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(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะศิลปกรรมฯ ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ได้รับทุนออกค่ายอาสาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

รามคำแหงสานสายใยผู้เกษียณอายุราชการ
จัดงาน “ร้อยดวงใจ พันผูก ใต้ร่มเงา ม.ร.”

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

แจ้งข่าวกองทุน กยศ. ภาค 2/2556

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานเล้ียงขอบคุณบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ  

ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่อ “ร้อยดวงใจ พันผูก ใต้ร่มเงา ม.ร.” โดยมีผศ.วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานมอบโล่ให้แก ่

ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งคณาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 162 คน  

ภายในงานมีรศ.รังสรรค์  แสงสุข  อดีตอธิการบดี (อ่านต่อหน้า 2)

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ฒุศิกัดิ์

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นายปรารภ ลีลาศเจริญ 

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา  

นางสำอางค์ ปอกกันทา หัวหน้างาน 

กิจการและบริการนักศึกษา ร่วมแสดง 

ความยินดีกับนักศึกษากลุ่มรามฯ 

รักษ์ป่า วิทยาเขตบางนา

 ตามท่ีมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ เข้าร่วม 

ประกวดในโครงการ “ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 2” เพื่อขอรับทุน 

สนับสนุนในการออกค่ายอาสาพัฒนา น้ัน นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ซ่ึงมีนางผ่องศรี เสียมไหม  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีไหว้ครู 

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์ คณบดี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา 

ปัจจุบัน ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก  

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 0321-0322 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา แจ้งถึงนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนท่ี 2/2556  
ว่า ขณะนี้ระบบ e-studentloan เปิดให้นักศึกษาผู้เคย 
กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. บันทึกแบบคำขอกู้ประจำภาค
เรียนที่ 2/2556 ได้แล้วที่ www.studentloan.or.th 
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  
ภาค 2/2556 ให้ติดตามอ่านรายละเอียดการจัดเตรียม 
เอกสารการขอกู้ได้ท่ีบอร์ดงานแนะแนว จัดหางานและ 
ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (อาคารศิลาบาตร  
ชั้นล่าง) หรือข่าวประชาสัมพันธ์ที่ www.ru.ac.th/ 
scholarship/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 

นักศึกษา หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ใน 

สำนักงานระดับกลาง คร้ังท่ี 1/57 (84) ประกอบ 

ด้วย Setting& Maintenance Windows System,  

Working with Microsoft Excel 2010, การใช้ 

งานบริการ Google Apps โดยนักศึกษาจะต้อง 

สอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 

ระดับต้นมาก่อน ค่าสมัครพร้อมตำราเรียน 

และอุปกรณ์ 500 บาท เลือกกลุ่มอบรมได้ดังน้ี 

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์

ม.ร. ประชุมกรรมการ
ควบคุมการสอบ ประจำปี 2556

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยและ 

ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ให้แก่กรรมการควบคุมการสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2556  

กำชับหัวหน้าตึกสอบ-กรรมการฯทุกคน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่เพื่อ 

รักษามาตรฐานการคุมสอบ เข้มงวดในทุกขั้นตอน และป้องกันการทุจริต 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

คณะผู้บริหารและบุคลากร ม.ร. มาร่วมงาน เม่ือวันท่ี  

26 กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 กิจกรรมในงานเร่ิมต้ังแต่ช่วงเช้า ผู้เกษียณอายุ 

ราชการร่วมทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์       พิธีถวาย 

สังฆทานอุทิศแด่ผู้อุปการคุณและบุคลากรท่ีล่วงลับ 

ไปแล้วของ ม.รามคำแหง และพิธีสักการะองค์พ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมรับโล่-ของที่ระลึก 

และรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณบุคลากร 

ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้อุทิศกายและใจ 

อุทิศเวลา สร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก ่

มหาวิทยาลัยจนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาถึง 

ทุกวันนี้ และหลังจากที่ได้เกษียณอายุราชการไปจะ 

ได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และทำในส่ิงท่ีตนเอง 

อยากทำหลังวัยเกษียณ

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า เมื่อทุกท่านได้ 

เกษียณอายุราชการไปแล้ว ขอฝากให้ท่านช่วยดูแล 

มหาวิทยาลัยในอีกทางหนึ่ง ด้วยการประชาสัมพันธ ์

ส่ิงท่ีดีงามของมหาวิทยาลัย ว่าสถาบันแห่งน้ีเป็นท่ีพ่ึง 

ของลูกหลานคนไทยอย่างแท้จริง ซ่ึงคนรุ่นหลังก็ต้อง 

ช่วยกันทำงานเหมือนคนรุ่นก่อน ทำให้มหาวิทยาลัย 

เข้มแข็งและเจริญงอกงามต่อไป 

 “วันน้ีเป็นโอกาสดีท่ีชาวรามคำแหงได้มาร่วม 

สานสายใยแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ล้วนมีความรัก 

และความผูกพันกันมายาวนาน ซ่ึงท่านยังได้ฝากผลงาน 

ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สานต่อและเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็น 

พ่ีสอนน้อง เป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีมีความเอ้ืออาทรและ 

มีความสามัคคีต่อกัน

 ขอขอบคุณที่ทุกท่านมีความรัก ความผูกพัน 

ต่อรามคำแหง และได้ช่วยกันสร้างคุณประโยชน์ให ้

แก่บ้านเมือง รามคำแหงจะไม่ลืมคุณความดีที่ท่านม ี

ต่อมหาวิทยาลัย พวกเราชาวรามคำแหงจะระลึกถึง 

ท่านเสมอและตลอดไป ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง 

ท้ังกายและใจ มีกำลังใจท่ีเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ 

ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ”  อธิการบดีกล่าว

รามคำแหงสานสายใยฯ                (ต่อจากหน้า 1)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นท่ีปรึกษากลุ่ม  

ได้รับคัดเลือกโดยได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจำนวน  

200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และผลิตภัณฑ์ 

ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ จำนวนมาก

 ท้ังน้ี นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า จะนำไปสร้าง 

อาคารอเนกประสงค์เพ่ือเป็นสถานท่ีสวดมนต์สำหรับ 

น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย  หมู่ท่ี 1 ตำบลนนทรี  

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่  

1-14 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้โครงการค่ายอาสา  

รามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจอาสา สร้างอาคารอเนกประสงค์ 

เพื่อน้อง 

 โดยนักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า ตระหนักดีว่า 

ปัจจุบันสังคมไทยประสบกับปัญหาต่างๆมากมาย 

หลายด้าน หลายปัญหามีผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชน  

และปัญหาต่างๆในสังคมปัจจุบันยังทำให้ผู้คนในสังคม 

มีความเห็นแก่ตัวมากข้ึน ในฐานะนักศึกษาซ่ึงเป็นเยาวชน 

ของชาติ และเป็นบุคลากรที่จะพัฒนาประเทศต่อไป 

ในอนาคต ควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทาง 

ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมถึงช่วยกันรักษา 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ียังต้องได้รับการ 

พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปด้วย เพ่ือนำ 

ความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับมาพัฒนาสังคม 

และประเทศชาติต่อไป 

กลุ่มรามฯ รักษ์ป่าฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า พิธีไหว้ครู ครอบครู 

โขนละครและดนตรีไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีจัดข้ึน 

เพ่ือแสดงความเคารพบูชาครูเทพเจ้าตามลัทธิพราหมณ์  

อีกท้ังเป็นการแสดงความเคารพต่อบุรพาจารย์ผู้ล่วงลับ  

และครูในปัจจุบัน นำมาซ่ึงความเป็นสิริมงคล และเป็น 

การปัดเป่าภยันตรายอันอาจเกิดข้ึนต่อการศึกษานาฏศิลป์ 

และดนตรีไทยได้ การจัดพิธีไหว้ครูในคร้ังน้ี เป็นคร้ังแรก 

ท่ีจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย แยกเป็นพิเศษจากพิธีไหว้ครู 

โขนละคร เพราะกระบวนพิธีท่ีมีความพิเศษสืบเน่ือง 

มาต้ังแต่โบราณกาล ท้ังน้ีภายในงานยังมีพิธี “การรับ 

มอบให้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย” ซ่ึง 

ได้รับเกียรติจาก ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ  

เป็นผู้ประสิทธิให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีไทย  

เป็นครั้งแรกด้วย

 “พิธีไหว้ครูทั้งด้านโขนละครและดนตรีไทย 

ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรจะส่งเสริมให้ผู้ที่ 

ศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีการแสดงที่ลุ่มลึกด้วยภูมิปัญญาและร่วม 

สืบทอดแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เป็นค่า 

นิยมที่ดีแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี รวมทั้งยังส่ง 

ผลให้เกิดความสามัคคีในสังคม และเป็นตัวอย่างอันควร 

แก่การประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม 

ของไทยสืบไป”

        

คณะศิลปกรรมฯ                          (ต่อจากหน้า 1) 

ให้การสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

มหาราช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า             การควบคุม 

การสอบไล่เป็นเรื่องที่สำคัญของรามคำแหง ทุกคน 

ต้องช่วยกันเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  

เพื่อป้องกันการทุจริตและให้การสอบเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยต้ังแต่ภาคการศึกษาน้ี มหาวิทยาลัย

ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถเลือกที่จะคุมสอบ

หรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ

 “มหาวิทยาลัยจริงจังกับทุกเรื่องที่อาจจะเกิด 

ปัญหาแก่องค์กร ในการคุมสอบจึงขอให้บุคลากรเคารพ

กติกาในห้องสอบเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาและไม่ให้มิจฉาชีพ

ใช้รามคำแหงเป็นช่องทางทำมาหากิน ซึ่งรามคำแหง 

มีคณะกรรมการท่ีทำหน้าท่ีดูแลเร่ืองควบคุมการทุจริต

โดยตรง ขอให้บุคลากรทุกคนตระหนักในความร่วมมือ

ตรงนี้  

 ขอให้เข้มงวดเร่ืองการตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษา 

และบัตรประจำตัวประชาชน เพราะปัจจุบันมีบุคคล 

ภายนอกท่ีรับปลอมเอกสารข้ึนมาเพ่ือทุจริตการสอบ 

รวมถึงการเดินตรวจแถว การใช้เครื่องมือสื่อสาร 

การพูดจากับนักศึกษา ขอให้บุคลากรระวังและปฏิบัติ

ให้ถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือการฟ้องร้อง 

ใดๆ และขอให้ใช้จิตวิญญาณในความเป็นครูพูดคุยกับ

นักศึกษาด้วยความเมตตา” 

