็นข้ามาตุราช	 	 	 จวบสิ้น	กัลปาวสาน

	 	 พระชนมายุยั้ง	 	 ยืนนาน	ยิ่งเทอญ

เป็นมิ่งขวัญภูบาล	 	 	 ร่มเกล้า

เป็นป่าคู่สายธาร	 	 	 ชุ่มปัถ-พีไทย

ทีฆายุกาพระแม่เจ้า		 	 ราษฎร์ซ้อง	ถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(นายสมรรถ		ผลจำรูญ		ร้อยกรอง)

จากนั้น ชมรมขับร้องประสานเสียง RU Chorus ขับร้องเพลงพระคุณที่สาม   

การมอบรางวัลการประกวดบทร้อยแก้ว ร้อยกรองในหัวข้อ “รามฯ ร้อยมาลัย 

มอบไว้ให้ครู นอบน้อมกตัญญู บูชาครูบูชาคุณ” ประเภทบทร้อยแก้ว รางวัล 

ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ปานว่าน สาแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่  

นายไตรรัตน์ เรืองประชา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ีสอง ได้แก่ นายประวัณวิทย์   

หมีทอง ส่วนประเภทบทร้อยกรอง ได้รับรางวัลชมเชยทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 

นายไตรรัตน์ เรืองประชา น.ส.ภรณ์ทิพย์ จานทองคำ และน.ส.ปานว่าน สาแก้ว 

 สำหรบัผลการประกวดพานไหวค้ร ูประเภทสวยงาม รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ นายธีระพันธ์   

สุริยะชัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ นายทศพล ประจันต๊ะ 

ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมาน วัดฮวด  รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ น.ส.อัจฉรา วงศ์เทพนิวัต และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่สอง ได้แก่ นายจตุรพักตร์   พวงประดับ

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า สิ่งที่นักศึกษาปฏิบัติในวันนี้เป็นสิ่งที ่

น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ทำให้อาจารย์ทุกท่านปลาบปล้ืมใจเป็นอย่างย่ิง ขอขอบคุณ 

นักศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ได้ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ โดยจัดพิธีไหว้ครูอย่าง 

สวยงาม เป็นไปอย่างมีระเบียบขั้นตอนและประสิทธิภาพที่ดีมาก นับเป็นการ 

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไว้ได้อย่างน่าชื่นชม

 ประเพณีไหว้ครู เป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตากับครูบา- 

อาจารย์ ในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งที่ควรให้ความเคารพ โดยคำว่า กตัญญู แปลว่า  

รู้คุณ  และ กตเวทิตา แปลว่า การตอบแทนคุณ  และหากผู้คนในสังคมละเลยไม่

ระลึกถึงพระคุณครู สังคมนั้นจะอยู่ไม่ได้

 อธิการบดี กล่าวว่า การเรียนที่จะทำให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ได้นั้นจะ 

ต้องมี “สุ จิ ปุ ลิ” ที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาตนเอง “สุ ย่อมาจาก 

สุตมยปัญญา แปลว่า ปัญญาที่เกิดจากการฟัง ผู้ที่จะเรียนรู้ได้ดีต้องฟังให้มาก  

และตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่อง มีสมาธิ ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการอ่านมากด้วย จ ิ ย่อ 

มาจาก จินตมยปัญญา แปลว่า ปัญญาที่เกิดจากการคิด ผู้รู้ได้ด้วยการคิด  

การจินตนาการ  สร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  แล้วคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม 

  ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า การถาม ผู้รู้ได้ด้วยการสอบถาม ค้นคว้า   

การสืบค้นหาความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น หรือถูกต้อง หรือหาข้อมูลที่ 

เกี่ยวข้องได้ ล ิ ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า การเขียน ผู้รู้ได้ด้วยการเขียน จดบันทึก 

ความรู้ด้วยความเข้าใจจากการฟัง การคิด การถาม การเขียนจึงเป็นบทสรุปของ 

หัวใจทั้งหมดของนักปราชญ์ ซึ่งผลจากการเขียนจะยังสามารถนำมาทบทวนได ้

เมื่อต้องการและที่สำคัญการบันทึก ยังเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ฟังอะไร 

ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องใช้ ใจต้องคิด จึงจะเป็นบัณฑิตหรือนักปราชญ ์

ที่แท้จริง”

อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร.

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำวันได้ โดยเปิดกว้างให้นักเรียน นักศึกษาจากทุกสถาบันร่วมส่งผลงาน 

และหมดเขตไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมรีองศาสตราจารย์ประทีป 

วาทิกทินกร รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา 

พิศลยบุตร เป็นคณะกรรมการตัดสิน 

 สำหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ จันทร์ละออ  

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ร. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายพีรยศ ตุ้นสกุล 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร.รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวจินตนา 

กรุดนิ่ม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ร. และนายจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ร.

 โดย น.ส.ศิริวรรณ จันทร์ละออ ผู้ชนะการประกวด บอกว่า รู้สึกดีใจ 

ที่ได้ร่วมส่งผลงานกับมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกและได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะ 

โดยปกติเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ นิยาย บทความ และชอบเขียนงานประพันธ ์

สะสมไว้หลายประเภท รวมถึงการเรียนท่ีคณะนิติศาสตร์ท่ีจะต้องฝึกเขียนข้อสอบ  

และค้นคว้าในห้องสมุดอยู่เสมอ ทำให้มีทักษะใหม่ๆบวกกับความชอบส่วนตัว 

แล้วเมื่อใดที่มีโอกาสก็จะลองส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยล่าสุด เมื่อปี 2553 

เคยได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ‘วันแม่แห่งชาติ’ จากสภาสังคม- 

สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  มาแล้วด้วย

  นักศึกษานิติศาสตร์ชนะเลิศฯ                                               (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

ม.รามคำแหงร่วมกิจกรรมฟื้นฟู 

พุทธมณฑลกับครอบครัวข่าว 3

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะ 

นักศึกษา ม.ร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “โครงการ 

สร้างทางสร้างธรรม” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม- 

พรรษา 5 รอบโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

(กรรมการมหาเถรสมาคม) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็น 

ประธาน  และมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จำนวน 60 รูปร่วม 

ในพิธี จัดโดยครอบครัวข่าว 3 และเครือข่ายพันธมิตร 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณหน้าองค์- 

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์  

จังหวัดนครปฐม

 ในโอกาสเดียวกัน ยังได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูพุทธมณฑล  

โดยช่วยกันวางคอนกรีตตัวหนอนปูพ้ืนบริเวณทางเดิน 

รอบสระน้ำหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์  

พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร และจิตอาสาหลายหน่วยงาน  

ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมกิจการ- 

พลเรือนทหารอากาศ สถาบันการบินพลเรือน โรงพยาบาล 

ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ธนาคารกรุงเทพ สาขา 

อาคารมาลีนนท์ สวนนงนุช อาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย 

รัตนบัณฑิต สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพุทธมณฑล  

รวมถึงศิลปินดารา และผู้จัดละครช่อง 3 ซึ่งนักศึกษา 

ม.ร. และตัวแทนเครือข่ายท่ีมาร่วมกิจกรรมกับครอบครัว 

ข่าว 3 ต่างรู้สึกปลื้มใจที่ได้มาร่วมบุญและช่วยกันใน 

โครงการสร้างทางสร้างธรรมในครั้งนี้

น.ส.กัณทิมา สายทอง นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า  

มีความยินดีท่ีได้เข้าร่วมโครงการ 

สร้างทางสร้างธรรมและได้มาท่ี 

พุทธมณฑลเป็นคร้ังแรก ซ่ึง 

เป็นโอกาสดีท่ีพวกเราชาวพุทธ 

ได้มาร่วมกันทำบุญในวัน 

สำคัญของพระพุทธศาสนา 

และช่วยกันฟ้ืนฟูสถานท่ีของพุทธมณฑลให้มีความ 

ร่มเย็นเช่นเดิม ถ้ามีโอกาสดิฉันอยากเป็นตัวแทนของ 

มหาวิทยาลัยในการทำความดีให้สังคม เพราะปกติเป็น 

คนชอบทำบุญ ถือศีล และ 

ชอบทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวมอยู่แล้ว

น.ส.ชนาภัทร         เดียนประโคน  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้  

เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและมาสถานท่ีท่ีสำคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา ทำให้ได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่จำกัด 

อยู่ในห้องเรียน ได้เจอเพ่ือน เรียนรู้สังคมภายนอก และ 

ยังได้ช่วยสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยในอีกทางหน่ึง  

และยินดีท่ีจะช่วยทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในโอกาส 

ต่อๆไปด้วย

นายปิยะวัฒน์ นาบำรุง  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

กล่าวว่าผมเข้าร่วมกิจกรรม 

กับกองกิจการนักศึกษา 

หลายครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นอีก 

ประสบการณ์ที่จะได้ช่วย

มหาวิทยาลัยทำกิจกรรม 

และได้ทำบุญ อีกท้ังยังเป็นโอกาสดีท่ีได้ช่วยเหลือสังคม  

เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้มีประโยชน์มากย่ิงข้ึน  

หากเรานำส่ิงท่ีเรามาปฏิบัติในวันน้ีไปเผยแพร่ให้เพ่ือน 

ได้ทราบ รามคำแหงก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

        นายยุทธนา  ภูมิแก้ว นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า 

ผมเคยร่วมกิจกรรมกับ ม.ร. 

