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ฉบับที่ ๒๕

วันท่ี ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาอบรมภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษาคณะนิติฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับนักศึกษาปริญญาโท

(อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

(อ่านต่อหน้า 11)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนฯ
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  

(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลหอพักเครือข่าย 

ดีเด่น ประจำปี 2554  แก่หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย 7 แห่ง  โดยมี 

 รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กำชับกรรมการควบคุม 

การสอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีความสุจริต-ยุติธรรม เพื่อให้ 

การสอบเกิดประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมชี้แจงนโยบายและข้อปฏิบัติ 

ในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554

อธิการบดีกำชับกรรมการควบคุมการสอบ
ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต-ยุติธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบโล่รางวัลหอพักเครือข่ายดีเด่น

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม รุ่นที่ 3 ภาค 

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เรียนเฉพาะวันเสาร์ 

เวลา 08.00-20.30 น. โดยหลักสูตรนี้ศึกษาเกี่ยว 

กับการตรวจสอบงานทางวิศวกรรมและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-22 ตุลาคม 2554  

(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุด

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้าน 
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
ในภาค 2 ปีการศึกษา 2554 
 ภาษาอังกฤษ อบรมวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2554  เวลา  12.00-13.00 น.
 ภาษาจีน อบรมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 
เวลา 10.00-12.00 น.
 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจลงชื่อ 
สมัครอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่หน่วยกิจการ 
นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 1203 ฟรี 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

   นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง กราบ 

บังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง 



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน 

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  

คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 15 กันยายน  

2554 ณ ห้องประชุม สท. กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 

 โอกาสนี้  นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข กล่าวว่า  

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) มีภารกิจ 

ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการหอพักเอกชนให้มีการดำเนิน 

กิจการท่ีถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 เพ่ือเป็นการ 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้หอพักเอกชนที่ตั้งอยู่รอบสถาบัน 

การศึกษาได้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานหอพักตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของสถาบันการศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษา  

ท่ีพักอาศัยอยู่ในหอพักรอบสถาบันการศึกษาได้รับบริการ 

ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม รวมทั้งเกิดความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันการศึกษากับหอพักเอกชน และเพ่ือสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบ

การหอพักเอกชนกับสถาบันการศึกษาด้วย 

 “การมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชู 

เกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหอพัก เพื่อให้เป็น 

แบบอย่างที่ดีให้กับหอพักอื่นๆ ได้นำไปเป็นแนวทาง  

สร้างมาตรฐานหอพักที่ดีให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของ 

เด็กและเยาวชน ซึ่งหอพักที่ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นหอพัก 

ที่ผ่านการพิจารณาจากเครือข่ายหอพักของมหาวิทยาลัย  

ที่มีรูปแบบถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ รวมทั้ง 

ดูแล อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นอย่างดี และ 

ที่สำคัญมีการแยกเป็นหอพักชาย-หญิงอย่างชัดเจน แต่

ขณะนี้ยังมีหอพักจำนวนหนึ่งที่ยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อ 

กฎหมาย จึงขอให้เร่งปรับปรุงมาตรฐานหอพักให้ดีขึ้น 

และเข้ามาจดทะเบียนหอพักอย่างถูกต้อง รวมทั้งเข้าร่วม 

เครือข่ายหอพักติดดาวกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อ 

ประโยชน์ของผู้ประกอบการหอพักและนักศึกษาผู้พัก

อาศัย  ที่จะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป”

 สำหรับการมอบโล่รางวัลหอพักเครือข่ายดีเด่น 

ครั้งนี้มีหอพักเครือข่ายดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล จำนวน  

40 หอพัก ซึ่งผ่านการพิจารณาเกณฑ์จากคณะกรรมการ 

ของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จำนวน 14 แห่ง มหาวิทยาลัยหอการค้า จำนวน 9 แห่ง  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 6 แห่ง มหาวิทยาลัย 

สยาม จำนวน 3 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

จำนวน 3 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

ธนบุรี จำนวน 4 แห่ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-

พระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง 

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาการ 

ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ว่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ 