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า ส่วนการตรวจสอบ 

เรื่องการทุจริตในห้องสอบนั้น ขอให้ช่วยกันทำงาน 

เป็นทีม มีสักขีพยานหากเห็นว่านักศึกษามีพฤติกรรม 

ทำทุจริตจริง ให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการ 

สอบสวนหาข้อเท็จจริง นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัย 

ยังได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เพศ 

ที่ปรากฏกับเพศกำเนิดไม่ตรงกัน ทั้งผู้ชายและผู้หญิง 

ที่มีความประสงค์จะแต่งกายตามเพศที่ปรากฏ 

ให้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการสอบ  อีกท้ังกรณี 

การส่งข้อสอบคืน ขอให้บรรจุข้อสอบให้ถูกวิชาและ 

ส่งตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และกรณีการ 

ขออนุญาตลาหยุดสามารถอนุญาตได้ในเหตุฉุกเฉิน 

เช่น การเจ็บป่วยกะทันหัน การเสียชีวิต ก็ให้พิจารณา 

แต่ละกรณีด้วย 

 ในโอกาสเดียวกันน้ี อธิการบดียังกล่าวว่า นายวิรัช 

ชินวินิจกุล นายกสภา ม.ร.ซึ่งเคยเป็นอาจารย์คณะ- 

นิติศาสตร์ ม.ร.ได้ฝากบอกบุคลากรว่า การที่ท่าน 

เข้ามาทำหน้าท่ีตรงน้ีเพราะต้องการพัฒนารามคำแหง 

และตอบแทนคุณมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ท่านพร้อม 

ท่ีจะยืนเคียงข้างรามคำแหงและคนรามคำแหงเสมอ 

และท้ายที่สุด อธิการบดี ม.ร. ฝากให้บุคลากรช่วยกัน 

ประหยัดพลังงาน ทั้งไฟฟ้า น้ำประปาและน้ำมัน 

เชื้อเพลิงด้วย

ม.ร.  ประชุมกรรมการฯ                (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 อังคาร จันทาทิพย์ คือชื่อของ 

ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ 

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัล 

“ซีไรต์” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

 ซีไรต์ปีน้ีเป็นรอบของวรรณกรรม

ประเภทกวีนิพนธ์ ฉะนั้นอังคารจึงได้

ชื่อว่าเป็นกวีซีไรต์

 เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ได้รางวัลวรรณกรรมประเภทนี้เป็น

คนที่ ๓

 เนื่องเพราะ “กวีซีไรต์” ที่เป็น 

ศิษย์เก่ารามคำแหงคนแรกคือ โชคชัย 

บัณฑิต (โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ ์

จากเรื่อง บ้านเก่า)

 คนที่สอง คือ มนตรี ศรียงค์ 

(มนตรีได้จากเร่ืองโลกในดวงตาข้าพเจ้า) 

 แต่ถ้านับนักเขียนคนแรก (จาก 

รามคำแหง) ท่ีได้รางวัลน้ีคือ ศิลา โคมฉาย

(วินัย บุญช่วย จากเรื่องครอบครัว 

กลางถนน) ได้รางวัลซีไรต์วรรณกรรม 

ประเภทเร่ืองส้ัน อังคารก็จะเป็นศิษย์เก่า 

รามคำแหงท่ีได้รางวัลซีไรต์เป็นคนท่ี ๔ 

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความ- 

ยินดีต่ออังคาร จันทาทิพย์ เป็นพิเศษ

 ยินดีแรกในฐานท่ีได้รางวัลซีไรต์ 

จากหนังสือกวีนิพนธ์ที่ชื่อ “หัวใจ 

ห้องที่ห้า”

 ยิ น ดี ป ร ะ ก า ร ที่ ส อ ง ใ น ฐ า น 

ที่เขาเป็นศิษย์เก่า “ลูกพ่อขุนฯ”

 แม้ซีไรต์จะเป็นรางวัลท่ีได้ไม่ยาก

 แต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นรางวัลท่ี

 ได้ไม่ง่าย

 ส ถ า บั น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประกวดดนตรีไทย 

ระดับประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 เนื่องใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 5  ธันวาคม  2556  ประเภทเดี่ยวขลุ่ยและ 

รำวงมาตรฐาน รอบชิงชนะเลิศ  ชิงเงินรางวัล 64,000 บาท 

พร้อมรางวัลเกียรติยศและรางวัลสมนาคุณอีกมากมาย 

โดยมี รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห รองอธิการบด ี

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน 

ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 

2556 ประเภทเด่ียวขลุ่ยและรำวงมาตรฐาน รอบชิงชนะเลิศ 

เพ่ือกระตุ้นและผลักดันให้วงการดนตรีไทยเกิดการต่ืนตัว 

เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชน 

ท่ัวไป ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ไปสู่ประชาคมอาเซียน

 “การประกวดดนตรีไทยครั้งนี้  ได้ขยายรูปแบบ 

การประกวดให้ครอบคลุมในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

ถือเป็นเวทีด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับประชาชน  

เป็นการสร้างมาตรฐานในระดับชาติและกระตุ้นให้วงการ 

ดนตรีไทยเกิดความต่ืนตัว แลกเปล่ียนเรียนรู้และรังสรรค์ 

แนวดนตรีให้รุ่งเรืองย่ิงข้ึน โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนที่สนใจดนตรีไทย ได้มีโอกาสสัมผัส 

สุนทรียภาพทางดนตรีที่ได้คัดสรรแล้วว่าดีเยี่ยมอีกด้วย”

 ภายในงานมีการแสดงพิเศษชุด “เดี่ยวขลุ่ย” โดย 

อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ

 สำหรับผลการประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียวขลุ่ย 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนิก  วิชัยดิษฐ นักศึกษามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เพลงที่ใช้คือ “แสงเทียน” ได้รับเงินรางวัล 

10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรัญ  

แสงเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพลงท่ีใช้คือ 

“สายลม”  ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ เด็กชายสินชัย ปราการ นักเรียนโรงเรียนขลุ่ย 

อ.ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี (We Love เสียงขลุ่ย) เพลงที่ใช ้

คือ “ค้างคาวกินกล้วย” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท  

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  เด็กชายระพี  แช่มช้อย  

นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว             เพลงท่ีใช้คือ   “แสงเทียน” 

และนายณัฐชนน  จตุรวัฒนา นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพลงที่ใช้คือ “ลาวล่องน่าน” ได้รับ 

เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลสมนาคุณ 3 รางวัล  

ได้แก่ เด็กชายศิวัช  อ่ิมรัตนรัก นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย 

เพลงท่ีใช้คือ “ความฝันอันสูงสุด” นายศณัฐพงษ์  ไตรพันธุ์ 

นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต เพลงท่ีใช้คือ “แสงเทียน” 

และนายปรเมศ อ่อนเกตุพล ประชาชนท่ัวไป เพลงท่ีใช้ 

คือ “ความฝันอันสูงสุด” ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท  

พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

 และประเภทรำวงมาตรฐาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

นายปรัชญา กล่ินสุวรรณ และนางสาวศราทิพย์  เพชรสุทธ์ิ  

จากทีมนาฎราช ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ นายสุวรรณธรณ์  ใจยนต์ และนางสาว 

กมลชนก  ศรีสวัสดิ์ จากทีมศรีสวัสดิ์ ได้รับเงินรางวัล 

8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายจักรพงศ์            

อุนานุยา และเด็กหญิงพรธิชา  นิลทการ จากโรงเรียน 

วัดยายร่ม ฝ่ายประถม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  เด็กชายธีรภัทร ตันติวนิช 

 และเด็กหญิงรวิภา  ใจย้ิม  จากโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 

และนายฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์ และนางสาวช่อผกา   

สาระทองอินทร์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และ 

รางวัลสมนาคุณ 3 รางวัล  ได้แก่ นายรัชชานนท์ิ  พิพิธธนพงษ์ 

และนางสาวชนากานต์  พานิช จากทีมพรคเณศ  เด็กชาย 

อิทธิเดช สุพัฒสร และเด็กหญิงชุตินันท์ ทองแสง จากโรงเรียน 

คลองเจริญราษฎร์ และเด็กชายอัมฤทธ์ิ  สุพัฒสร และเด็กหญิง 

ปราณชนก  สุขวัฒนสินธ์ุ จากโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 

ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล
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เทคนิคการบวก
 ยุคนี้เป็นยุคของ IT มีความเจริญก้าวหน้า 

ทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากแม้แต่โทรศัพท์มือถือ  

หรือนาฬิกาบางรุ่นก็ใช้คิดเลขได้จนทำให้เคร่ืองคิดเลข 

ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป  แต่ถ้าถามว่าการเรียนการคำนวณ