โดยเป็นรุ่นพ่ีท่ีแนะแนว 

การเรียนให้รุ่นน้องปี 1  

สำหรับการร่วมกิจกรรม 

ครั้งนี้ เห็นว่าเป็นโอกาส 

ที่จะได้ช่วยเหลือสังคม เป็นแบบอย่างในการสร้าง 

จิตสำนึกให้รุ่นน้อง เพราะสังคมขณะน้ีมีปัญหามากข้ึน  

เราต้องช่วยกันลดพฤติกรรมที่รุนแรงให้ลดลง โดย 

ให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องจรรโลงใจและมา 

ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกำไรจึงจำเป็น 

ต้องอาศัยความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องดำเนินการ 

อย่างต่อเน่ือง รู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม 

ในครั้งนี้

 ฉบับที่แล้ว “ข่าวรามคำแหง” ได้พูดถึง 

“สองผู้ยิ่งใหญ่”  และ

 “ผู้ก่อร่างสร้างรามฯ”  ตัวจริง ๒ คน 

 ท่ีได้รับเชิญให้มาพูดเร่ือง “การเสริมสร้าง 

รูปแบบอัตลักษณ์สถาบัน (Brand Image)”

 ซ่ึงฟังแล้วเกิดความชุ่มชื่นในหัวใจ 

 ฉบับนี้จึงใคร่ขอนำมาขยายความต่อ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

บอกว่า

 อัตลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงคือ  ความเป็น

 “มหาวิทยาลัยตลาดวิชา”

 ซึ่งจัดการศึกษาแบบเปิดโอกาสให้แก่

ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องเพราะ

 มีชั้นเรียนให้ทุกวิชาที่เปิดสอน

 ถ้าประสงค์จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

ก็จะได้เรียนกับอาจารย์ทุกวิชา

 ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

 ประสงค์จะเรียนสาขาวิชาใดก็สามารถ 

มาสมัคร  และเข้าเรียนได้เลย

 ไม่จำกัดจำนวน

 จะเป็นสิบคน ร้อยคน พันคน หรือ 

หมื่นคน 

 เรารับได้ทุกคน

 ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เราจัดการ 

ศึกษาแบบ

 “สหวิทยาการ” คือการเรียนการสอน 

ร่วมกันทุกคณะ  และทุกสาขาวิชา

 ลักษณะดังนี้ คือ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เริ่มต้นมา 

แต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ 

 และจะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง ได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม   2555      โดยมี นายประจวบ 

ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุม 

ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองคณบดี

   -  อนุมัติแต่งตั้ง 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิมล จันทร์แจ่ม ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและ 

 ประกันคุณภาพ

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุญเอก ย่ิงยงณรงค์กุล ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุภัทรา  สหพงศ์  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

4. อาจารย์  ดร.หฤษฎ์  น่ิมรักษา  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ

5. อาจารย์สายหยุด  ทองอ่อน  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 - อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร ทองหัวไผ่ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

 2. แต่งตั้งกรรมการฯ

  -  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ดังนี้

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประธานกรรมการ

 2. ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ  รองประธานกรรมการ

 3. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  กรรมการ

 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ

 5. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  กรรมการ

 6. รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล  กรรมการ

 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ

 8. นายธีระ ทองประกอบ  กรรมการ

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

  -  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์  ดังนี้

 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ

 2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ

 3. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์  กรรมการ

 4. หัวหน้าภาควิชาสถิติ  กรรมการ

 5. หัวหน้าภาควิชาเคมี  กรรมการ

 6. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  กรรมการ

 7. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  กรรมการ

 8. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ

 9. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ  กรรมการ

 10.หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  กรรมการ

 11.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ  กรรมการและเลขานกุาร

 3. ลาออกจากหัวหน้าภาควิชา

  -  อนุมัติให้รองศาสตราจารย์อติ ไทยานันท์ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาค 

วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

  - อนุมัติให้รองศาสตราจารย์นคร ย้ิมศิริวัฒนะ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้า 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี  26  มิถุนายน  2555  เป็นต้นไป 

 4. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  -  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์วรวรรณ ตันติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

  -  อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ทิพวรรณ พุ่มมณี ดำรงตำแหน่งหัวหน้า 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

 5. หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลฯ

  -  อนุมัติหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม)

 6. ร่างระเบียบ

  -  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจัดการสิทธิ 

ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริการวิชาการศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน 

ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555

 7. ปรับปรุงหลักสูตร

  -  อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่

  1.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2546

  2. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2546

  3.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2546

  4. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2547

  5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2545

 - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2533

 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ. 2551 

 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2551 

 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2532

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ฉบับปี พ.ศ. 2550 และ ฉบับปี พ.ศ. 2532

 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2536

 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2536

 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2535

 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2538

 8. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  -  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 (คร้ังท่ี 3) ดังน้ี

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) แบบ 2 (เทียบโอน)

นางสาวฐิติวรรณ สุกใส รหัสประจำตัว 5319 26001 1 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) แบบ 2 (เทียบโอน)

นายสุรวาท ทองบุ รหัสประจำตัว 5219 54003 4 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) แบบ 2 (เทียบโอน)

นางสาวศรีไพร ตาอินทร์  รหัสประจำตัว 5319 47000 6 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1 

นางสาวรัษฎากร วินิจกุล  รหัสประจำตัว 4819  80006 2 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555

พันเอกไชยสิทธิ์  ตันตยกุล รหัสประจำตัว 4919  80004 5 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2 

นางประไพทิพย์ ลือพงษ์  รหัสประจำตัว 5119  48013 6 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2 

นางนวลรัชด์ิ  อมรรัตนบงกช รหัสประจำตัว 5219  86030 2 ต้ังแต่วันท่ี 26 มิถุนายน 2555

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ภูมิภาค (คร้ังท่ี 1) ดังน้ี

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) แบบ 1

นายสวนดี นานอน รหัสประจำตัว 4829 47220 1 (ตรัง)  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1

ร้อยตำรวจเอกนครา รุ่งวรรณ รหัสประจำตัว 4829 80040 1 (อุทัยธานี) ตั้งแต่วันที่ 29 

มิถุนายน 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ แบบ 1

1. นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์ รหัสประจำตัว 5229 14440 1 (สงขลา) ตั้งแต่      

วันที่ 29 มิถุนายน 2555

2. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ รหัสประจำตัว 5329 14260 1 (เชียงใหม่) ตั้งแต่     

วันที่ 26 มิถุนายน 2555   



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

 
    
  ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

พัฒนเดช  กอวัฒนา    aseanlang_ram@yahoo.co.th

การแนะนำตัว

 ในชีวิตของเราย่อมมีโอกาสได้พบปะบุคคลมากมายในวาระท่ีหลากหลาย 

เวลาที่ได้จักเพื่อนใหม่ก็ต้องทำความรู้จักด้วยการแนะนำตัวกันก่อน การแนะนำตัว 

ของคนไทยน้ันมีหลายลักษณะ แล้วแต่โอกาส สถานท่ี และบุคคล แต่ก็พอจะแบ่งกว้างๆ 

 ได้เป็นการแนะนำตัวที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 การแนะนำตัวท่ีเป็นทางการเช่น เวลาท่ีพนักงานใหม่ต้องแนะนำตัวกับผู้บริหาร 

องค์กรในโอกาสท่ีได้รับการบรรจุ กรณีน้ีต้องเร่ิมต้นด้วยการลุกข้ึนยืนไหว้พร้อมกับ 

กล่าวคำสวัสดี แล้วจึงเอ่ยช่ือตำแหน่งผู้บริหารโดยเรียงตามลำดับช้ัน จากน้ันค่อยแนะนำ 

ตัวโดยเริ่มจากชื่อ แล้วค่อยบอกสถาบันการศึกษาที่ตนจบมา (หรือที่กำลังศึกษาอยู่ 

ในกรณีท่ียังเรียนไม่จบ) และหากมีประสบการณ์ทำงานก็สามารถเสริมเข้าไปด้วย เช่น  

 “กราบสวัสดีท่านประธาน และผู้บริหารท่ีเคารพทุกท่าน กระผม ช่ือนายนพรัตน์ 

แก้วกาญจน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกวิชาภาษาไทยจากคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง...”

 ในกรณีน้ีควรใช้ภาษาทางการและก่ึงทางการ ไม่ควรใช้ภาษาปากหรือศัพท์สแลง

 การแนะนำตัวที่เป็นทางการอีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งลดความเป็นพิธีรีตองลงมา 

ก็เช่น เวลาเราได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในกรณีนี้ หลังจาก 

เราบอกช่ือ ตำแหน่งหน้าท่ีการงาน และประสบการณ์การทำงานแล้วเราอาจจะเล่า 

ชีวิตของตนเอง หรือใช้ภาษาปาก รวมถึงพูดติดตลก เพ่ือสร้างความเป็นกันเองกับผู้ฟัง

 ส่วนการแนะนำตัวอย่างไม่เป็นทางการก็อย่างเช่น กรณีท่ีเราพบเพ่ือนในห้องเรียน

หรือที่ทำงาน ซึ่งเราก็มักจะแนะนำตัวง่ายๆ ด้วยภาษากึ่งทางการบ้าง ภาษาปากบ้าง 

โดยมากหลังจากบอกชื่อจริง แล้วก็จะบอกชื่อเล่นต่อท้ายด้วย เพราะคนไทยนิยม 

เรียกชื่อเล่นเพื่อแสดงความสนิทสนม จากนั้นอาจจะเสริมด้วยงานอดิเรกหรือสิ่งที่

ตนกำลังสนใจอยู่

 นอกจากน้ียังมีการแนะนำตัวอย่างไม่เป็นทางการอีกกรณีหน่ึง ซ่ึงพบมากข้ึน 

ในยุคปัจจุบัน คือการแนะนำตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่เรารู้จักเพื่อนในโลก 