อันยิ่งใหญ่ และทรงพระปรีชาสามารถนานัปการ ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อ 

ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ให้นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้สักการะ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์อีกแห่งหน่ึง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                                                                                (ต่อจากหน้า 1)

ท้ังน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่า นักศึกษา  

และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์

 พระบรมราชานุสาวรีย์ท่ีจัดสร้างมีขนาดหน่ึงเท่า 

คร่ึงพระองค์จริง ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้าง 

อนุสาวรีย์แห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ความเห็นชอบหล่อ 

ด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ มีน้ำหนักประมาณ  

900 กิโลกรัม โดยมีผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มปฏิมากรรม 

สำนักช่างสิบหมู่ และสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 

ควบคุมดูแลการก่อสร้างพระบรมรูปและแท่นฐานประทับ  

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทูลเกล้าฯ ถวาย 

เงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  คณบดี 

คณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้มีอุปการคุณ จำนวน 40 ราย 

ได้รับพระราชทานของที่ระลึก 

 ต่อจากน้ัน เสด็จฯไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แล้วเสด็จ 

สู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก ทรงวางพานพุ่ม 

ดอกไม้ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย 

ราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แล้วเสด็จฯ ไปทรง 

ปลูกต้นสุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ก่อนเสด็จ 

พระราชดำเนินกลับ 

 ทั้งนี้ หอพักของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ผ่าน 

เกณฑ์และได้รับโล่รางวัลครั้งนี้  เป็นหอพักที่ได้รับการ 

รับรองตามโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 2 ในระดับ 

ดีเยี่ยม (5 ดาว) จำนวน 6 หอพัก ได้แก่ 1) หอพัก 

สตรีรุ่งอรุณแมนชั่น 2) หอพักสตรีสิริอรุณ 3) หอพัก 

สตรีเอ็ม เอ็น อาร์ แมนชั่น 4) หอพักสตรี เอ็น อาร์  

แฟมิลี่ 5) หอพักสตรีบ้านวดีพิมพร และ 6) หอพัก 

ชายบ้านนพดล
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์การสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ” ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

เป็นประธาน     และมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์     เดชะคุปต์  

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านกลยุทธ์การสอน อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 

กันยายน 2554 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ รักษาการ 

ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวถึง 

วัตถุประสงค์การจัดงานว่า ตามที่พระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความ 

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี 

ความสำคัญที่สุด” จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา 

ทุกแห่งจะต้องตระหนักและพัฒนาให้การสอนท่ีมุ่งเน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง 

ความแตกต่างของผู้เรียน ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมการสอนมากท่ีสุด พร้อมท้ังสนับสนุนให้ผู้เรียน 

ได้พัฒนาความสามารถตามความสนใจและความถนัด

 ด้วยเหตุน้ี เพ่ือให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับความรู้เก่ียวกับการเรียนการสอนจนสามารถพัฒนา 

และเติมเต็มคุณภาพของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด 

วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

โดยคณาจารย์ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดมาเป็น 

ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นผู้สนับสนุนเสริมแรง 

ให้กับผู้เรียน ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงได้จัด 

ประชุมทางวิชาการเรื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ 

สามารถนำนโยบายมาตรฐานการเรียนการสอนในสถาบัน 

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 จากนั้น ผศ.ดร.บุญชาล รักษาราชการแทนรอง 

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่ามีความยินดี 

ที่กองบริการการศึกษา เห็นความสำคัญของกลยุทธ์การ 

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดประชุมให้แก่คณาจารย์ 

ของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าในการพัฒนา 

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ได้ให้ความสำคัญเรื่องผู้เรียนเป็นอันดับแรก โดยให้ม ี

การพัฒนาหลักสูตร คำนึงผลการเรียน และความคาด 

หวังที่จะเกิดกับผู้เรียนให้มากที่สุด 

 “ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดอบรม 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นถึงการ 

พัฒนา การแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์  

และมีมุมมองที่แตกต่างจากเดิมเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะในการเรียน 

การสอนให้เกิดผลต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และพระราช- 

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 22 จึงเป็น 

ส่ิงท่ีเน้นย้ำให้คณาจารย์ต้องมีพัฒนาการสอนให้มีศักยภาพ  

สามารถนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และนำหลักคิดที่ได้รับ 