จะต้องใช้เครื่องคิดเลขใช่หรือไม่ ขอตอบว่าไม่จำเป็น 

เสมอไป เราจะใช้กับปัญหาท่ีมีความยุ่งยากในการคำนวณ 

ปัญหาที่มีการดำเนินการซับซ้อน ปัญหาที่เป็นตัวเลข 

ทศนิยมหลายหลักเป็นต้น ซ่ึงมักใช้กับระดับการศึกษา- 

มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัย แต่เด๋ียวน้ี 

เห็นนักเรียนระดับประถมยังใช้กันเลย ทำให้เด็กไม่อยาก 

ใช้ความคิด ไม่อยากใช้สมองเอาแต่ใช้เครื่องมือ

 มีบางคนชอบพูดว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม

ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร ก็อยากจะถามกลับเหมือนกัน 

ว่าทำไมทุกชาติทุกภาษาต้องให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ 

ตั้งแต่ชั้นประถม หรือตั้งแต่เกรด 1 คำตอบง่ายคือ 

เขาต้องการให้เยาวชนของชาติคิดเป็น มีตรรกะ มีข้ันตอน 

กระบวนการ รู้จักการแก้ปัญหา

 การคำนวณที่ง่ายที่สุดคือการบวกตัวเลขซึ่ง 

จะต้องเริ่มต้นจากการบวกเลขหลักเดียว 2 ตัวดังนั้น

ผู้เรียนต้องฝึกการบวกให้คล่องก่อน วิธีการฝึกการบวก 

ท่ีสามารถทำได้ทุกๆวันฝึกได้จากป้ายทะเบียนรถยนต์ 

เพราะเราต้องเดินทางทุกวัน เช่นเห็นป้ายทะเบียน                          

  กท 3587   เราก็ใช้ตัวเลข  3 + 5 + 8 + 7  =  23  เป็นต้น  

เมื่อเราฝึกบ่อยๆจะทำให้เรามีทักษะเช่นควรบวก  

3 กับ 7 ก่อน หรือรวมสามจำนวน 5, 7 และ 8  ได้ 20 

ก่อนค่อยนำมารวมกับ 3  

 สำหรับเทคนิคการบวกจำนวนหลายๆจำนวน

ใช้หลักการทดสิบโดยใช้จุด หรือ ขีด ทำสัญลักษณ์ไว้

ท่ีตัวเลขท่ีบวกครบสิบแล้วใช้เศษบวกต่อจนได้คำตอบ 

ตัวอย่างเช่น

 ตัวอย่าง  จงหาผลบวกของ  7 + 5 + 6 + 9 + 3 

+ 2 + 4 + 7 + 3 + 8 + 1 + 6 + 5 + 9 + 3

 วิธีทำ   7 + 5* + 6 + 9* + 3* + 2 + 4 + 7* + 3 + 

8* + 1 + 6* + 5 + 9* + 3

                =  78

 คำอธิบาย  7 + 5 =  12 ใส่จุดท่ี  5 ใช้เศษคือ 2   

บวกต่อ  2 + 6 (ยังไม่ถึงสิบ) + 9  =  17  ใส่จุดที่  9  ใช้เศษคือ 

7  บวกต่อ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงเศษตัวสุดท้าย คือ 

8  นับจุดได้  7  จุด ดังนั้นคำตอบคือ 78

 สำหรับการบวกเลขหลายหลักหลายจำนวน  

ให้ตั้งจำนวนแต่ละจำนวนในแนวตั้งโดยที่หลักหน่วย 

ต้องตรงกันแล้วใช้การบวกตามแนวตั้งทีละหลัก 

แบบตัวอย่างข้างบนใส่คำตอบตัวหลังสำหรับตัวหน้า

นำไปรวมในหลักถัดไป โอกาสหน้าจะนำเทคนิคการ

คำนวณแบบอื่นๆมาเล่าให้ฟังนะครับ

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ 

กีฬาแอโรบิคแดนซ์สำหรับนักศึกษา คณะพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556  

ณ  อาคารสุโขทัย ช้ัน 9 ห้อง 902  โดยมี อาจารย์ภาสกร 

เรืองวานิช อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นวิทยากรนำแอโรบิคแดนซ์ และมีนักศึกษา 

ปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน 

    มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชิน ี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2556 โดยรองศาสตราจารย์ 

วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน โดยมีนักศึกษา 

ประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยมี นายวิรัช  

ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผล 

การประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

        1.  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์สุวรรณี แสงมหาชัย ดำรงตำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 

2556

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ศุภชัย ตันศิริ ดำรงตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555  

 2.  แต่งตั้งรักษาราชการแทนฯ

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ 

ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 

กันยายน 2556

 3.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ 

ศุภรัตน์ ตี่คะกุล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 

ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 4.  ลาออกจากตำแหน่งฯ

  - อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ 

ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลานามัย 

คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 

เป็นต้นไป

   - อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี ศิริภัทร  

ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี  

การศึกษาและกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

     5.  ปรับปรุงหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 

สภาวิศวกรฯ พ.ศ. 2555

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลกัสตูรจากรหสัวชิา 5 หลกั เปน็  7  หลกั     ของหลกัสตูร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2551 และฉบับปี พ.ศ. 2545

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตร จากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก   ของหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2549 

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ- 

บริการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 วิชาเอกการประกันภัย 

  6.  ข้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายใน ม.ร.

  ให้ความเห็นชอบข้อมูลการจัดตั้งส่วนงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงของคณะสื่อสารมวลชน

 7.  ร่างระเบียบ ม.ร.

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย 

จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2555

               -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลากร 

ที่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .............

  8.  ร่างข้อบังคับ   

                ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการยกเว้นการประชุม 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...........  

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ตอน ศึกชิงแชมป์โลก
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รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

  
 
 
   

 อ. ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                          aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำถาม  Hỏⅰ

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 คำถามพื้นฐานที่ทุกภาษามักจะใช้อยู่เป็นประจำคือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน 

อย่างไร เมื่อไร คำถามเหล่านี้ ถามเมื่อมีปัญหาในการสื่อสารบางสิ่งบางอย่าง 

และคำถามเหล่าน้ี มักจะใช้เพ่ือทดสอบความเข้าใจว่าหากอ่านเน้ือเร่ืองเร่ืองใด 

เรื่องหนึ่งแล้ว สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้หรือไม่

 ในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกัน มีคำศัพท์ที่ใช้ถามคำถามดังต่อไปนี้

 ใคร - ai (อาย) เช่น 

Ai là cõ giáo của chi ?  อาย หล่า โก สาว กั๋ว จิ ใครเป็นอาจารย์ของพี่

 ทำอะไร - làm gì (หล่าม สี่) เช่น

Mẹ đang làm gì ? แหมะ ดาง หล่าม สี่ แม่กำลังทำอะไร

 ที่ไหน - ở đâu (เอ๋อ เดิว) เช่น

Em học ở  đâu ?  แอม ฮ่อก เอ๋อ เดิว น้องเรียนที่ไหน

 อย่างไร - như thế nào (ญือ เท้ หน่าว) เช่น

Món ăn như thế nào ? หมอน อัน ญือ เท้ หน่าว อาหารเป็นอย่างไร

 เมื่อไร - khi nào (คญี หน่าว) เช่น

Khi nào bố đi du lịch ? คญี หน่าว โบ๋ ดี ซู หลิจ เมื่อไรพ่อไปท่องเที่ยว

 นอกจากน้ี ในภาษาเวียดนาม จะมีวิธีการทำให้ประโยคบอกเล่า เปล่ียนเป็น 

ประโยคคำถามได้ โดยใช้คำ phải không (ฝาย คง) หมายถึง ใช่ไหม เติมไว ้

ท้ายประโยค เช่น

Hõm nay chị đi làm. โฮม นัย จิ ดี หล่าม วันนี้พี่ไปทำงาน

Hõm nay chị đi làm, phải khõng ? โฮม นัย จิ ดี หล่าม ฝาย คง วันน้ีพ่ีไปทำงานใช่ไหม

 หากเป็นประโยคสนทนา ซ่ึงใช้แต่เฉพาะภาษาพูดเท่าน้ัน สามารถเติมคำว่า 

à (อ่า) ลงไปท้ายประโยค หมายถึง หรอ หรือ เหรอ ในภาษาไทย เช่น

Hõm nay chị đi làm à ? โฮม นัย จิ ดี หล่าม อ่า วันน้ีพ่ีไปทำงานเหรอ

 คำถามว่า “ได้ไหม” มักจะพบบ่อยในบทสนทนา สำหรับภาษาเวียดนาม 

ใช้คำว่า được không  ? (เดือก คง) เช่น

Anh uống cà  phê được khõng ? แอญ อ๋วง ก่า เฟ เดือก คง พ่ีด่ืมกาแฟได้ไหม

 คำข้างต้นนี้ยังใช้เป็นการขออนุญาตได้ด้วยในบางกรณี เช่น

Tõi uống cà  phê được khõng ? โตย อ๋วง ก่า เฟ เดือก คง ฉันด่ืมกาแฟได้ไหม 

 การถามวัน ในภาษาเวียดนาม จะใช้คำศัพท์ mấy (เหมย) และ bao nhiêu 

(บาว เญียว) ทั้งสองคำแปลว่า เท่าไร แต่จะใช้แตกต่างกันระหว่างการถาม 

วันอะไร กับ วันที่เท่าไร

Hõm nay là ngày thứ mấy ? โฮม นัย หล่า ไหง่ ถือ เหมย วันนี้เป็นวันอะไร

 คำตอบสำหรับคำถามนี้ คนฟังก็ต้องตอบว่าเป็นลำดับที่หนึ่ง สอง สาม 

...เจ็ด ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่าวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร ...วันเสาร์ หากแต่ 

ถ้าถามโดยใช้คำ bao nhiêu ว่า

Hõm nay là ngày bao nhiêu ? โฮม นัย หล่า ไหง่ บาว เญียว วันน้ีเป็นวันท่ีเท่าไร

 คำตอบสำหรับคำถามน้ี แตกต่างจากประโยคแรก เพราะคนฟังต้องตอบว่า 

วันที่หนึ่ง สอง สาม ....สามสิบ สามสิบเอ็ด 

 การถามเดือน

Tháng này là tháng mấy ? ถาง ไหน่ หล่า ถาม เม้ย เดือนน้ีเป็นเดือนอะไร

 คำตอบสามารถตอบได้เป็นปกติว่าเดือนหนึ่ง สอง สาม สี่...สิบสอง

 การถามปี

Năm nay là năm nào ? นัม นัย หล่า นัม หน่าว ปีนี้เป็นปีอะไร

หากต้องการถามคำถามรวมกันทั้งหมดถึงวัน เดือน ปี จะใช้ประโยคว่า

Em sinh ngày tháng năm nào ? แอม ซิญ ไหง่ ถาม นัม หน่าว  

      น้องเกิดวันเดือนปีอะไร

 “ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้เวียดนาม” 

 เห็นพาดหัวข่าวแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนกับตอนที่แชมเปี้ยนโลก 

(มวยสากล) ขวัญใจชาวไทยคนใดคนหน่ึงถูกน็อคคาเวทีอย่างไรอย่างน้ันเลยครับ 

แต่ความท่ีเป็นคนข้ีสงสัยก็เลยลองค้นข้อมูลเปรียบเทียบคู่ชก..เอ๊ยคู่แข่งการค้าข้าว 

ระหว่างไทยกับเวียดนามดูแล้วก็พบข้อเท็จจริง (คือมีทั้งข้อเท็จและข้อจริง)

หลายประการจากข่าวนี้

 ประการแรก ถ้าเปรียบเป็นคู่ชกชิงแชมป์ก็ต้องดูความแข็งแกร่งกันก่อน 

ซ่ึงในกรณีน้ีก็คือดูจากประสิทธิภาพการผลิตหรือผลผลิตข้าวต่อไร่ (แปลงหน่วย 

พ้ืนท่ีของเวียดนามเป็นไร่แล้ว) ข้อมูลบอกว่าผลผลิตข้าวเฉล่ียต่อไร่ของเวียดนาม 

ในปีการเพาะปลูก 2553/54 อยู่ท่ีประมาณ 897 กิโลกรัม ส่วนของไทยน้ัน 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่แค่เพียงราว 630 กิโลกรัมซึ่งต่างกันมากพอสมควร เห็น 