ออนไลน์ ซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” แล้วบอกชื่อเล่น 

ของตัวเอง จากน้ันก็อาจจะให้เหตุผลท่ีตนรู้จักกับอีกฝ่าย (หรือเหตุผลท่ีสนใจอยาก 

จะทำความรู้จักกับเขา) เช่น “ฉันเป็นเพื่อนของนายคนนี้” “ผมเป็นรุ่นน้องของคุณ

ที่คณะนั้น” “ดิฉันชื่นชอบผลงานของคุณ จึงอยากจะรู้จักพูดคุย” เป็นต้น

 การแนะนำตัวมีความสำคัญอย่างยิ่ง บางครั้งคู่สนทนาอาจจะตัดสินใจทันท ี

ว่าจะวางตัวอย่างไรกับเรา หลังจากการที่ได้พูดคุยกับเราแค่เพียงคร้ังเดียว การสร้ าง 

ความประทับใจแรก จึงเป็นเสมือนใบเบิกทางท่ีจะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ 

ท่ีดีกับอีกฝ่ายได้ ซ่ึงการแนะนำตัวท่ีดีน้ันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 

โดยเราต้องรู้จักกาลเทศะ มีความจริงใจ รวมถึงต้องเอาใจใส่และรู้จักสังเกตความรู้สึก

ของคู่สนทนา

       ผศ.ดร. สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์

ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกภาษาใดดี อาจมาลงทะเบียนเรียนโครงการบุคคลภายนอก 

ของสาขาวิชาฯ ก่อนก็ได้ค่ะ คอร์สหนึ่งๆ ราคาไม่แพงเลยค่ะ                    

 สนใจติดต่อสาขาวิชาภาษาสเปนได้ท่ีโทร. 0-2310-8268 หรือ email: spanishram 

@windowslive.com และโปรดจำไว้ว่า การศึกษาใดๆ นั้นต้อง   ใส่ใจและมีความขยัน 

หมั่นเพียร มาเรียนสม่ำเสมอ  ขอมอบคติสำหรับการเรียนว่า 

 “เรียนครบ จบแน่” 

ภาษาสเปน...สักกะนิด

 แม้ว่าบรรยากาศโอลิมปิกจะร้อนแรง แต่ขอพักรบจากกีฬามาบ้าง เพราะ 

สถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปก็ยังเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอยู่  วันนี้ครูอยากขอทำวิกฤต 

เป็นโอกาสด้วยการมอบสำนวนต่างๆ เก่ียวกับวิกฤตเศรษฐกิจ การบรรยายสถานการณ์ 

และคำพูดปลอบใจเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้มามอบให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

 ขึ้นชื่อว่าคำศัพท์ สำนวนก็ย่อมมีวัฒนธรรมแทรกอยู่ เราอาจเรียนรู้สังคม  

ความเป็นอยู่ของชาวสเปนผ่านวลีต่างๆ เหล่านี้ได้ด้วย

  Frases negativas referentes a la situacion de crisis

 ประโยคบรรยายสถานการณ์เศรษฐกิจเชิงลบ 

 - Estar con el agua al cuello. (น้ำท่วมคอ) 

 ใช้บรรยายว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบาก 

 สำนวนต่อไปนี้ใช้เพื่อบอกว่าไม่มีเงิน

 - Estar sin blanca. (ไม่มีแม้แต่เงินขาวๆ) 

 - Estar a dos velas. (เหลือแค่เทียนไขสองเล่ม) น่าจะเป็นสำนวนมาจากโบสถ์ 

ว่ายากจนมากเหลือเพียงเทียนไขแค่สองเล่มส่องทั้งโบสถ์

 - Estar sin un centimo. สำนวนนี้ง่ายหน่อย หมายถึงไม่มีแม้แต่เซ็นต์เดียว

 - Estar sin un duro. (ไม่เหลือแม้แต่ 1 ดูโร่) แต่เดิมทีสเปนใช้ระบบเงินเปเซต้า 

(peseta)  1 เปเซต้ามีค่าน้อยมาก สมัยครูไปเรียนหนังสือครั้งแรกที่สเปน 5 เปเซต้าราว 

1 บาทหรือ เกือบ 1 บาท บ่อยครั้งที่เราได้ยินคนสเปนพูดว่า  Me dejas 1 duro? 

“ให้ฉันสัก 5 เปเซต้าได้ไหม”  เข้าใจว่าในอนาคต คำว่า duro คงเหลือแต่ในสำนวนภาษา 

เหมือนคำว่าสลึง เช่น “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท”

 -  Tener que apretarse el cinturon. (ต้องรัดเข็มขัด) ไม่ต้องอธิบายกันเลย  

เพราะคนไทยก็ใช้สำนวนเดียวกันเพื่อบอกว่าต้องประหยัด

 -  Estar en una epoca de vacas flacas. (อยู่ในช่วงวัวผอม หมายถึงเศรษฐกิจตกต่ำ) 

หากอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น ก็ใช้ว่า Estar en una epoca de vacas gordas. 

(อยู่ในช่วงวัวอ้วน)

 -  La crisis va para largo. (วิกฤตนี้คงอีกยาวไกล) 

 -  A duras penas se llega a fin de mes. (แทบจะไม่ชนเดือน) ก็คล้ายกับ 

สำนวนไทยที่ว่ามีเงินแทบไม่พอชนเดือน 

 - Caer en picado. (ร่วงลงมาเป็นแนวด่ิง) ใช้กับการลดลงของ(ราคา)ส่ิงต่างๆ 

 -  Yo soy mileurista. (ฉันเป็นมนุษย์เงินเดือน เดือนละ 1,000 ยูโร) การท่ีคนๆ 

หนึ่งมีรายได้เพียง 1,000 ยูโรในประเทศสเปน นับว่าต้องกระเบียดกระเสียรพอควร 

เพราะมีแค่สำหรับจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่ากินอยู่ ค่าใช้จ่ายจำเป็น ไม่พอสำหรับเก็บสะสม

หรือพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ   

 ถ้าเรารู้จักชาวสเปนท่ีกำลังประสบความทุกข์ยาก เราอาจกล่าวประโยคปลอบใจ 

ดังต่อไปนี้

 - Ya vendran tiempos mejores. (เวลาดีๆ ย่อมมาถึง) 

 - De esta se sale. (esta ในท่ีน้ีหมายถึง la crisis) เราจะต้องออกจากวิกฤตในท่ีสุด 

 - A mal tiempo buena cara. (สถานการณ์ไม่ดี ใบหน้าดีเข้าไว้) คล้ายๆ สำนวนไทย 

ที่ว่าให้ยิ้มสู้เมื่อภัยมา 

 - Dios aprieta pero no ahoga. (พระเจ้าบีบคั้น แต่ไม่บีบคอ) หมายความว่า 

พระเจ้าอาจส่งบททดสอบยากๆ มาให้ แต่ไม่ถึงกับจะฆ่าให้ตาย

 - Cuando una puerta se cierra otra se abre. (เมื่อประตูบานหนึ่งปิด 

อีกบานก็เปิดออก) เป็นการให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวัง

 - Despues de la tormenta llega la calma. (หลังพายุ ความสงบก็มาเยือน) 

คงคล้ายสำนวน  “หลังฝนซาฟ้าก็ใส” ค่ะ

 เห็นไหมคะว่าภาษาสเปนไม่ยากเลยค่ะ นักศึกษาท่ีสนใจอยากรู้จักวัฒนธรรม 

คำศัพท์ กีฬา ของประเทศสเปน สามารถติดตามคอลัมน์ “ภาษาสเปน...สักกะนิด” 

หรือสนใจลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาสเปนเป็นวิชาเอก วิชาโทหรือเลือกเสรีซึ่งเปิด

สอนโดยสาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หากยัง 

?
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Background

 ช่วงปิดภาคการศึกษาเดือนมีนาคมและเมษายน 

ครูและนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีได้มีโอกาส

เดินทางไปเปิดโลกทัศน์ ณ ต่างประเทศด้วยการเรียน 

Summer Courses ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยการนำของ 

ท่านนายกองค์การฯ พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ 

 

 

 

 ในปีนี้สถาบันภาษาเลือก Melton College เมือง 

York ประเทศอังกฤษเป็นสถานที่เรียนของครูจำนวน 

16 คน และนักเรียนจำนวน 10 คนท่ีผ่านการสอบข้อเขียน 

และสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ 

เดินทาง สถาบันภาษาจัดการอบรมและปฐมนิเทศ โดย 

ท่ านนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนนทบุรี  

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน 

ในการปฐมนิเทศ สถาบันภาษาจัดทำ Phrase Book  

รวบรวมคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการ 

สนทนาในชีวิตประจำวันและการผูกมิตรกับ host families 

รวมทั้งเชิญ Mr. Melvyn Sharman และ Mr. Michael 

Radford ชาวอังกฤษเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเมือง 

York ภาษา วัฒนธรรมและ Dos and Don’ts ที่ควรรู ้

สำหรับครูและนักเรียน เพ่ือให้คุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอังกฤษ

แบบอังกฤษ (British English) และข้อควรระวังเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เราคุ้นชินในเมืองไทย 

 

 นอกจากน้ียังมีอาจารย์สิริลักษม์ หิริโอตัปปะ และ 

Mr. Lawrence Whitmore อาจารย์ประจำสถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมให้ความรู้และการฝึกสนทนา 

ภาษาอังกฤษอีกด้วย เรียกว่า

การเตรียมตัวเตรียมใจเป็น 

เวลาสองวันนี้ ทำให้ครูและ 

นักเรียนมีความอุ่นใจและ 

มั่นใจที่จะเผชิญชีวิตและ 

วัฒนธรรมใหม่ในต่างแดนได้ดีพอสมควร 

 

 เรานัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิคืนวันที่ 

30 มีนาคม 2555 เวลา 3 ทุ่มที่ประตู 3 ทั้งนี้เพื่อความ 

สะดวกในการจำ ครูและนักเรียนแต่ละคนมีผู้ปกครอง 

ผู้อำนวยการ ญาติและเพื่อนมาส่งกันมากมาย ได้ข่าวว่า 

ผู้อำนวยการบางคนใจดีมีปัจจัยติดปลายนวมให้ครูและ

นักเรียนเป็นพิเศษอีกด้วย บรรยากาศก่อนการเดินทาง 

เต็มไปด้วยความสนุกสนานหยอกล้อกันจนเมื่อถึงเวลา 

ต้องเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งต้องร่ำลาญาติพี่น้อง 

ทีนี้ก็ได้เห็นน้ำหูน้ำตากันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาของคน

ที่ไม่เคยต้องจากบ้านไปไกลถึงต่างแดนและต้องไปนาน

ถึงสามสัปดาห์ทีเดียว 

 เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 

02.55 น. ของวันที่ 31 มีนาคม โดยสายการบิน Atihad 

และ พักรอเปลี่ยนเครื่องบิน (transit) ที่เมือง Abu Dhabi 

เมืองหลวงของสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (The United 

Arab Emirates หรือ UAE) เมื่อเวลา 06.20 น. รวมเวลา 

เดินทาง 6 ชั่วโมง 25 นาที ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบิน 

พวกเราได้มีโอกาสดูสินค้าหลายหลากชนิดที่สนามบิน 

เล็กๆ แห่งนี้ หลายคนดูไม่มีทีท่าว่าเหน็ดเหนื่อย คงเป็น

เพราะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศใหม่ๆ รอบตัว 

 เราออกเดินทางจากเมือง Abu Dhabi เวลา 10.10 น. 