ในการประชุมไปพัฒนาการสอนของตนเองต่อไป”

 ด้าน รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านกลยุทธ์การสอน บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์การสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ว่าการสร้างห้องเรียนคุณภาพ 

ครูต้องเป็นครูที่มีคุณภาพ สอนเก่ง สอนดี มีคุณธรรม 

และวิจัยเก่ง โดยต้องศึกษาจากการปฏิรูปการศึกษาใน 

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มีวิสัยทัศน์ หวัง 

ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงการเรียน 

ที่รามคำแหงนักศึกษาต้องช่วยเหลือตนเอง เรียนรู้ด้วย 

ตนเอง จึงต้องสอนให้เขาเป็นผู้ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น 

และเป็นนักสืบเสาะ ด้วยต้องมีวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

ควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ในทุกศาสตร์ อาจารย์ต้องสามารถให้ผู้เรียนใช้วิธีการ 

ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการทำวิจัย และ 

จะทำให้ครูเป็นนักวิจัยที่ดีด้วย นี่คือการเน้นผู้เรียนเป็น 

ศูนย์กลาง 

 รศ.ดร.พิมพันธ์ กล่าวถึงเป้าหมายของการปฏิรูป 

การศึกษาว่าภายในปี 2561 ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา 

และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 

3 ประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม  

หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครู

 ฉบับนี้ “ข่าวรามคำแหง” อยากจะพูดถึง 

หนังสืออีกเล่มหนึ่ง

 แต่จะพูดถึงหนังสือโดยไม่เอ่ยถึงคนเขียน 

ก็เห็นจะไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักเขียนคนน้ี

 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

 หากดูคำนำหน้านามของท่านแล้ว 

ก็คงจะทราบว่า ท่านอาจารย์ ดร.วิษณุ เป็น 

ชาวมหาวิทยาลัย

 ท่ า น เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน

 ก่อนที่จะได้รับทุนจากคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ตามความ 

ต้องการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษา 

ระดับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายท่ีต่างประเทศ

 ดังนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจึง 

ต้องไป “ใช้ทุน” ยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ท่านสอนที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จนได้ 

ตำแหน่งทางวิชาการสูงสุด คือ ศาสตราจารย์ 

 ต่อจากนั้นจึง “ผัน” ตนเองไปเป็น 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีอยู่ในทำเนียบรัฐบาล

 อยู่มานานถึง ๑๕ ปี

 ต ำ แ ห น่ ง สุ ด ท้ า ย ข อ ง ท่ า น คื อ 

รองนายกรัฐมนตรี

 ท่านเป็นผู้มีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ จดจำ 

เรื่องที่ผ่านมา ทั้งความคิดและประสบการณ์ 

ได้แม่นยำ

 ที่สำคัญคือ นำมาเขียนไว้ด้วย

 เนื่องเพราะ ท่านเป็นนักเล่าเรื่อง เขียน 

เรื่องสนุก เต็มไปด้วยข้อมูล

 ประกอบสำนวนการเขียนและเรียบเรียง 

ได้อย่างเข้าใจง่าย อ่านง่าย

 “โลกน้ีคือละคร”   คือช่ือหนังสือท่ีท่านเขียน

คณาจารย์ ม.ร. ประชุมเสริมความรู้
“กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียน”

(อ่านต่อหน้า 9)
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(อ่านต่อหน้า 9)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมช้ีแจงนโยบาย 

มหาวิทยาลัยและข้อปฏิบัติในการสอบไล่ให้แก่กรรมการ 

ควบคุมการสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 20 

กันยายน 2554 กำชับกรรมการฯทุกคนให้ช่วยกันรักษา 

มาตรฐานการคุมสอบ และเข้มงวดในการคุมสอบทุก 

ขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ

 รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 

ควบคุมการสอบ ช้ีแจงว่าการสอบไล่ ภาค 1/2554 แบ่งช่วง 

การคุมสอบเป็น 3 ช่วง กรรมการฯทุกคนต้องปฏิบัติงาน 

ให้ลุล่วง ขอให้มีความรับผิดชอบและมีสำนึกนำในหน้าท่ี

ของตนเอง ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังหัวหน้าตึก ผู้ช่วย 