อย่างน้ีคนท่ีเชียร์แชมป์อย่างประเทศไทยก็อาจจะใจฝ่อเล็กน้อยเพราะประสิทธิภาพ 

การผลิตของเวียดนามน้ันท่ีจริงแล้วสูงท่ีสุดในอาเซียนด้วยซ้ำและยังสามารถ 

ทำนาได้ต่อเนื่อง 7 ครั้งต่อ 2 ปีอีกด้วย แต่....คนที่เชียร์แชมป์โลกไทยใจชื้น 

ข้ึนได้หน่อยหน่ึงตรงท่ีว่าเม่ือวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกจะพบว่าข้าวส่วนใหญ่ 

ที่เวียดนามปลูกนั้นเป็นข้าวพันธ์ุเมล็ดสั้นซึ่งให้ผลผลิตสูงแต่กินไม่อร่อย 

พูดง่าย ๆ ก็คือข้าวราคาถูก คนละประเภทกันกับข้าวเมล็ดยาวแบบไทยซึ่ง 

  
 
 
    

  
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

`
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 การถามเวลา ในภาษาเวียดนามมีสำนวนในการถามเวลาว่า

Bây giở là mấy giở ? เบย เส่อ หล่า เหมย เส่อ ตอนนี้เป็นเวลากี่นาฬิกา

Mấy giở rõi ?  เหมย เส่อ โส่ย กี่โมงแล้ว

 สองประโยคนี้ในเชิงความหมายแล้ว ทั้งสองมีความหมายเดียวกัน  

หากแต่ใช้แตกต่างกันระหว่างการถามแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

 ในอีกสถานการณ์หน่ึง ท่ีมักจะต้องใช้คำถามกันบ่อย ๆ น่ันคือสถานการณ์ 

การซื้อของ การต่อรองราคา คำถามที่มักจะต้องใช้คือ 

 อะไร - gì (สี่) 

Ðây lá cái gì?  เดย หล่า ก๊าย สี่  นี่คืออะไร

Cái này làm bằng gì ? ก๋าย ไหน่ หล่าม บั่ง สี่ อันนี้ทำด้วยอะไร

Chị  muấn mua gì ? จิ หมวน มัว สี่  พี่ต้องการซื้ออะไร

 เท่าไร - bao nhiêu  (บาว เญียว) หรือ mấy (เหมย)

Cái này giá bao nhiêu ? ก๋าย ไหน่ สา บาว เญียว อันนี้ราคาเท่าไร

Bao nhiêu tiên ?  บาว เญียว เตี่ยน  ราคาเท่าไร

Cõ mua mấy cân ? โก มัว เหมย เกิน  อาซื้อกี่กิโล

Cõ mua mấy cái ? โก มัว เหมย ก๋าย  อาซื้อกี่อัน

 หากต้องการต่อรองราคากับผู้ขายควรถามว่า

Chị bất một chút có được khõng ? จิ เบิ๊ท โหมด จุ๊ท ก๊อ เดือก คง  

      พี่ลดราคาหน่อยได้ไหม

 ในแต่ละภาษาย่อมมีคำศัพท์ท่ีใช้เพ่ือเป็นคำถามต่างกันไปในแต่ละภาษา  

แต่เชื่อแน่ว่าทุกภาษาจะมีการถามที่ไม่แตกต่างกันมากนัก การใช้ภาษาเพื่อ 

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีคำถามประกอบการ 

สนทนา นอกจากจะเป็นการไขความกระจ่างให้แก่ผู้ซักถามแล้ว ยังอาจเป็น 

หัวข้อ หรือประเด็นในการชวนคุย ชวนสนทนา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน 

ได้อีกด้วย

 การเลือกใช้คำถามได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใช ้

ภาษาทุกคนควรคำนึงถึง และให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

 



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 ไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องได้เคยกล่าว 

ไว้ว่า Science without religion is lame, religion 

without science is blind. ในความคิดของผู้เขียน 

วิทยาศาสตร์ท่ีปราศจากศาสนาจะดูพิกลพิการซ่ึงคง

หมายความว่าคนที่มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมจะใช้ 

ความรู้ความฉลาดไปทำลายโลกได้ ดังน้ันมหาวิทยาลัย

ของพวกเราที่มีการเรียนรู้ในวิชาความรู้คู่คุณธรรม

ก็น่าจะเป็นการเดินทางท่ีถูกต้องแล้ว สำหรับคำกล่าว

ท่อนหลังที่กล่าวว่าศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์ 

จะดูมืดบอดนั้นหมายถึงผู้ที่เชื่อถือศรัทธาในศาสนา 

ต้องเชื่ออย่างมีเหตุผล ศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่ออย่าง 

งมงายเช่นข้อแนะนำ 10 ประการในกาลามสูตร 

ให้อย่าด่วนเชื่อในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น

        ระยะหลังนี้มีแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีนักในวงการ 

พุทธศาสนาคงเป็นเพราะผู้ท่ีครองจีวรในเพศบรรพชิต

ยังละไม่ได้ในเรื่อง กิน กาม เกียรติ  ซึ่งคงเหมือนกับ

ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์นั่นเอง

 คำว่า “บรรพชา” แปลว่า “เว้นความช่ัวทุกอย่าง” 

แต่เดิมทีเดียวคำว่า บรรพชาหมายถึง การบวชเป็น 

ภิกษุเช่นเราเคยอ่านพบประโยคท่ีว่า เสด็จออกบรรพชา 

อัครสาวกบรรพชา  เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันนี้คำว่า 

“บรรพชา” หมายถึงการบวชเป็นสามเณร และคำว่า 

“อุปสมบท” หมายถึงการบวชเป็นภิกษุ และจะใช้ 

ควบคู่กันเป็นคำว่า “บรรพชาอุปสมบท” เพราะต้อง 

บรรพชาก่อนอุปสมบท จะอุปสมบทเลยทีเดียวไม่ได้

 ท่ีเขียนบทความน้ีเพราะอยากเล่าประสบการณ์

การบรรพชาอุปสมบทให้ผู้ที่ไม่เคยบวช หรือ ผู้ที่คิด 

จะบวชแต่ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งก่อนอื่น 

ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยโดยท่าน 

อธิการบดีท่ีได้อนุมัติให้ผู้เขียนได้ลาเพ่ือการบรรพชา 

อุปสมบทในครั้งนี้

 ข้ันตอนการเตรียมการต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาส

ของวัดท่ีเราต้องการไปบวช สำหรับผู้เขียนท่านเจ้าอาวาส 

ได้ให้ความกรุณารับเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ และทางวัด

ได้มีหนังสือแจ้งการรับเป็นอุปสัมปทาเปกข์เพื่อใช้

แนบเป็นหลักฐานในการขออนุญาตลาบวช เมื่อได้

หนังสืออนุญาตแล้วต้องกลับไปเขียนใบสมัครเพื่อ 

แสดงความประสงค์ว่าต้องการบวชอีกคร้ัง ท่านอุปัชฌาย์ 

ได้ให้บทท่องขอบรรพชาอุปสมบทมาและกำชับว่า 

ต้องท่องให้ได้ วันแรกที่ทดลองท่องจำดูจะจำอะไร

ไม่ได้เลยมีความรู้สึกว่ามันช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน 

และยังต้องฝึกซ้อมการนั่งคุกเข่าซึ่งก็ปวดเนื้อปวด

ตัวไปหมดจนแทบจะถอยหลังและคิดว่าตัวเองคิดผิด 

หรือเปล่าที่มาบวชตอนอายุ 58 ปี ซึ่งความจำและ 

สภาพร่างกายค่อนข้างแย่ แต่ด้วยความตั้งใจและม ี

เวลาเตรียมการเดือนกว่าๆ ทำให้สามารถทำได้โดย 

ไม่ต้องอายเขา แม้ว่ามีพี่น้อง เพื่อนฝูงหลายคนบอก

ว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าจำไม่ได้พระท่านจะบอกให้เอง 

แต่เราแบกคำว่าครู อาจารย์ อยู่ด้วยก็เลยต้องใช้ความ 

พยายามมากข้ึนและสุดท้ายก็สามารถทำได้ มีคนถาม

เหมือนกันว่าทำไมมาบวชตอนนี้ไม่ได้ตอบคำถามนี้ 

แต่คำตอบในใจก็คืออยากทำอะไรท่ีให้ความสุขทางใจ

กับคุณพ่อ คุณแม่บ้างและตอนที่เห็นท่านยิ้มตอนอยู่

ในโบสถ์ก็บอกกับตัวเองว่าคิดไม่ผิดแล้วที่ทำอย่างนี้

  เม่ือถึงกำหนดวันบวชตามประเพณีจะต้องไปนอน 

ที่วัดก่อน 1 คืนหรือมากกว่าซึ่งผู้เขียนคิดว่าคงเป็น 

ลักษณะการซ้อมก่อนการไปอยู่จริง สำหรับผู้เขียน 

ได้ไปนอนก่อนคืนเดียว วันรุ่งขึ้นก็จะเป็นพิธีการ 

โกนหัวเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นนาค ก่อนการโกนหัว 

โดยภิกษุรูปหน่ึงก็จะมีการให้ผู้ท่ีมาร่วมพิธีใช้กรรไกร 

ตัดผมของผู้เขียนคนละ 3 คร้ัง ตอนแรกเข้าใจว่าให้ตัด 

เฉพาะญาติผู้ใหญ่ แต่ความเป็นจริงทุกคนตัดได้หมด

คงหมายถึงให้สละแล้วทุกอย่าง ดังนั้นบรรดาน้องๆ 

ต่างก็กระเหี้ยนกระหือรือที่จะตัดผมของผู้เขียนกัน 

บางคนกลัวจะไม่ได้ตัดเพราะกลัวจะหมดเสียก่อน  

หลังจากโกนหัวเสร็จก็มีพิธีซัดน้ำนาคโดยมีพระภิกษุ 

3 รูปทำพิธีสวดแล้วใช้ขันน้ำเล็ก ๆ ตักน้ำในบาตร 

ที่อยู่ตรงหน้าสาดมาที่ผู้เขียนที่นั่งพนมมืออยู่ คิด- 

เหมือนกันว่าน่าจะเรียกพิธีสาดน้ำนาคมากกว่า และ 

สุดท้ายก่อนค่ำมีพิธีการสวดผ้าไตรจีวร ไตรจีวรได้แก่ผ้า 

3 ผืน คือ อันตรวาสก(ผ้านุ่ง) อุตราสงค์(ผ้าห่ม) และ 

สังฆาฏิ (ผ้าซ้อนนอก)    

 วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ตื่นเต้นมากตอนใกล้รุ่งก็ 

ทบทวนบทท่องขอบรรพชาอีกครั้ง ตอนเช้าก่อน 

เข้าโบสถ์ก็มีพิธีที่ให้นาคนำไตรจีวรให้ญาติผู้ใหญ่

ได้บูชาโดยการจบเหนือศีรษะซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่า 

คงหมายถึงได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกุศลในคร้ังน้ีด้วย 

หลังจากนั้นเป็นการแห่นาครอบโบสถ์ 3 รอบ โดยที ่

นาคต้องท่อง อิติ ปิโส ฯไปตลอดทาง ก่อนเข้าประตูโบสถ์ 

ก็มีการโปรยทานแล้วมีคนอุ้มนาคเข้าโบสถ์เป็นอัน 

เสร็จพิธีการเบื้องต้น

 พิธีการต่อมาเป็นพิธีการบรรพชาอุปสมบท 

โดยเริ่มต้นจากผู้ เขียนรับไตรจีวรและสักการะ 

(กรวยที่ใส่ดอกไม้ ธูป เทียน) จากคุณพ่อคุณแม ่

เดินเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ คุกเข่าแล้วกราบลง 3 คร้ัง 

แล้วกล่าวคำขอบรรพชาว่า

 “เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง 

ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 

ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย 

ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง 

 ทุติยัมปาหัง ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง 

ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 

ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย 

ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง

 ตะติยัมปาหัง ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง 

ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 

ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย 

ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง

 อะหัง ภันเต,  ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ 

วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง 

อุปาทายะ

 ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต,  ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ 

กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพเชถะ มัง ภันเต, 

อะนุกัมปัง อุปาทายะ

 ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, 

อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพเชถะ มัง 

ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ”

 พอจบการกล่าวคำขอข้างต้นแล้วพระอุปัชฌาย์ 

จะสอนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วบอกตะจะ 

ปัญจะกะกัมมัฏฐานให้ว่าตามโดยอนุโลมและ 

ปฏิโลม ว่า

 “เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)

 ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)”

 ซ่ึงหมายถึง ผม ขน เล็บ ฟัน ผิวหนัง ท่านสอนถึง 

ความไม่เท่ียงของส่ิงเหล่าน้ี เม่ือสอนจบแล้วพระอุปัชฌาย์ 

สวมอังสะให้แล้วบอกให้ออกไปนุ่งห่มจีวรนอก-

หัตถบาสสงฆ์ ผู้เขียนก็ถูกนำออกไปนุ่งห่มจีวร 

นอกโบสถ์แล้วกลับมารับสักการะ เข้ า ไปหา 

พระอาจารย์ซึ่งเป็นพระคู่สวดที่นั่งอยู่คนละข้างกับ

พระอุปัชฌาย์ ถวายสักการะแก่พระผู้ให้ศีลแล้วกราบลง 

3 ครั้ง นั่งคุกเข่าประณมมือกล่าววาจาขอสรณะ และ 

ศีล ว่า

 “อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ  ทุติยัมปิ 

อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ ตะติยัมปิ อะหัง 

ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ”

 ต่อจากน้ัน พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการนำให้

ผู้เขียนว่าตามไปดังนี้

 “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา 

สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)”

 หลังจากนั้นพระอาจารย์กล่าวคำว่า “ยะมะหัง 

วะทามิ ตัง วะเทหิ”  นาคก็จะต้องรับว่า “อามะ ภันเต” 

ต่อจากนั้นพระอาจารย์กล่าวให้ไตรสรณคมน์โดยที่

นาคจะต้องกล่าวตามดังนี้

 “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ   

 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ   

ประสบการณ์การบรรพชาอุปสมบท
รศ. ทศพร  คล้ายอุดม                         ภาคคณิตศาสตร์  ม.ร. 

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า อะยัง อุตตะราสังโค

  อุปสัมปทาเปกข์ตอบรับว่า อามะ ภันเต  

 พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า อะยัง อันตะระวาสะโก 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบรับว่า อามะ ภันเต

 ต่อจากนั้นพระอุปัชฌาย์บอกให้ออกไปยืน 

นอกหัตถบาสสงฆ์ว่า “คัจฉะอะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ” 

แล้วพระอาจารย์คู่สวดทั้ง 2 รูปตามมาสวดถาม 

อันตรายิกธรรม ดังน้ี 

 พระอาจารย์คู่สวดถาม กุฏฐัง 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ นัตถิ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม คัณโฑ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ นัตถิ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม กิลาโส

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ นัตถิ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม โสโส 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ นัตถิ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม อะปะมาโร 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ นัตถิ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม มะนุสโสสิ๊ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม ปริโสสิ๊ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม ภุชิสโสสิ๊ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม อะนะโณสิ๊ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม นะสิ๊ ราชะภะโฏ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม อะนุญญาโตส๊ิ มาตาปิตูหิ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม ปะริปุณณะวีสะติวัสโสส๊ิ

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อามะ ภันเต

 พระอาจารย์คู่สวดถาม กินนาโมสิ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อะหัง ภันเต ญาณวีโร นามะ

 พระอาจารย์คู่สวดถาม โก นามะ เต อุปัชฌาโย

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบ อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา  

 ญาณคุโณ นามะ

 คำถาม 2 บรรทัดสุดท้ายคือต้องบอกฉายา 

ของผู้บวช และฉายาของพระอุปัชฌาย์ คร้ันหลังจากน้ัน 

พระอาจารย์คู่สวดกลับเข้าไปในสังฆสันนิบาตแล้ว 

เรียกผู้บวชเข้าไปให้กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌาย์ 

3 หน แล้วน่ังคุกเข่าประนมมือเปล่งวาจาขออุปสมบท

ว่าดังนี้

 “สังฆัม ภันเต, 

 อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

 อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, 

 สังโฆ อะนุกัมปัง อุปายทายะทุติยัมปิ ภันเต, 

 สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

 อุลลุปะตุมัง ภันเต, 

 สังโฆ อะนุกัมปัง อุปทายะ  ตะติยัมปิ ภันเต,

 สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

 อุลลุมปะตุมัง ภันเต, 

 สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ”

 ลำดับนั้น พระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์แล้ว 

พระอาจารย์สวดถามอันตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกข์ 

พึงรับว่า นัถติ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน  

ตอบฉายาของตนและอุปัชฌาย์แล้วน่ังฟังท่านสวด 

กรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ คร้ันจบแล้วท่านเอาบาตร 

ออกจากตัว แล้วพึงกราบ 3 หน น่ังพับเพียบประนมมือ 

ฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ไปจนจบ  แล้วรับว่า 

อามะ ภันเต แล้วกราบ 3 หน ถวายไทยทาน กรวดน้ำ 

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุพการีเป็นเสร็จสิ้น 

พิธีการ

          หลังจากการบวชเป็นพระเสร็จสิ้นสมบูรณ์

แล้วผู้เขียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจของสงฆ์โดยการ 

ทำวัตรเย็นตอน 18.00 น. ทำวัตรเช้าตอน 05.00 น. 

ซ่ึงจะต้องต่ืนต้ังแต่ตีส่ีเพราะต้องอาบน้ำและนุ่งห่มจีวร 

การนุ่งห่มจีวรเป็นเร่ืองท่ียากมากในวันแรกแต่หลังจาก 

วันแรกก็ยังยากอยู่ดี วันรุ่งข้ึนของการบวชไม่ได้ออกไป 

บิณฑบาตเพราะถูกนิมนต์ไปงานพิธีทำบุญของ 

ชาวบ้านทั้งที่ยังสวดอะไรไม่ค่อยเป็นเลย ก็เลย 

ไปนั่งเป็นพระอันดับ คิดถึงคนรามคำแหงที่ชอบใช ้

คำว่าไปนั่งเป็นพระอันดับ ตอนนี้ตนเองได้นั่งเป็น 

พระอันดับจริง ๆ และเป็นอันดับสุดท้ายด้วย  วันต่อมา 

ได้มีโอกาสไปบิณฑบาตต้องเดินเท้าเปล่า วันแรก ๆ 

ก็เจ็บเท้าเหมือนกันเพราะยังไม่เคยชิน ความหมาย 

คงต้องการให้ติดดินไม่สำรวยหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ 

เหมือนกัน ในมุมมองของผู้เขียนการออกบิณฑบาต 

เป็นการทำให้พระได้ออกกำลังกายแต่เช้าโดยการ 

เดินไกลพอสมควรมือหนึ่งอุ้มบาตรอีกมือหนึ่ง 

ห้ิวย่าม ถ้าญาติโยมทำบุญเยอะ ๆ คิดดูซิว่าจะทุลักทุเล 

ขนาดไหน สำหรับอาหารที่ถวายพระได้ข้อมูลมา 

อย่างหน่ึงคือคนทำบุญมักถวายแต่อาหารดี ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นอาหารท่ีย่อยยาก ทำให้พระมีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ 

และระบบขับถ่าย ดังนั้นอยากให้ผู้ที่ทำบุญคำนึงถึง 

ประเด็นเหล่านี้ด้วย ตอนบวชได้ทดลองฉันมื้อเดียว 

ตอนแรกก็กลัวจะหิวจนทนไม่ได้แต่พอเอาจริงก็ 

ทำได้เหมือนคนเขาว่ามันอยู่ท่ีใจ ทำให้ตอนสึกออกมา 

น้ำหนักลดลงหลายกิโลกรัมเหมือนกัน ดังน้ันถ้าต้องการ 

ลดความอ้วนก็ลองงดอาหารมื้อเย็นหรือถ้าไม่งด 

ก็ให้ทานมื้อเช้าแบบเศรษฐีแต่ทานมื้อเย็นแบบ 

ยาจก ตอนบวชได้ทำกิจของสงฆ์หลายอย่างท้ังงานบุญ 

งานศพ การสวดมนต์ ฟังสวดปาติโมกข์ ได้ปฏิบัต ิ

กรรมฐาน และได้ข้อคิดเก่ียวกับศีล สมาธิ และปัญญา 

คือคนที่มีศีลและรักษาศีลจะทำให้เกิดสมาธิและ 

คนท่ีมีสมาธิก็จะเกิดปัญญาสามารถเรียนรู้และเข้าใจ

ได้ดีขึ้น 

  ท้ายสุดนี้บุญกุศลใด ๆ ที่ผู้เขียนได้กระทำ 

ในครั้งนี้ขออุทิศให้กับผู้ล่วงลับทั้งที่เป็นญาติมิตร 

และเพื่อน และขอแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับญาติมิตร 

เพ่ือน ๆ  และศิษย์ทุกคน ถ้าท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ 