เพ่ือไปเมือง Manchester ประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทาง 

อีกราว 7 ช่ัวโมง 55 นาที เรามาถึงสนามบินเมือง Manchester 

เวลา 15.05 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอย่าง 

ราบรื่นเพราะมีจดหมายเชิญระบุชื่อแต่ละคนจาก 

Melton College ระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางคร้ังน้ี 

อย่างชัดเจน Melton College ส่งรถ Coach มารอรับ 

เราจากสนามบินเมือง Manchester ไปเมือง York ซึ่งต้อง 

ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 1 ชั่วโมงกับ 20 นาที อากาศ 

หนาวเย็นมาก สมกับมาต่างประเทศอย่างแท้จริง ประมาณ 

5-6 องศาเซลเซียส หลายคนหน้าเขียวและปากสั่นด้วย

ความหนาว 

York

 เมื่อมาถึงเมือง York รถ Coach ของเรามาจอดที่ 

Holgate Park ใกล้ Melton College อากาศหนาวเย็น 

และลมแรง หลายคนต้องเปิดกระเป๋าหยิบเส้ือคลุมผ้าพันคอ 

กันชุลมุนไปหมด Mr. Andrew Hjort เจ้าของและ 

อาจารย์ใหญ่ (Principal) ของโรงเรียนมารอรับพวกเรา 

พร้อมกับ host families ครูและนักเรียนแต่ละคนต่างก็

แยกย้ายไปกับ host ของตัวเอง เหลือแต่ผู้ดูแลนักเรียนที่ 

Mr. Andrew Hjort พามาส่งที่ที่พัก ชื่อ Bishop’s 

ซึ่งอยู่ติดกับ Melton College สะดวกดีมากทีเดียว 

 เมื่อ check in ที่ Bishop’s เรียบร้อย เราออก 

เดินทางไปสำรวจเมือง York ตามที่เจ้าของ Bishop’s 

คือ Deborah และ Marco สองสามีภรรยาผู้มีอัธยาศัย 

ดีเป็นกันเองแนะนำ เดินไปไม่ไกลนักได้เห็นร้านอาหารจีน 

ชื่อ Lee Garden พวกเราไม่รอช้ารีบตรงรี่เข้าไปทันท ี

ไม่ผิดหวัง อาหารรสชาติดี ราคาไม่แพงเจ้าของเป็นหญิง 

ชาวจีนวัยกลางคน น่ารัก ช่างเจรจาพาที มีไมตรีดีงาม 

จนทำให้เราต้องแวะเวียนไปรับประทานอาหารเย็นท่ีน่ัน 

อีกหลายครั้ง 

 เช้าวันรุ่งข้ึนเป็นวันอาทิตย์ เราจึงมีเวลาเดินสำรวจ 

เมืองกันอีกรอบ เดินผ่านประตูเมืองชื่อ Micklegate 

เพื่อเข้าสู่ตัวเมือง York เห็นกำแพงเมืองมีบันไดขึ้นไป 

ให้เดินได้ จึงชวนกันเดินขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมือง 

23 วันหรรษาและวิชาการ ณ Melton College
York, England

31 มีนาคม  - 22 เมษายน 2555
รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก Assoc. Prof. Rapin Subaneg, Ph.D.    ผู้อำนวยการสถาบันภาษา Director, Ramkhamhaeng Institute of Languages

(อ่านต่อหน้า 7)
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ซ่ึงช่วงเดือนมีนาคม เมษายนน้ี อากาศดี ดอกไม้บานสะพร่ัง 

เต็มเมืองไปหมด เห็นดอก daffodilsเหลืองอร่ามงามตา

ทุกหนแห่ง เรียกว่าไปเย่ียมชม York คราวน้ีเห็น daffodils 

ละลานตาจนแทบจะเก็บไปฝันกันทีเดียว 

 เดินอยู่ไม่นานก็ได้พบกับครูและนักเรียนบางคน 

ท่ี host พามาเท่ียวชมเมืองและบางคนก็พามาเพ่ือให้ซ้ือ 

 ของใช้จำเป็น เช่น sim card ของโทรศัพท์ซึ่งราคาไม่แพง 

และประหยัดในการโทรติดต่อทางบ้านและติดต่อ 

กันเอง ราคา 20 ปอนด์สามสัปดาห์ยังใช้ไม่หมดเลย 

เพราะทั้งที่ Melton College และที่พักมี Internet 

ให้ใช้ได้ฟรีไม่ต้องเสียสตางค์ 

 

 เดินกันไปได้สักพักหยุดยืนดูคนที่แต่งตัว 

เป็นหุ่นน่ังน่ิงเฉยบนจักรยานให้นักท่องเท่ียวถ่ายรูป 

เห็นชายหญิงแต่งตัวเต็มยศเดินผ่านมาสี่คนและ 

ห ยุ ด ยื น ทั ก ท า ย ช า ย ที่ แ ต่ ง ตั ว เ ป็ น หุ่ น จึ ง ถ า ม ว่ า 

พวกเขาเป็นใครกัน ทำไมจึงแต่งตัวเช่นนี้ จะไปแสดง

ละครที่ไหนหรืออย่างไรได้รับคำตอบว่าเป็นกลุ่มของ 

Lord Mayor (นายกเทศมนตรี) Lady Mayor (ภริยา) และ 

Sheriff (นายอำเภอ) ซึ่งมาประกอบพิธีทางศาสนาที่ 

York Minster จึงได้ขอถ่ายรูปไว้เป็นท่ีระลึก โชคดีไหมล่ะ

ได้กระทบไหล่คนดังตั้งแต่วันแรกเลยนะนี่ 

Melton College

 เช้าวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พวกเราตื่นแต่เช้า 

เพื่ อ ไปรอรับคณะครูและนัก เรี ยนที่ จะ เดินทาง 

มาจากบ้าน host ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Melton College 

มากนัก บางคนสามารถเดินไป-กลับบ้านและ College ได้ 

แต่บางคนอาจต้องขึ้นรถเมล์ 1 ต่อ หรือ 2 ต่อ 

ทุกคนมาถึงสถานที่เรียนก่อนเวลาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม 

แจ่มใส พร้อมเรียนกันเต็มท่ี นักเรียนสิบคนของเราต้องสอบ 

Placement Test เพื่อแยกห้องและเรียนร่วมกับนักเรียน 

ต่างชาติ เช่น เยอรมัน สเปน สวิสและจีน Course 

ของนักเรียนเรียกว่า Easter Course เรียนตั้งแต่ 09.00 น. 

ถึง 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 

หลังจากน้ันอาจมี Project Work ตามท่ีครูของแต่ละห้อง 

จะสั่งการ Project Work คือการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษา 

ในสถานการณ์จริง เช่นการสัมภาษณ์ชาวเมืองและอื่นๆ 

บางวันเรียนในช่วงบ่ายด้วย และมี Quiz ส้ันๆ พร้อมท้ังมี 

snacks ให้ทานหลัง Quiz ซึ่งอาจเลิกตอน 18:00 น. 

บางวันที่ College มีกิจกรรม เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมาย 

ให้ host มารับนักเรียนกลับบ้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 

หลงทางยามเย็นและอากาศหนาว 

 

 ครูสิบหกคนของเราเรียนห้องเดียวกันทั้งหมด 

โดยเรียนทั้งสี่ทักษะ คือ Listening, Speaking, Reading 

และ Writing เริ่มเรียนเวลา 09.15 น. ถึง 13.00 น. 

หลังจากน้ันจะมีกิจกรรมเป็น Project Work ในลักษณะต่างๆ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ที่น่าสนใจคือ 

เมื่อมี Project Work ในเมือง Melton College จะส่ง 

อาจารย์ประจำห้องมาเดินตามหานักเรียนของตนเอง 

พร้อมถ่ ายรูปว่ ามีการทำกิจกรรมกันจริ งหรือไม่  

กิจกรรมที่ College จัดให้นั้น ผู้เรียนต้องเดินตามลายแทง 

เพื่อหาสถานที่ที่กำหนดให้พบเช่น Hospitium เพื่อให้ได ้

คำตอบ หากหาสถานที่ต่างๆ ไม่ได้ ก็จะไม่สามารถเขียน

คำตอบได้นั่นเอง 

 Melton College จัดกิจกรรมที่เป็น Project Work 

และจัดกิจกรรมในภาคบ่ายให้หลายครั้ง อาทิ ในวันแรก 

มีการ Orientation โดยพานักเรียนท้ังหมดทุกชาติ ทุกภาษา 

เกือบร้อยคนไปเดินบนกำแพงเมือง York พร้อมกับแนะนำ 

สถานท่ีสำคัญต่างๆ  ให้นักเรียนคุ้นเคยเช่น York Minster 

ต่อมาพาไปชมพิพิธภัณฑ์ York Museum และ Railway 

Museum บางวันจัดให้เด็กได้ไปเล่น bowling และมี 

meal ให้ในตอนเย็น ส่วนครูก็ได้ไปชมบรรยากาศ Pub 

แบบอังกฤษขนานแท้ นับว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์

นอกห้องเรียนอย่างดีเยี่ยม เพราะการเรียนการสอนหาก 

ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงก็ยากที่จะอธิบายให้นักเรียน 

เข้าใจได้อย่างเห็นภาพกระจ่างชัด 

Queen Elizabeth II

 นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมกับผู้ร่วมเรียนจากประเทศต่างๆแล้ว พวกเรา 

โชคดีที่อยู่เมือง York ในวาระที่ Queen Elizabeth II 

เสด็จเยือนเมือง York เพื่อแจกเงิน Maundy money 

(เงินท่ีแจกคนชรา ผู้รับบำนาญ หรือ pensioners) ท่ีเมืองน้ี 

พอดีในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดี 

ก่อนวัน Easter แม้ว่า พวกครูและนักเรียนมีตารางต้อง 

เรียนภาษาอังกฤษช่วง 09.00 - 13.00 น. แต่ Melton College 
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ให้อาจารย์ที่ดูแลแต่ละ class พานักเรียนเดินไปที่ Mick-

legate สถานท่ีท่ี Queen Elizabeth II จะเสด็จลงจากรถไฟ 

และเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาหยุด 

และเสด็จลงจากรถยนต์ท่ีประทับเพ่ือรับการต้อนรับจาก 

Lord Mayor, Lady Mayor และบุคคลสำคัญของเมือง 

เม่ือเราเดินมาถึง Micklegate มีผู้คนรอรับเสด็จอยู่สองฝ่ัง 

ถนนเต็มไปหมด เราพยายามสอดแทรกตัวเข้าไปจนได้

ท่ียืนเหมาะเหม็งและเล็งว่าพระองค์ท่านจะเสด็จลงจาก 

รถยนต์พระที่นั่งแถวนี้แน่นอน รออยู่สักครึ่งชั่วโมง  

รถยนต์พระท่ีน่ังแล่นมาจอดฝ่ังตรงข้ามกับท่ีเรายืนรออยู่ 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 ในฉลองพระองค์ 

สีฟ้าและพระมาลาสีเข้ากันก็เสด็จลงมาประทับยืน 

รอรับการถวายการต้อนรับ พร้อมพระสวามีคือ Prince 

Philip, Duke of Edinburgh และพระบรมวงศานุวงศ ์

อีกหลายพระองค์ ถือเป็นบุญตาของพวกเราชาวไทยที ่

ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

อลิซาเบธที่ 2 อย่างใกล้ชิด ขนลุกด้วยความปิติยินดียิ่ง 

 

  ส่ิงน่าประทับใจคือ ความจงรักภักดีของคนอังกฤษ

ซ่ึงคงจะเหมือนความจงรักภักดีของคนไทยท่ีมีต่อสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ ์

ทุกพระองค์ ผู้คนยืนรอรับเสด็จท่ามกลางอากาศเย็นแต่ 

แดดร้อนกันอย่างอดทน ที่แปลกคือ ริมถนนสองฝั่ง 

คือร้านรวงเรียงราย เป็นเหมือนตึกแถว 2 ชั้นตามบ้านเรา  

ถ้าเป็นบ้านเราเวลามีขบวนเสด็จจะเปิดหน้าต่าง 

ชั้นบนไม่ได้แต่นี่เขายอมให้เปิดหน้าต่างและผู้คนยืนอยู่

บนชั้นสองของอาคารได้เสียด้วย คิดถึงเร่ืองความปลอดภัย

แล้วน่ากลัวเหมือนกัน 
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Lake District

 

 นอกจากกิจกรรมยามบ่ายท่ีมีท้ังสาระและความ 

บันเทิงแล้ว ในวันหยุดสุดสัปดาห์ Melton College 

จัดการเดินทางไปสถานท่ีน่าสนใจ (excursions) ให้ด้วย 

ในวันเสาร์แรก Melton College จัดให้ไป Fountain 

Abbeys ซ่ึงห่างจาก York ประมาณ 1 ช่ัวโมง แต่สำหรับ 

คณะของเราได้ขอให้เขาจัดพาไป Lake District ซ่ึงใช้เวลา 

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง เหตุผลท่ีต้องการไป  

Lake District เป็นเพราะเราอยู่ท่ี York ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือ 

ของอังกฤษ จึงควรต้องได้เห็นภูมิประเทศสวยงามเล่ือง 

ช่ือของดินแดนแถบน้ี ท่ีมีธรรมชาติสวยงามจนกวีสำคัญ 

ของอังกฤษชื่อ William Wordsworth ต้องประพันธ์ 

บทกวีงดงามหลายบทเพื่อบรรยายความงามของ 

ธรรมชาติที่นี่ 

 

 เราออกเดินทางจาก Holgate Park เวลา 09.30 น. 

ความตรงต่อเวลาของคณะคนไทยทำให้ฝรั่งทึ่งมาก 

เพราะเรามาถึงท่ีนัดหมายก่อนเวลา 15 นาที รถ Coach 

ยังไม่ได้มาจอดรอเราด้วยซ้ำ เราไปถึงเมืองเกสซิค 

(Keswick) เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ดินสอ (Pencil Museum) 

เมื่อเวลาเกือบเที่ยง ผู้นำทางพาเราไป Friar’s Crag 

ซึ่งเป็นริมฝั่งทะเลสาบ สวยงามราวภาพวาด ถ่ายรูป 

รับประทานอาหารกลางวันกันท่ีน่ีและชมพิพิธภัณฑ์ 

ดินสอจนถึงเวลา 14.00 น. หลังจากน้ันออกเดินทาง 

ต่อไปยัง Grasmere แวะเยี่ยมชมและซื้อของที่ระลึก 

ที่บ้านกวีเอก William Wordsworth เจ้าของผลงาน 

เล่ืองช่ือ I Wandered Lonely as a Cloud . . .ครูของเรา 

ได้เรียนบทกวีของ Wordsworth มาแล้วจากห้องเรียน 

ของ Gareth Jones และ Judith Greenall จึงพอมีความ 

เข้าใจในความหมายของกวีนิพนธ์และความสำคัญ

ของกวีผู้นี้ 

 ตลอดเส้นทางจาก Keswick ไป Grasmere มี 

แต่ความงามของธรรมชาติสองข้างทาง คือ Lakes และ 

ดอก daffodils นอกจากนี้ยังได้เห็นหิมะที่ปกคลุม 

อยู่ทั่วไปตามเส้นทางจนครูหลายคนบอกว่าหากเป็น

เมืองไทยจะบอกให้คนขับจอดรถลงไปจับต้องดูซิว่า 

หิมะสีขาวละลานตานั้นมีสัมผัสเป็นเช่นไร และควร 

ต้องถ่ายรูปกับหิมะเสียหน่อย ติดขัดตรงท่ีว่าประเทศ 

อังกฤษมีระเบียบวินัยไม่สามารถจอดรถได้ตามใจ 

ปรารถนา จึงได้แต่ถ่ายภาพหิมะท่ีปกคลุมสองข้างทาง

จากบนรถนั่นเอง 

  ที่ Grasmere นอกจากจะได้ชม Dove Cottage  

บ้านของ William Wordsworth กวีสำคัญ รวมทั้ง 

ได้ไปเยือนหลุมฝังศพของเขาและครอบครัว พวกเรา 

มีโอกาสซ้ือของท่ีระลึกติดมือกลับมาด้วยอาทิ tea towels 

ท่ีมีกวีนิพนธ์เล่ืองช่ือพิมพ์ลวดลายสวยงามปรากฏอยู่ 

ที่ขาดไม่ได้คือต้องไปเข้าคิวต่อแถวเพื่อซื้อ ginger 

bread หรือขนมปังขิงแสนอร่อยท่ีร้าน Sarah Nelson’s 

Original Cerebrated Grasmere Ginger Bread ด้วย 

 

 ออกจาก Grasmere เราเดินทางต่อไปยัง Glenridding 

ซึ่งเป็นท่าเรือสวยงาม ตลอดเส้นทางไป Glenridding 

นี้จะได้เห็นเทือกเขา Pennines ทอดยาวอยู่ไกลๆ 

มีหิมะปกคลุม ในท้องทุ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีเหลือง 

ดอกเล็กๆ ที่ชื่อ rape seeds บานสะพรั่งสวยงาม  

เส้นทางนี้ต้องผ่านช่องเขาสูงที่คนขับรถต้องมีความ

ชำนาญเป็นอย่างยิ่งเพราะแคบและสูง จะเสียวมาก 

เมื่อมองลงมาเบื้องล่าง ต้องบอกอีกว่าสวยจริง ๆ 

 เมื่อถึง Glenridding ราว 16.20 น. พวกเรา 

ลงไปถ่ายรูปกับวิวภูเขาและน้ำจนได้เวลาประมาณ 

17.00 น. จึงเดินทางกลับ มาถึง Holgate Park 

เวลาประมาณ 19.00 น. เด็กๆ หลายคนมี host 

มารอรับกลับบ้าน บางคนก็ต้องนั่งรถเมล์หรือรถไฟ 

กลับเอง แม้อากาศจะเย็นแต่ก็ยังไม่มืด การเดินทาง

กลับบ้านจึงไม่ลำบากแต่อย่างใด 

Songkran Festival

 

 นอกจากจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ 

วัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ พวกเราชาวไทยหัวใจ 

รักชาติได้นำพาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ที่ประเทศ 

อังกฤษด้วย เราจัดงานสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้ก่อต้ัง 

(Founder) ของ Melton College คือ Elizabeth 

อาจารย์ใหญ่ (Principal) คือ Mr. Andrew Hjort 

และครูคนอื่นๆ อีก 4 - 5 คน กลิ่นน้ำอบไทยที่ใส่ 

ภาชนะที่เตรียมไว้และลอยด้วยดอก Magnolia สีขาว 

และสีชมพูรวมทั้งดอกไม้อื่นๆ ที่สามารถจะหาได้ใน 

Melton College เป็นที่ประทับใจชาวต่างชาติที่ได้ม ี

โอกาสร่วมสืบสานประเพณีไทยกับเราเป็นอย่างยิ่ง 

 วันเสาร์ที่ 14 เมษายน Melton College จัด 

excursion ให้เราไปเที่ยวชมเมือง Whitby เมืองเล็กๆ 

ที่มีปราสาทเก่าและเรื่องราวการตายของ Dracula 

ในปราสาท ทำให้เมืองท่าเรือเล็กๆนี้มีผู้ที่มาเยือน 

อยู่ไม่ขาดสาย อากาศหนาวเหน็บเพราะมีลมแรง 

ตลอดเวลา บรรยากาศโรแมนติค มีบ้านเรือนเรียงราย 

ตามเนินเขา อาหารขึ้นชื่อคือ Fish and Chips 

เราได้รับคำแนะนำให้ไปทานท่ี Trenchers ขอบอกว่า 

อร่อยล้ำ บริการเลิศ และอ่ิมจนแทบจะคลานออกจาก 

ร้านทั้ง Fish และ Chips ขนาดใหญ่เหลือประมาณ  

ต้องแบ่งให้เด็กผู้ชายช่วยกันโซ้ยให้หมดเพราะ 

เสียดายสตางค์ 
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กองบรรณาธิการ

ENG 3603(EN 355)
เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน

English and American Short Stories

ถาม  สอบถามเรื่องย้ายสาขาวิชา คือตอน 

ที่มาสมัครผมเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์  

เอกภาษาอังกฤษ พอถึงเทอม 2 ผมได้ทำการ 

ลงทะเบียนของสาขาส่ือสารมวลชน จนถึงปัจจุบัน 

ผมยังไม่ได้ทำเรื่องย้ายสาขาถามว่า

 1. ผมต้องไปทำเรื่องย้ายสาขาที่ ไหน 

ใช้เอกสารใดบ้าง  และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

 2. ผมอ่านใน ม.ร.30 ระบุว่าสาขาสื่อสาร- 

มวลชน ต้องชำระค่าวัสดุ 300 บาท ผมต้องไป 

ชำระเงินที่ไหน และตอนไหน

ตอบ 1. นักศึกษาทำเรื่องย้ายสาขาได้ที่  

ศูนย์ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1  

ใช้เอกสารดังนี้ บัตรประจำตัวนักศึกษา, ใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 

ย้ายสาขา/ คณะ จำนวน 200 บาท

 2. เมื่อนักศึกษาดำเนินการย้ายสาขา 

มาเรียนส่ือสารมวลชนเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 300 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัย 

จะให้ชำระค่าวัสดุอุปกรณ์ พร้อมกับค่าลงทะเบียน 

เรียนภาคถัดไปในช่วงของการลงทะเบียนเรียน

ถาม	สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

อยากสอบถามว่า

 1. ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมสมัครเรียน

ปี 2554 ผมได้เลือกลงเรียนแผน A หรือแผน C  

ถ้าอยากทราบแผนการเรียนที่สมัคร จะสามารถ 

ขอดูได้ที่ไหน

 2.  ถ้าผมต้องการย้ายแผนการเรียน (แผน 

A, B, C) จะต้องทำอย่างไร

ตอบ 1.  คณะรัฐศาสตร์ มี 2 สาขาวิชา คือ

 1.1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ แบ่งเป็น 3 แผน 

ได้แก่ แผนท่ี 1 (Plan A) แผนการปกครอง แผนท่ี 2 

(Plan B) แผนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ

แผนท่ี 3 (Plan C)  แผนการบริหารรัฐกิจ

 1.2 สาขาบริหารงานยุติธรรม

 สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชา 

รัฐศาสตร์ จะไม่มีการระบุว่าเรียน Plan A, B, C 

นักศึกษาสนใจแผนใดใน 3 แผนดังกล่าว ให้นำ 

กระบวนวิชาของแผนนั้นๆ ลงทะเบียนเรียนก็จะ

เป็นนักศึกษาแผนการศึกษานั้นๆ 

 2. นักศึกษาที่ต้องการย้ายแผนการเรียน 

ของสาขารัฐศาสตร์ (แผน A, B, C) ให้นำวิชา 

ของแผนใหม่มาลงทะเบียนเรียน โดยไม่ต้อง 

ดำเนินการใดๆ เพื่อขอย้ายสาขาวิชา เมื่อเรียน 

จบครบหลักสูตรให้แจ้งสาขาวิชาที่ต้องการเพื่อ

ทำเร่ืองสำเร็จการศึกษาท่ีฝ่ายทะเบียนคณะรัฐศาสตร์

 รหัสกระบวนวิชา EN355 เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 

ENG3603 ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

แต่ชื่อกระบวนวิชายังเป็น English and American 

Short Stories อย่างเดิม

 ศึกษาเร่ืองส้ันอังกฤษและอเมริกัน โดยวิเคราะห์ 

โครงสร้างและเทคนิคที่สำคัญ ได้แก่การดำเนินเรื่อง 

การนำเสนอตัวละคร ความขัดแย้ง จนถึงการจบเรื่อง

 A study of selected English and American  

short stories with an analysis of the important  

aspects and techniques namely plot development, 

characterization, conflict presentation and the way 

to end the story

 เรื่องสั้นที่เลือกมาเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 มีดังนี้

 Plot short stories หรือ Short stories of plot  

มี 5 เรื่อง คือ

 1. “The Upturned Face” 

 2. “The Lottery”

 3.  “Embroidery” 

 4.  “Eye Witness” 

 5.  “Waiting for the Police”

 Character short stories หรือ Short stories of 

character มี 5 เรื่อง คือ 

 1. “Clay” 

 2. “The Japanese Quince”

 3. “The Prison” 

 4. “The Grave” 

 5. “I Spy”

การวัดผล จัดสอบปลายภาคตามตารางการสอบ 

ของมหาวิทยาลัย ข้อสอบเป็นอัตนัย ประมาณ 5-6 ข้อ  

คำถามจะมีทั้งที่เกี่ยวกับทฤษฎี เช่น การวิเคราะห ์

การดำเนินเรื่อง การนำเสนอตัวละคร ความขัดแย้ง 

การแก้ความขัดแย้ง รวมถึงการแสดงความคิดเห็น

ต่อคำถามที่อาจจะเกี่ยวกับตัวละคร หรือเนื้อเรื่อง 

เป็นต้น  การตอบจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ

 นักศึกษาสามารถดูแนวข้อสอบและแนว 

คำตอบได้จากตัวอย่างท่ีให้ไว้ในตอนท้ายของหนังสือ  

หากนักศึกษาอยากจะฝึกตอบและให้ผู้สอนตรวจดู 

ว่าถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถส่งมายังผู้สอนได้ท่ีภาควิชา

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์     

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

  ชูทิพย์    เลาหวิเชษ

         รองศาสตราจารย์บุปผา   บุญทิพย์

 ภาษาไทยภาษาชาติจอมปราชญ์ตรัส

ทรงชี้ชัดเรื่องเร่งด่วนควรรักษา

ให้ถูกต้องชัดกระชับนับนานมา

คงคุณค่าพูดอ่านเขียนเพียรระวัง

   คำ “ทำการ” พร่ำเพร่ือเหลือเกินแท้

  ต้องเร่งแก้ก่อนสายเมื่อภายหลัง

  แม้เสียง  ร ล กล้ำ ย้ำพูดฟัง

  ออกเสียงดังเด่นชัดจัดว่าดี

 ภาษาไทยมรดกไทยใคร่ศึกษา

รู้ที่มาที่ใช้ในทุกที่

ทั้งพูดเขียนสุนทรพจน์บทกวี

ประกาศศักดิ์เทิดศรีนี่ไทย “เรา”

   พูดไทยคำอังกฤษคำซ้ำพูดเพี้ยน

  คนติเตียนไม่รู้ดูโง่เขลา

  วัฒนธรรมล้ำค่าอย่าดูเบา

  เราไม่เอาใจใส่ใครจะแล

 ภาษาไทยบ่งบอกเอกลักษณ์

รู้ตระหนักพูดมา “อ้าไทยแน่”

ยินสำเนียงเชื่อมั่นมิผันแปร

พวกเราแท้ “นี่แหละไทย” ให้สังวร

   หากวันใดไม่มีเอกลักษณ์

  จะประจักษ์ความเสียหายเกินถ่ายถอน

  ภาษาไทยอาจป่วยแลม้วยมรณ์

  หากถึงตอนนั้นไซร้ไทยสูญพันธ์ุ

วันภาษาไทย

 ขอเชิญนักศึกษาพิการทุกประเภท ท่ีจดทะเบียน 

คนพิการยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงิน

อุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 

ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอยื่น 

แบบแสดงความจำนงฯได้ท่ี :- ศูนย์์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 โทรศัพท์ 0-2310-8306 

(ในวันและเวลาราชการ)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

บุคลากร ม.ร. อบรม 
‘เสริมสร้างรูปแบบอัตลักษณ์สถาบัน’
 ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 

การเสริมสร้างรูปแบบ 

อัตลักษณ์สถาบัน (Brand  

Image) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 

วิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธาน และมีรองศาสตราจารย์ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน ์ ผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยในยุคแรกก่อต้ัง และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

หลายสมัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 

ประมวล กุลมาตย์และประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช 

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร ประธานสภาคณาจารย์ ม.ร.  