ถ้าท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่ง ๆขึ้นไป

 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ    

 ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ    

 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ   

 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ   

 ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ”

 เม่ือจบแล้ว พระอาจารย์จะกล่าวว่า “ติสะระณะ 

คะมะนัง นิฏฐิตัง” ผู้บวชพึงรับว่า “อามะ ภันเต”  

จากนั้นผู้บวชพึงสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ว่า 

ตามพระอาจารย์ไปดังนี้

 1. ปาณาติ ปาตา เวระมะณี

 2.  อะทินนา ทานา เวระมะณี

 3.  อะพรัหมะ จะริยา เวระมะณี

 4.  มุสาวาทา เวระมะณี

 5.  สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

 6.  วิกาละ โภชะนา เวระมะณี

 7.  นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี

 8.  มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ  

  วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี

 9.  อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี

 10. ชาตะรูปะระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี

 จบแล้วพระอาจารย์จะกล่าวว่า “อิมานิ ทะสะ 

สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ” ผู้บวชซ่ึงตอนน้ีเป็นสามเณร

แล้วจะกล่าวตามโดยกล่าว  3 หน แล้วกราบลง 3 คร้ัง  

หันหน้ากลับไปรับบาตรและสักการะจากคุณพ่อ  

คุณแม่แล้วเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์กราบ 3 หน น่ังคุกเข่า

ประนมมือกล่าวคำขอนิสัย โดยว่าดังนี้

 “อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ  ทุติยัมปิ อะหัง 

ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, 

นิสสะยัง ยาจามิ อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ (ว่า 3 หน)” 

 พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า โอปายิกัง 

 สามเณรตอบรับว่า สาธุ ภันเต 

 พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า ปะฏิรูปัง 

 สามเณรตอบรับว่า สาธุ ภันเต 

 พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ  

 สามเณรตอบรับว่า สาธุ ภันเต 

 ต่อจากน้ันสามเณรซ่ึงเป็นอุปสัมปทาเปกข์ 

จะต้องกล่าว 3 หนว่า 

 “อัชชะ ตัคเค ทานิ เถโร, 

 มัยหัง ภาโร, 

 อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร” 

 เสร็จแล้วกราบลง 3 หน หลังจากน้ันพระอุปัชฌาย์ 

ได้ให้โอวาทเรื่องการถือนิสัยแล้วได้ตั้งฉายา (ชื่อ 

ภาษาบาลีของพระ) ให้ว่า “ญาณวีโร” แล้วเอาบาตร 

คล้องคอให้และกล่าวคำบอกสมณะบริขารดังนี้  

 พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า อะยันเต ปัตโต 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบรับว่า อามะ ภันเต 

 พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า อะยัง สังฆาฏิ 

 อุปสัมปทาเปกข์ตอบรับว่า อามะ ภันเต 

ประสบการณ์การบรรพชาอุปสมบท      (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th
และ www.totiptv.com  ตั้งแต่วันที่  14 ตุลาคม  -  13 ธันวาคม  2556 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

17.00 - 17.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

17.10 - 17.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

17.30 - 18.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

18.00 - 18.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

18.30 - 19.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

19.00 - 19.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.30 - 20.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร/SPOT/
จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

20.00 - 21.10 น. วิชา ACC 1101 (AC 101) วิชา LAW 1001 (LA 101) วิชา ACC 1101 (AC 101) วิชา MCS 1101 (MC 111) วิชา STA 2016 (ST 206) 

21.10 - 22.20 น. วิชา ENG 1001 (EN 101) วิชา ECO 1003 (EC 103) วิชา ENG 1001 (EN 101) วิชา ECO 1101 (EC 111) วิชา ACC 2134 (AC 234) 

22.20 - 23.30 น. วิชา THA 1001 (TH 101) วิชา PSY 1001 (PC 103) วิชา MCS 1300 (MC 130) วิชา LIS 1003 (IS 103) วิชา POL 3300 (PA 260)

23.30 - 00.40 น. วิชา SOC 1003 (SO 103) วิชา PHI 1003 (PY 103) วิชา LAW 1003 (LA 103) วิชา ART 1003 (AR 103) วิชา MKT 2101 (MK 203)

00.40 - 01.50 น. วิชา MTH 1003 (MA 103) วิชา STA 1003 (ST 103) วิชา MCS 1400 (MC 140) วิชา STA 1003 (ST 103) วิชา FIN 2101 (MB 203)

01.50 - 03.00 น. วิชา POL 1101 (PS 110) วิชา ENG 2001(EN 201) วิชา MCS 1100 (MC 110) วิชา ENG 2001 (EN 201) วิชา MGT 3102 (GM 306)

03.00 - 06.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

06.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำดับท่ี 1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.30 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00 - 13.10 น. วิชา APR 2101 (BA 305) วิชา POL 2200 (PS 120)

13.10 - 14.20 น. วิชา POL 2102 (PS 202) วิชา MCS 3100 (MC 410)

14.20 - 15.30 น. วิชา MGT 4208 (GM 417) วิชา MGT 3404 (GM 423)

15.30 - 16.40 น. วิชา POL 3313 (PA 323) วิชา LAW 4002 (LA 402)

16.40 - 17.500 น. วิชา MGT 3203 (GM 307) วิชา LAW 4004 (LA 404)

17.50 - 19.00 น. วิชา MCS 2603 (MC 263) วิชา LAW 3003 (LA 303)

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ลำดับ 1-8

ตั้งแต่วันที่  19 ตุลาคม - 15 ธันวาคม  2556 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

	 หมายเหตุ:	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา	ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	โทร.	0-2310-8703-5	ต่อ	103

	 หมายเหตุ:	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

ถาม  ผมมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติและเพื่อนมี 

ความสนใจที่จะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในภาคปกติ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะสมัครอย่างไร 

และมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างในการสมัครเรียนท่ี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงช่วยกรุณาช้ีแจงให้ทราบด้วย  

ตอบ กรณีคนต่างประเทศต้องการศึกษาต่อใน 

คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะต้อง 

ทำการทดสอบภาษาไทยก่อนการสมัครประมาณ 

2 สัปดาห์ในภาคน้ัน ๆ มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนการทดสอบให้ชาวต่างชาติ 

ที่จะสมัครเรียนไปติดต่อที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.) ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ 

ก่อนการสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคน้ัน ๆ ประมาณ 

2 สัปดาห์ 

 และกรณีใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศที่ใช้ 

สมัครเรียน จะต้องนำใบเทียบความรู้จากกระทรวง 

ศึกษาธิการไปแสดงด้วย พร้อมกับสำเนาวุฒิบัตร 

จากต่างประเทศนั้น โดยผู้สมัครต้องไปติดต่อ 

ขอใบเทียบความรู้ไว้ล่วงหน้าเพราะต้องใช้เวลานาน 

พอสมควร (กรณีคุณวุฒิท่ีใช้สมัครเป็นวุฒิการศึกษา 

ท่ีจบจากต่างประเทศต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ 

ตรวจสอบโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ชำระทั้งหมด 

เช่น การจัดส่งและให้สถานศึกษาส่งผลการตรวจสอบ

กลับมาที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

ถาม	 ผมรับราชการมาประมาณ 20 ปีและในขณะน้ี 

ก็ยังรับราชการอยู่ แต่ผมจบการศึกษามัธยมศึกษา 

ตอนต้นเท่านั้น ผมทราบมาว่าที่มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงให้ผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษา 

ตอนต้นเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree และเรียน 

จนจบการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรี ไม่ทราบว่าผม 

เข้าใจเช่นนี้ถูกหรือไม่ช่วยอธิบายให้ทราบด้วย 

จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

ตอบ	 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเรียนแบบนักศึกษา 

ระบบ Pre-degree ได้ โดยลงทะเบียนเรียนวิชาในสาขา 

ท่ีสนใจสะสมไว้ก่อน เม่ือมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา 

ตอนปลายต้องนำวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมัครเป็นนักศึกษาอีกคร้ังหน่ึงและเทียบโอนวิชา 

ที่สอบได้จากการเป็นนักศึกษาในระบบ Pre-degree 

ดังน้ัน ผู้ท่ียังไม่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เตรียมสอบ ภาค 1 / 2556 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

เวลา/วัน จ. 7 ต.ค. อ. 8 ต.ค. พ. 9 ต.ค. พฤ. 10 ต.ค. ศ. 11 ต.ค. ส. 12 ต.ค. อา 13 ต.ค.

05.00 - 06.00 น.
ติว

MA 103-1

ติว

LAW 1002-1

ติว

MA 111-1

บรรยาย

FIN 2203-9
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
ติว

MA 103-2

ติว

LAW 1002-2

ติว

MA 111-2

บรรยาย

FIN 2203-10
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม

ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน
แนะแนว
การศึกษา

20.30 - 21.30 น.
บรรยาย

CN 102-13

บรรยาย

PS 190-16

ติว

ENG 1002-1

ติว

LAW 3038-1

ติว

ENG 1001-1

บรรยาย

LAW 1001-1

บรรยาย

ACC 1001-25

23.00 - 24.00 น.
บรรยาย

CN 102-14

บรรยาย

PS 190-17

ติว

ENG 1002-2

ติว

LAW 3038-2

ติว

ENG 1001-2

บรรยาย

LAW 1001-2

บรรยาย

ACC 1001-26

วันที่  7 - 13 ตุลาคม  2556  

เวลา/วัน จ. 21 ต.ค. อ. 22 ต.ค. พ. 23 ต.ค. พฤ. 24 ต.ค. ศ. 25 ต.ค.

05.00 - 06.00 น.
บรรยาย

LAW 4004-1

ติว

THA 1001-1

ติว

POL 1100-1

บรรยาย

ENG 2001-13
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
บรรยาย

LAW 4004-2

ติว

THA 1001-2

ติว

POL 1100-2

บรรยาย

ENG 2001-14
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม

ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน
แนะแนว
การศึกษา

20.30 - 21.30 น.
บรรยาย

ECO 1101-13

ติว

LAW 3001-1

ติว

LAW 2011-1

ติว

ENG 2001-1

ติว

HIS 1003-1

23.00 - 24.00 น.
บรรยาย

ECO 1101-14

ติว

LAW 3001-2

ติว

LAW 2011-2

ติว

ENG 2001-2

ติว

HIS 1003-2

วันที่  14 - 20 ตุลาคม  2556  

เวลา/วัน จ. 14 ต.ค. อ. 15 ต.ค. พ. 16 ต.ค. พฤ. 17 ต.ค. ศ. 18 ต.ค. ส. 19 ต.ค. อา 20 ต.ค.