กล่าวว่า การจัดโครงการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้เข้าใจถึงความเป็นมาและเจตนารมณ์ในการก่อต้ังมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็น 

แบบตลาดวิชา ตลอดจนบริบทของมหาวิทยาลัยท่ีบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วม 

ในการเสริมสร้างและกำหนดรูปแบบเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่

แก่ชุมชนและนำประโยชน์ไปใช้ในสังคมได้ต่อไป 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ 

นักศึกษา จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธนกาญจน์  

ภัทรากาญจน์ อดีตอาจารย์ประจำ ม.ร. และอดีตผู้อำนวยการ สวป. และ 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดีหลายสมัย เป็นวิทยากร  

ซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให ้

บุคลากรได้รับทราบและดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป 

ในรูปแบบเดียวกัน

  ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2514-ปัจจุบัน เป็นระยะ 

เวลา 40 ปี ที่ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนและมีเป้าหมายที่ตั้งไว้แต ่

อดีตในการก่อต้ังให้เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ในเรื่องราวต่างๆที่จะชี้นำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์โดดเด่นขึ้นในสังคม  

ไม่ว่าจะเป็นบริบทภายในหรือภายนอก การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคม ก็ล้วนส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเร่งพัฒนาให้ทันการ 

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังการพัฒนาด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา  

และการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งอาจจะทำ 

ให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนไป ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องราว 

ในอดีตจากผู้ที่เข้าใจและมีคุณวุฒิในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม ่

ควรรับทราบ เพราะการรู้รากเหง้าที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้การพัฒนา 

สถาบันเดินหน้าและเจริญเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เชญิชวนนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 

จากทุกสถาบัน และประชาชน 

ท่ีมีใจรักภาษาไทยร่วมส่งผลงาน 

ประกวดวรรณกรรมรามคำแหง  

ประจำปี 2555 เฟ้นหานักประพันธ์ 

ฝี มื อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สู่ ว ง ก า ร 

วรรณกรรมไทย ส่งผลงานได้ต้ังแต่ 

บัดนี้-31 ตุลาคม 2555

 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แถลงข่าวการจัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555 โดยมี 

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และนายกสมาคม 

ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายชัยมงคล  

เสน่หา นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้แถลง มีคณาจารย์และนักศึกษา ม.ร. 

ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2  

อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

 โอกาสนี้ นายชัยมงคล เสน่หา นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวว่า สมาคม 

ศิษย์เก่า ม.ร. ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์จัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหง 

เป็นปีท่ี 2 โดยมองว่าในแวดวงของนักเขียนจำเป็นท่ีจะต้องมีเวทีประกวดวรรณกรรม 

เพื่อให้เกิดวรรณกรรมใหม่ขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้หารือกับคณบดี 

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ จึงเกิดจุดเริ่มต้นในการประกวดข้ึนเป็นครั้งแรก 

เมื่อปี 2554 มีผู้ส่งผลงานถึง 403 สำนวน  และเชื่อว่าวรรณกรรมรามคำแหง 

จะต้องคงอยู่ ด้วยการร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าผลักดันให้เกิดโครงการต่อเน่ือง 

ทั้งในปีนี้และปีต่อๆไป 

 “การจัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหงนั้น ม.ร. และสมาคมศิษย์เก่า 

อยากเห็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จากทุกสถาบันทั่วประเทศร่วมส่ง 

ผลงานเข้ามาประกวดให้ได้จำนวนหลายสำนวน เพื่อสร้างเยาวชนของชาต ิ

ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่เขียน และใฝ่อ่านหนังสือที่เป็นวรรณกรรมไทยให ้

มากข้ึน ซ่ึงเช่ือว่าเวทีน้ีจะเป็นอีกเวทีในการช่วยสร้างเยาวชนท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

ในสังคมไทย”

 ด้าน รศ.ทวีศักด์ิ ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ 

สมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับ 

การประกวดวรรณกรรมรามคำแหง ซ่ึงการจัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหง 

ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์งานเขียน 

สารคดีและบันเทิงคดีท่ีมีเน้ือหาในเชิงสร้างสรรค์สังคมไทยให้แก่ผู้เขียน 2 กลุ่ม  

คือ 1) กลุ่มนักเรียน  และ 2) กลุ่มนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 ผลงานที่จัดประกวดเป็นผลงานที่มีเนื้อหาแนวสร้างสรรค์สังคมไทย  

(ไม่จำกัดหัวข้อ) ประเภทผลงานรวม 4 ประเภท กลุ่มนักเรียน มี 2 ประเภท  

คือ 1) ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ความยาว 8-10 บท 2) ร้อยแก้ว 

ประเภทเรียงความ ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4  กลุ่มนิสิต นักศึกษาและ 

ประชาชนทั่วไป 2 ประเภท คือ 1) ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ความยาว 

10-12 บท  2) ร้อยแก้วประเภทเรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4  

 รางวัลการประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 220,000 บาท แบ่งเป็นแต่ละ 

ประเภทและแต่ละกลุ่ม 55,000 บาท รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 30,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 รางวัลละ 10,000 บาท  ประกาศผลการตัดสิน ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 

 ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ตุลาคม 2555 เฉพาะทางไปรษณีย ์

เท่าน้ัน ท่ีภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บหน้าซอง (รางวัล 

วรรณกรรมรามคำแหง-ระบุกลุ่มและประเภทผลงาน) หรือที่เว็บไซต์ www.

human.ru.ac.th 

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.ร.
จัดประกวดวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 2



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 ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

 
ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ทั้ง 3 คน มีหน้าที่การงานมั่นคงและมี 

ครอบครัวไปแล้ว กระผมกราบขอบพระคุณอาจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข ที่ให้อนาคตแก่กระผมและลูกๆ 

 กระผมใคร่แจ้งแก่อาจารย์ได้ทราบว่าอาจารย์

ท่ีไปบรรยาย ณ ศูนย์นครพนมทุกท่านดีมาก อยากให้ 

ลูกศิษย์ทุกคนได้รับความรู้สมกับมหาบัณฑิต  เช่น   

อาจารย์พิมล  พูพิพิธ  อาจารย์สนุ่น  มีเพชร  อาจารย์ 

จิดาภา มีเพชร และอีกหลายๆอาจารย์ กระผม 

ใคร่ฝากความเคารพไปยังทุกๆท่าน

 และขณะน้ีกระผมยังไปเรียน ณ ศูนย์นครพนม 

อีกในคณะนิติศาสตร์ กระผมได้แนะนำให้ลูกๆได ้

เรียน ป.โท ของรามคำแหงอีก อยู่ในรัศมีใกล้ๆบ้าน 

ของกระผมมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 2 แห่ง  ของ 

เอกชน 2 แห่ง แต่กระผมไปเรียนที่รามคำแหง  

นาแก ซึ่งมีระยะทาง 70 กิโลเมตร กระผมในฐานะ 

ทำหน้าที่ให้สังคมคือ

 1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อบต.  

จังหวัดสกลนคร

 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกองทุน 

หมู่บ้าน จังหวัดสกลนคร

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการธนารักษ์ 

พื้นที่จังหวัดสกลนคร

 4. วุฒิอาสาธนาคารสมอง

 กระผมได้แนะนำนายก อบต. ได้ให้การสนับสนุน 

พนักงานส่วนตำบล ไปเรียน ป.โท ที่รามคำแหง  

นาแก

         ด้วยความเคารพและนับถือ

           นายสำเนียง  เหมะธุลิน

และความคิดที่ครูพูด ครูก่อไว้ให้เอาไปทำ ลูกทุกคน 

เรียนรามฯเช่นเดียวกันกับลูกของครู  ลูกทุกคนต้องเรียน 

รามคำแหง ไม่หลักสูตรใดก็หลักสูตรหนึ่ง หรือไม่ก็ 

หลายหลักสูตร ที่สำคัญอีกอย่างคือคุณสำเนียงได้รู ้

ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นขยายสาขา 

ออกไปอย่างกว้างขวาง อยู่บ้านไหนเมืองไหนก็สามารถ 

มาเรียนใกล้บ้านได้ รวมทั้งเรียนได้หลายหลักสูตร  

หลายช้ัน หลายปริญญา คือต้ังแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท   

ปริญญาเอก ก็เรียนได้ใกล้บ้าน โอกาสอย่างน้ีจะมีท่ีไหน   

การไม่มีเวลาและโอกาสได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพ- 

มหานคร ถ้าหากต้ังใจจริงก็สามารถเรียนได้ เร่ืองการเงิน 

ครูเห็นว่าไม่ใช่ปัญหามากมายนัก เพราะปัจจุบันนี ้

การเงินการทองระดับที่เรียนราคาไม่กี่พันบาทก็เรียน 

กันได้ อย่างรามคำแหงน้ันถ้าเรียนท่ีต่างจังหวัด สอบผ่าน 

ทุกวิชาโดยไม่ต้องลงทะเบียนวิชานั้นซ้ำ เงินไม่เกิน 

สองหม่ืนบาทก็สามารถเรียนได้จนจบ  อย่างน้ีเป็นต้น  

 ข้อสำคัญ อยู่ที่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนและตั้งใจจริง   