05.00 - 06.00 น.
บรรยาย

LAW 2006-14

ติว

STA 2003-1

(ST 203-1)

ติว

PSY 1001-11

ติว

LAW 3009-1
สังคีตภิรมย์

06.00 - 07.00 น.
บรรยาย

LAW 2006-15

ติว

STA 2003-1

(ST 203-2)

ติว

PSY 1001-12

ติว

LAW 3009-2
สังคีตภิรมย์

19.30 น.
เปิดบ้าน

รามคำแหง
ต้นกล้า
คุณธรรม

เปิดบ้าน
รามคำแหง

ต้นกล้า
คุณธรรม

ข่าวมหาวิทยาลัย หมุนตามตะวัน
แนะแนว
การศึกษา

20.30 - 21.30 น.
บรรยาย

ENG 2002-11

บรรยาย

MGT 3102-9

บรรยาย

LAW 3012-12

ติว

CHI 1001-1

ติว

MKT 2101-1

ติว

POL 1101-1

บรรยาย

LAW 3016-11

23.00 - 24.00 น.
บรรยาย

ENG 2002-12

บรรยาย

MGT 3102-10

บรรยาย

LAW 3012-13

ติว

CHI 1001-2

ติว

MKT 2101-2

ติว

POL 1101-2

บรรยาย

LAW 3016-12

วันที่  21 - 25 ตุลาคม  2556  

(อ่านต่อหน้า 11)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น 

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ 

พ้ืนฐานระดับต้นสำหรับนักเรียน 

ปีที่ 6” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 

กรกฎาคม 2556 (รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2556) ณ ห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นละ 40 คน รุ่นน้ีเป็น 

นักเรียนจากโรงเรียนบ้านศิลานาโพธ์ิ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 ชาวรามฯขอนแก่นร่วม 

บริจาคโลหิตเ พ่ือถวายเป็น 

พระราชกุศล เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 

2556 ณ หอประชุม ที่ว่าการ 

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

โดยมีบุคลากรและนักศึกษา 

Pre-degree ร่วมบริจาคด้วย 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น 

จัดโครงการรับน้องใหม่ ร่วมใจ 

ทำบุญไหว้พระ กระชับสัมพันธ์ 

ด้วยกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2556 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น 

จัดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ 

ต้านยาเสพติด คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2556 โดยเป็นการแข่งขัน 

ของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ  คณะศึกษาศาสตร์ 

และคณะนิติศาสตร์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น 

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย

ห้องสมุดอัตโนมัติ ปีท่ี 6” รุ่นท่ี 1 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 รุ่นที่ 2  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 และรุ่นที่ 3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

        งานแนะแนว จัดหางานและ 

ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนา 

ผู้ปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษา  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

และโครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ ชั้น 4 

คณะรัฐศาสตร์  

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กล่าวว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต มีการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 

และกระบวนการการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบการกู้ยืมกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได ้

ในอนาคตผ่านระบบ e-studentloan  ดังนี้ การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถให้คำแนะนำและข้อมูลแก ่

นักศึกษาได้

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักด ิ ์ กล่าวว่า การสัมมนาในลักษณะเช่นนี้ทำให ้

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ร่วมกัน อีกทั้งยัง 

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ 

ต่อนักศึกษา ขอฝากผู้ท่ีเก่ียวข้องว่านอกจากจะต้องเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษา 

ในเรื่องทุนหรือการกู้ยืมแล้ว ควรให้กำลังใจกับนักศึกษาด้วย และอยากให ้

คิดเสมอว่านักศึกษาที่มาขอทุนหรือกู้ยืม เพราะเดือดร้อนหรือต้องการความ

ช่วยเหลือ ดังนั้น จึงต้องดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่

อธิการบดีฝากผู้ปฏิบัติงาน กรอ.
ดูแล - ให้กำลังใจนักศึกษากองทุนฯ

 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงกับผลสัมฤทธิ์ขององค์กร” โดยมอีาจารย์ 

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ เป็นประธาน 

โดยมีบุคลากรสำนักพิมพ์ เข้าร่วมสัมนาเป็นจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักพิมพ์

   

  

  

 โอกาสนี้ รศ.ทศพร คล้ายอุดม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เป็น 

วิทยากร กล่าวว่า ความเส่ียง (Risk) เป็นการวัดความสามารถในการดำเนินการ 

ใหว้ตัถปุระสงคข์องงานประสบความสำเรจ็ ภายใตก้ารตดัสนิใจ งบประมาณ 

กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ให้ประสบความสำเร็จ  

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  การบริหารความเส่ียงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในขณะท่ี 

ลดอุปสรรคหรือส่ิงไม่คาดหวังท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในด้านผลกำไรและการปฏิบัติงาน 

ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรและสร้างความมั่นใจในการ 

ปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงยังช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมิน 

ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเติบโตและ

ผลตอบแทน และเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งหมด 

ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำกัดเพียงแต่สิ่งที่เป็นความเสียหาย จึงช่วยให้ผู้บริหาร 

สามารถบ่งชี้และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและม ี

ประสิทธิภาพ

 “ความเสี่ยงช่วยให้องค์กรตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทาง 

เสียหาย ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีจัดการ ดังนั้นการจัดการความเสี่ยง

จึงควรมองความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร” รศ. ทศพร กล่าวในตอนท้าย

สำนักพิมพ์สัมมนาการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมรามฯขอนแก่น



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

  

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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

กับการแสดง ลองเร่เข้าไปดูไปชม แล้วจะทราบว่า 

ทำไมครูถึงชวนไปดูไปชม 

 นักศึกษาครับ การที่เราได้รู้ได้เห็น ในสิ่งที่เรา 

ควรรู้ควรเห็นนั้นก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง และเป็น 

การศึกษาท่ีถูกทาง เป็นการศึกษาวิชา คือรู้ในส่ิงท่ีควรรู้  

ลูกศิษย์ครับ การท่ีเขามาแสดงน้ัน มิใช่ว่านึกอยากแสดง 

ก็มาแสดงได้ ต้องมีวิธีการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย  

วันน้ีครูแจ้งเป็นข่าวไว้ส้ันๆ เพ่ือให้ทุกท่านทุกคน ลูกศิษย์ 

ทุกท่าน และก็บุคคลภายนอกท่ีได้อ่านข่าวรามคำแหง  

ติดตามข่าวว่ามีการแสดงของนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ 

เมื่อไหร่ อย่างไร รายละเอียดติดตามในฉบับหน้าครับ 

ฉบับนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ 

วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๑

อบรมฯ                                       (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล 

ทองประยูร กล่าวว่า คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีมาตรฐานทางวิชาการและมีศักยภาพใน 

การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ทาง

การสื่อสารมวลชนมากขึ้น จนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมการสื่อสารและเกิดเป็นสื่อใหม่ (New 

Media)  รวมทั้งวิวัฒนาการการถ่ายภาพที่พัฒนาจาก 

การถ่ายภาพด้วยฟิล์มเป็นการถ่ายภาพดิจิทัล

 “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการให ้

ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเทคนิคการถ่ายภาพ            การใช้ 

กล้องและอุปกรณ์การจัดองค์ประกอบ การถ่ายภาพ 

เพ่ือสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ รวมท้ังนำเทคโนโลยีมาใช้ 

ประโยชน์ในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซ่ึง 

ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการถ่ายภาพไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันของตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป”  

 กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า) 

 วันที่ 29 ต.ค. - 28 พ.ย. 56

  กลุ่มพุธ, ศุกร์ (บ่าย) 

 วันที่ 30 ต.ค. - 29 พ.ย. 56

  กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (บ่าย) 

 วันที่ 2 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56

  นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์  

ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด 

โทร. 0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ 

www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

ม.ร. อบรมคอมฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

หรือเทียบเท่า จึงสามารถใช้โอกาสเรียนวิชาปริญญาตรี 

ล่วงหน้าไว้ก่อน โดยใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นสมัครเรียน 

ในระบบ Pre-degree

 แต่ในกรณีตามคำถาม มหาวิทยาลัยได้กำหนด

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไว้ ดังนี้

 1. จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยม 

ศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป (มศ. 5, ม.6) หรือ 

 2.  เป็นข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งและเงินเดือน 

ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและจบหลักสูตร 

ภาคบังคับ หรือมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป (ม.3, มศ.3 หรือ ม.6 เดิม) หรือ

 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกัน 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  

หรือเทียบเท่าหรือ    

 4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิก 

สภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 

หรือกรรมการสุขาภิบาล  ท้ังน้ี ต้องจบหลักสูตรมัธยม

ศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าหรือ

 5. เป็นผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

 ดังนั้น ในกรณีที่รับราชการมาประมาณ 20 ปี  

จึงสมัครเป็นนักศึกษาแบบปกติได้ เลยไม่ต้อง 

สมัครเป็นนักศึกษาระบบ Pre-degree แต่เอกสาร 

ท่ีใช้สมัคร นอกจากวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 

แล้วยังต้องมีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

ที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ว่าได้รับราชการมาเป็นระยะเวลาเท่าใดแนบไปในวันสมัคร 

นักศึกษาใหม่ และสามารถศึกษาจนจบปริญญาตรีได้เลย 

โดยไม่ต้องไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก

กองบรรณาธิการ

อร่อยกว่า (และแพงกว่าด้วย) ผมยังจำได้ว่าเม่ือสักเกือบ 

40 ปีมาแล้วไทยเราเคยนำข้าวพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตต่อไร่ 

สูงมากจนเรียกกันว่าเป็นข้าวพันธุ์มหัศจรรย์คือพันธุ์ 

IR-8 จากสถานีค้นคว้าทดลองพันธ์ุข้าวใหญ่ที่สุด 

ของโลกท่ีฟิลิปปินส์มาทดลองปลูก ซ่ึงพบว่าผลผลิต 

ต่อไร่สูงมากและเวลาที่ใช้ในการปลูกก็สั้นมากด้วย 

ดูเหมือนดีใช่ไหมครับ แต่ก็ไม่ได้นำพันธุ์น้ีไปส่งเสริม

ต่อเพราะอะไร ก็เพราะว่าอร่อยจนกินไม่ลงน่ะสิครับ

 ประการที่ 2 ถ้าดูจากปริมาณ (คิดเป็นตัน) 

ของข้าวที่ส่งออกของไทยเทียบกับเวียดนามแล้ว 

ไทยเราอาจจะส่งออกได้ปริมาณน้อยกว่าจริงเพราะไทย 

ส่งออกได้ราว 6.9 ล้านตันในขณะที่เวียดนามส่งออก 

ได้ 7.1 ล้านตัน แต่เราจะเสียแชมป์ส่งออกหรือเปล่า? 