การเอาจริงเอาจัง ทุกอย่างจะพ่ายแพ้เรา พ่ายแพ้ความ 

เพียรพยายามท้ังส้ิน  ครูคิดว่าคนไทยเราขาดเป็นอย่างย่ิง 

ในความพยายาม จริงอยู่ว่าผู้ที่มีความเพียรพยายาม 

ก็มีมาก แต่ก็มีอีกไม่ใช่น้อยท่ีไม่ได้ใช้ความเพียรพยายาม   

ไม่ได้ใช้โอกาสท่ีรามคำแหงขยายโอกาสออกไปจนเกือบ 

จะถึงบันไดบ้าน เกือบจะถึงที่นอนก็ว่าได้ และขอให ้

บอกต่อกันไปด้วยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สอน 

ในต่างจังหวัดที่เป็นสาขาวิทยบริการฯนั้น ก็สุดแท ้

แต่จะเลือกเรียน สอนตั้งแต่ ป.ตรี ป.โท ป.เอก   

ท่ีสำคัญท่ีสุด คนท่ีสอบเรียนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้ว   

ขณะท่ีข้ึนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยากให้ลงทะเบียน 

เรียนรามคำแหงไว้ล่วงหน้า เรียกว่า Pre-degree หรือ 

เตรียมปริญญา พอเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว 

ก็สมัครเป็นนักศึกษารามคำแหง และสามารถโอน 

หน่วยกิตที่เรียนสะสมไว้มาเป็นของตัวเอง บางคน 

สามารถจบได้ทันที บางคนอาจจะเรียนเพ่ิมอีกไม่ก่ีเล่ม   

ก็สามารถเรียนจบชั้นปริญญาตรีได้โดยใช้เวลาเพียง 

ไม่นาน  มีที่ไหนอีกนอกจากรามคำแหง  นอกจาก 

ช่วยให้คนท่ีขยันหม่ันเพียร  ช่วยให้คนท่ีมีโอกาสได้เรียน  

ได้เร่งตัวเองเพื่อจะได้รีบจบแล้วก็รีบทำงาน นี่คือวิถี

ที่เราจะดูแลบ้านเมืองของเราได้  

 จดหมายจากคุณสำเนียงเป็นจดหมายท่ีลูกศิษย์ 

ควรอ่านซ้ำสัก 2 รอบ ก็จะมองเห็นว่า คุณสำเนียง 

สมควรแก่คำชมที่ว่า  “ไม่เสียแรงที่รามคำแหงขยาย 

โอกาสทางการศึกษาไปหาคุณสำเนียง  คุณสำเนียงม ี

ผลสัมฤทธ์ิอย่างย่ิง ขอบคุณคุณสำเนียงท่ีเป็นตัวอย่างให้ 

ขอให้มีความเจริญงอกงาม  ถ้าลงไปกรุงเทพฯก็แวะไป 

หาครูบ้าง  ไปคุยกันเรื่องต่างๆ  ถือว่าเป็นความรักและ 

ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ก็แล้วกัน”  พบกันใหม่ 

ฉบับหน้า  สวัสดีครับ

 จดหมายของคุณสำเนียงจากสกลนครนี้    

นำมาลงไว้ก็ เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้เห็น 

แนวคิดของลูกศิษย์รามคำแหง  ลูกศิษย์รามคำแหง 

ไม่ว่าอยู่ ณ ท่ีใด เม่ือเขาได้รับการศึกษาจากรามคำแหง 

ไปแล้วเขามีความคิดอย่างไรบ้าง เพราะในจดหมาย 

ฉบับน้ีได้ช้ีให้เห็นการเรียนรู้ วิธีการคิด การศึกษาท่ีเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต  และใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างคุ้มค่า  คุ้มค่าในที่นี ้

หมายความว่า หากได้มีการเรียนรู้อย่างถูกวิธีและไม่จำเป็น 

จะต้องไปใช้เงินมากมายก็สามารถเรียนได้ รู้ได้ ศึกษาได้   

เอาไปสอนตนเอง  สอนครอบครัว  สอนลูกหลาน   

และก็จะเกิดเส้นทางสร้างผู้สร้างคนที่มีคุณภาพใน 

ประเทศเราได้  นี่ก็คือคุ้มค่าที่ได้เกิดมาในชีวิตหนึ่ง

 คุณสำเนียงเป็นตัวอย่างที่ครูกล่าวมา  และ 

ที่สำคัญที่สุดนั้น  ครูภูมิใจที่คุณสำเนียงได้นำความรู ้

 การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้น 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี โท และเอกคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงท้ังในการฝึกงานระยะส้ัน 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะยาว รวมถึงมีการ 

แลกเปล่ียนคณาจารย์ การพัฒนาโครงการวิจัย การสอน 

การเสวนาทางวิชาการที่มีขอบเขตทางด้านวิชาการ 

ร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ ์

ท่ีดีทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยท้ังสองต่อไป

  ม.ร. ลงนามความร่วมมือฯ         (ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี และเป็น 

ผู้ทำกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน ทั้งกิจกรรมภายใน 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาควิชาสื่อสารมวลชนสามารถรับรองได้ จะได้รับ 

การพิจารณาก่อน หรือเป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี 

และขาดแคลนทุนทรัพย์

 นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ติดต่อขอ 

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการ 

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 

31 สิงหาคม 2555

 

  ให้ทุนแสงชัย สุนทรวัฒน์ฯ         (ต่อจากหน้า 1)

 สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการเร่ือง “ดูแลสุขภาพอย่างไรให้ไกลโรค” 

เพ่ือให้บุคลากรชาวรามคำแหง มีสุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรงสมบูรณ์ และพร้อมที่จะทำงานให้กับ 

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ปรีชา 

ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ม.ร. เป็น 

ประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย อาจารย์วัลภา  

ไชยยงค ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจกรรมกีฬา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 

24 กรกฎาคม  ที่ผ่านมา  ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

บุคลากร ม.ร. ทดสอบสมรรถภาพ



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๘) วันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

จดหมายจากสกลนคร

ม.ร. สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2554  
วันที่ 8-18 ส.ค. 2555 (เว้นวันที่ 12 ส.ค. 2555)

 กราบเรียน อาจารย์รังสรรค์ แสงสุข ท่ีเคารพ 

และนับถือ  

 กระผม นายสำเนียง เหมะธุลิน อายุย่าง 

71 ปี สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(รับภาคบ่ายวันที่ 8 มีนาคม 2555) กระผมเรียน 

ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม

 กระผมได้พูดคุยกับอาจารย์ที่เดินทางไป 

บรรยายและอาจารย์ท่ีไปประสานงาน ณ ศูนย์นครพนม 

ว่า  ถ้าไม่มีอาจารย์รังสรรค์  แสงสุข  หลายแสน 

หลายหมื่นคนคงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับ 

อุดมศึกษาเป็นแน่ เพราะไม่มีเวลาและไม่สามารถ 

เข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ เพราะหน้าท่ีการงานต้อง 

ปฏิบัติในต่างจังหวัด  และมีหลายคนต้องติดขัดใน 

เร่ืองเงินทอง  ความจริงกระผมเรียนคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  รุ่นที่ 1  พ.ศ. 2514  สมัย 

อาจารย์ ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  เป็นอธิการบดี   

ปฐมนิเทศ ณ สนามศุภชลาศัย และมีการไป 

สอบยังสถานที่ต่างๆ เช่น  ที่ศาลาวัดสามพระยา  

ตามโรงเรียนต่างๆ กระผมไม่มีโอกาสได้ไปสอบ

เนื่องจากหน้าที่การงาน

 ในหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง  กระผมจะ 

รีบอ่านหน้า 12 คอลัมน์  “ด้วยรักและผูกพัน  จาก 

ครูสู่ศิษย์” จากการเขียนของอาจารย์รังสรรค์ จะได้ 

ทั้งความรู้และมองเห็นภาพพจน์  ทุกฉบับกระผม 

จะเก็บเอาไว้อย่างดีทุกฉบับ  ตอนหลังไม่มีคอลัมน์น้ี   

กระผมเสียดายมาก  กระผมเคยพูดกับเพื่อนๆ 

หลายๆคนว่า  ถ้าหากอาจารย์รังสรรค์  ได้รวบรวม 

เป็นเล่ม  ด้วยรักและผูกพัน  จากครูสู่ศิษย์  กระผม 

และศิษย์หลายๆ คนคงหามาเป็นสมบัติให้ได้ แนวคิด 

ของกระผมเห็นด้วยกับอาจารย์เป็นอย่างมากคือ  

กระผมไม่ให้ลูกสาว 3 คนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ืน   

โดยต้ังใจให้ไปสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

เพียงแห่งเดียวและได้จบการศึกษาท้ัง 3 คน ดังน้ี

 นางสาวเหมะรัตน์  เหมะธุลิน จบรัฐศาสตร์  

ปี 2533, นางสาวรัตน์วัชนี เหมะธุลิน จบมนุษยศาสตร์ 

ปี 2540, นางสาวเมธ์วดี เหมะธุลิน จบบริหารธุรกิจ   

ปี 2543 (อ่านต่อหน้า 11)

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 

จำนวน 100 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณ 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

  คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 “พุทธศาสตร ์

พัฒนาสติ สร้างปัญญา พัฒนาศักยภาพในการทำงาน” 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

80 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ณ วัดธรรมสถิต 

ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การจัดกิจกรรมครั้ งนี้ เพื่อให้บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมแสดงความ 

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 

ราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา          60  พรรษา และ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตอันดีให้กับบุคลากร 

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาศักยภาพการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ม.ร.ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียม 

ความพร้อมผู้นำอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคม 

อาเซียน” จัดโดยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยได้รับเกียรติจากนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 

รองประธานหอการค้าไทย  ร่วมบรรยายพิเศษ และ 

มีรองศาสตราจารย์สุพรรณี มังคะลี ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา 

ปริญญาโท ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

สัมมนาอุตสาหกรรมไทย 
สู่ประชาคมอาเซียน