อย่าเพิ่งยอมแพ้ง่าย ๆ เพราะถ้าดูจากมูลค่าส่งออก 

ของไทยยังสูงกว่าเวียดนามแน่ ๆ เพราะราคาส่งออก 

เฉลี่ยของเราสูงกว่าเวียดนามอยู่ตันละไม่ต่ำกว่า  

100 ดอลลาร์ ก็ข้าวคนละเกรดก็ต้องขายราคาต่างกัน

อยู่แล้ว มูลค่าส่งออกของเวียดนามจึงอยู่ที่ราว 3.7 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่มูลค่าส่งออกข้าว

ของไทยสูงกว่าคือ 4.9 พันล้านดอลลาร์

 ท่ีสำคัญกว่าน้ันก็คือถ้ามาดูตลาดส่งออกหลัก 

5 อันดับแรกของแต่ละประเทศเรียงลำดับความสำคัญ 

จากมากไปหาน้อยก็จะเห็นว่าตลาดสำคัญของเวียดนาม 

ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 

และบังกลาเทศในขณะที่ตลาดสำคัญ 5 อันดับแรก 

ของไทยคือ ไนจีเรีย อิรัก สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ 

และเบนิน อ้าว...ไทยกับเวียดนามชกกันคนละเวทีน่ีนา 

(ความจริงแล้วก็มีหลายประเทศท่ีไทยกับเวียดนาม

ขายข้าวแข่งกันแต่ไม่ใช่ตลาดสำคัญ 5 อันดับแรก 

ของแต่ละประเทศ)

 เมื่อเป็นมวยคนละรุ่น(ขายข้าวคนละเกรด) 

แล้วยังไม่ได้ชกเวทีเดียวกันด้วย ก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างเป็น 

แชมป์กันคนละเวทีก็แล้วกัน เพราะฉะน้ันขอสรุปว่า 

ถึงแม้เวียดนามจะเป็นแชมป์ส่งออกข้าว แต่ไทยก ็

ไม่ได้เสียแชมป์แต่อย่างใด

เศรษฐศาสตร์ 101                        (ต่อจากหน้า 5)ตอบปัญหานักศึกษา                    (ต่อจากหน้า 9)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

ณ วัดศรีสำราญ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัด 

เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 โดยร่วมกัน 

ปลูกหญ้าแฝก ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดวัด 

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีชั้น ปริญญาโทและศิษย์เก่า 

ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการแบ่งปัน พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนต่อไป



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

ศิลปกรรมนำใจ

อบรม “คมมุมมองผ่านคมเลนส์ฯ”ม.ร. ประชุมชี้แจง การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

(อ่านต่อหน้า 11)

 สวัสดีครับลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลาย และท่าน 

ผู้อ่าน วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องคณะศิลปกรรมฯ  

และความเป็นศิลปกรรมของคณะนี้ไว้เพื่อเป็น 

สังเขป คราวหน้าถึงจะพูดถึงรายละเอียดท่ีสนุกสนาน 

กว่านี้ วันนี้กล่าวเกริ่นไว้เสียก่อน เรียกว่าเกริ่น 

หน้าพาทย์ก็ว่าได้

 ที่ว่ากล่าวเกริ่นก็คือว่า ในการเรียนวิชา 

ศิลปกรรม ซ่ึงมีหลายสาขานะครับ ท่ีว่าหลายหลาย 

สาขาน้ัน ก็เฉพาะท่ีคณะศิลปกรรมฯ ท่ีรามของเรา 

ทำนี้ ก็มีทั้งสาขาการแสดงของไทย สาขาดนตร ี

สากล สาขาดนตรีสมัยนิยม สาขาดนตรีไทย และ 

ก็ยังมีอื่นๆ อีกที่จะตามกันมา หลายสาขาทีเดียว  

เช่น เพลงเพื่อชีวิต เพลงพื้นบ้าน เพลงอะไรต่อ 

อะไรอีกมากมาย โดยเฉพาะสาขาการแสดงของ 

ไทยน้ัน ครูได้ไปเห็นมา ได้ไปน่ังให้กำลังใจในการ 

แสดงของพวกเขา สนุกสนานมาก น่าช่ืนชมยินดีแท้  

แต่ว่าอุบไว้ก่อน จะเอาไว้พูดคราวหน้า

 การท่ีเรามีการฝึกฝนอบรม การท่ีเรามีการ 

สั่งสอนในเรื่องทางศิลปกรรม โดยเฉพาะการที ่

เราแสดงอะไรต่างๆ ท่ีเป็นการแสดงของนักศึกษา  

การแสดงของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง  

สาขาวิชานาฏกรรมไทยที่แสดงไปเมื่อไม่กี่วัน 

มาน้ี น่ันอย่างหน่ึง อีกอย่างหน่ึงก็ยังมีการแสดง 

ของนักศึกษาในภาควิชาอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยู่เป็นประจำ  

เพราะฉะน้ันท่านท่ีสนใจ อยากจะพักผ่อนหย่อนใจ  

ก็ติดตามประกาศ หรือแผ่นติด หรือประชาสัมพันธ์ 

ของคณะฯ ในระยะน้ีอาจจะไม่ท่ัวถึง แต่คราวหน้า  

ครูก็เน้นย้ำกับชาวคณะว่าอย่าแสดงชมกันแต่ 

ภายในคณะเลย ชวนคณะต่างๆ ชวนนักศึกษาท่ีว่าง 

จากการเรียน หรือผู้ท่ีสนใจได้มาชม ได้ท้ังความรู้  

ได้ท้ังอรรถรส ได้ท้ังจิตใจ ได้ท้ังความงาม ครบองค์ 

ของความรู้ เพราะว่านอกจากจะได้เห็นการแสดง  

นอกจากจะได้เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเขาใช้แสดง  

แล้วยังได้ความช่ืนชมยินดี ความสุขใจท่ีจะหาท่ีไหน 

ไม่ได้ง่ายๆ ก็ติดตามชมการแสดงของภาควิชาต่างๆ  

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีเปิดแสดงอยู่เร่ือยๆ  

และไม่ได้เก็บสตางค์อะไร

 การแสดงนั้นมักจะเปิดการแสดงที่ลาน  

ใกล้ๆกันกับธนาคารออมสิน หรือมิเช่นน้ันก็เป็น 

ชั้นล่างสุดของอาคารสุโขทัย ตรงศาลาริมน้ำ 

อย่างนี้เป็นต้น ถ้าใครผ่านไปทางอาคารสุโขทัย 

ได้ยินเสียงดนตรี หรือได้ยินเสียงต่างๆ ท่ีประกอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบไล่ ภาค 1/2556
วันที่  3 - 26  ตุลาคม  2556

(เว้นวันที่  6,  13,  20  และ  23  ตุลาคม  2556)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำแหง               เปน็ประธาน 

เปิดการประชุมชี้แจง เรื่อง “การปรับปรุงแก้ไข 

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

พ.ศ. 2539 กับสิทธิในการเลือกขอรับบำนาญใน 

ระบบเดิม” โดยมี นายเสกสรร พหลเวชช์ ผู้อำนวยการ 

กลุ่มกฎหมายและระเบียบการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง  

เป็นวิทยากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  

จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์  

ข้าราชการ ม.ร. ร่วมฟังคำช้ีแจง เม่ือวันท่ี 16 กันยายน  

2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ รศ.ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า กระทรวงการคลัง 

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน 

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ ดังน้ัน  

เพ่ือให้ข้าราชการของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเป็นสมาชิก  

และไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ 

ข้าราชการได้รับทราบความเป็นมา ปัญหาข้อเรียกร้อง  

ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติ 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้จัดประชุม 

ช้ีแจง เร่ือง “การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน 

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 กับสิทธิ 

ในการเลือกขอรับบำนาญในระบบเดิม” เพื่อให้ 

ข้าราชการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 

และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ 

บำนาญฉบับท่ีแก้ไขใหม่ และเป็นข้อมูลให้ข้าราชการ  

และข้าราชการบำนาญใช้ในการตัดสินใจใช้สิทธิ 

การขอรับบำเหน็จบำนาญ

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

ม.ร. กล่าวว่า การปรับแก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จ 

บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิก 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีโอกาสเลือก 

อีกครั้งว่า ประสงค์จะเป็นสมาชิก กบข.ต่อไป หรือ 

ลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. เพ่ือกลับไปรับบำเหน็จ 

บำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

พ.ศ. 2494  

 ดังน้ัน เพ่ือให้คณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไข 

กฎหมาย (กบข.) คร้ังน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

ตามความต้องการของแต่ละคน ถือเป็นการตัดสินใจ 

คร้ังสำคัญ และเม่ือตัดสินใจแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

ใดๆได้อีก  ดังน้ันจึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ และ 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ถ่ีถ้วน จะได้ไม่ต้องมาเสียดาย 

ในภายหลัง

 “หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  

(กบข.) คร้ังน้ี สามารถสอบถาม นายเสกสรร พหลเวชช์  

วิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ได้ เพราะท่านเป็นผู้

มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อ 

จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการใน 

ตำแหน่งคณบดีคณะส่ือสารมวลชน เป็นประธาน 

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “คมมุมมองผ่าน 

คมเลนส์ : ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม”  จัดโดย 

คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี  

อาจารย์สงคราม โพธ์ิวิไล ช่างภาพมืออาชีพ บรรยาย 

พิเศษ เร่ือง “เทคนิคการถ่ายภาพ การใช้กล้องและ 

อุปกรณ์การจัดองค์ประกอบ การถ่ายภาพ เพ่ือสะท้อน 

ชีวิตความเป็นอยู่ และอื่นๆ” และมี คณาจารย์ 

นักศึกษา ร่วมอบรม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสุโขทัย  
(อ่านต่อหน้า 11)