หัวหน้าตึก และกรรมการประจำตึกสอบ ซึ่งทุกคนจะ 

ต้องได้รับการประเมินการทำงาน โดยมหาวิทยาลัยได้ 

มอบบทบาทให้หัวหน้าตึกและผู้ช่วยหัวหน้าตึกมีอำนาจ 

ในการบังคับบัญชากรรมการฯโดยเคร่งครัด ซ่ึงถ้ากรรมการฯ 

ปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่อง ก็มีสิทธิรายงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัย 

ดำเนินการต่อไป 

 ประธานกรรมการฯ กล่าวต่อไปว่าเร่ืองกรรมการ 

คุมสอบ ทางสวป.ได้จัดจำนวนกรรมการฯให้ลงตัวกับ 

การคุมสอบแล้วขอให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น และ 

ขอให้กรรมการฯปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด เช่น การเซ็นช่ือ 

ของนักศึกษา และการติดเลขท่ีน่ังสอบ ขอให้ตรวจสอบ 

หลักฐานในการสอบและการเซ็นช่ือให้ถูกต้อง      กรรมการ 

ห้ามมาสาย และต้องแต่งกายให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  

ห้ามใส่กางเกงยีน หรือกระโปรงสั้น ที่สำคัญถ้าการ 

สอบยังไม่หมดเวลา นักศึกษาสามารถน่ังทำข้อสอบจนครบ 

เวลา อย่าไปเร่งการทำข้อสอบของนักศึกษา และกรณี 

ที่มีการลาคุมสอบอย่างกะทันหัน ต้องดำเนินการส่ง 

เอกสารตามขั้นตอน รวมถึงกรณีการส่งกรรมการฯมา 

คุมสอบ  ขอให้ส่งผู้ท่ีพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีตลอดระยะเวลา

 “กรรมการฯทุกคนต้องรอบคอบในการทำหน้าท่ี  

อย่ามองข้ามส่ิงเล็กน้อย เพราะจะทำให้การทำงานมีความ 

ยุ่งยากภายหลัง อีกทั้ง ในห้องสอบ ห้ามคุยเสียงดัง  

และให้ช่วยกันสังเกตความผิดปกติต่างๆเกี่ยวกับ 

เครื่องมือสื่อสาร เช่น เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถ่ายรูป 

หรือบันทึกเสียงได้ ทั้งนี้ ขอให้กรรมการฯทุกคนติดบัตร 

แสดงตน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากนักศึกษา  

และต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในเรื่องสถานที่ 

และข้อมูลเบื้องต้น เพื่อแนะนำนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

ด้วย”

 รองศาสตราจารย์ชำนาญ เต็มเมืองปัก รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ประธาน 

กรรมการสวัสดิการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร  

กล่าวว่าช่วงการสอบไล่ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งรามฯ1  

และรามฯ2 นั้น ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรท่ีกำหนดไว้  

เพ่ือความคล่องตัวในการเดินทางท้ังบุคลากรและนักศึกษา  

ด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยจัดเจ้าหน้าที่ชุดทหาร 

ผ่านศึกเข้ามาอำนวยความสะดวก คอยสอดส่องดูแล 

เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย และคอยปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  

เช่น กรณีท่ีหมดเวลาเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา 

ขึ้นตึกสอบ ซึ่งเป็นไปตามกติกาของมหาวิทยาลัย ส่วน 

ฝ่ายสวัสดิการฯพยายามอำนวยความสะดวก โดยอยู่ใน 

ความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นตัว 

อาคาร ห้องน้ำ ลิฟต์ หรือโทรศัพท์ภายในอาคาร ถ้า 

หากว่ามีเรื่องใดที่พบเห็นหรือเกิดปัญหาใดๆ สามารถแจ้ง 

ได้โดยตรง อย่าลังเลที่จะรายงานมาให้ประธานกรรมการ 

ฝ่ายฯได้รับทราบ 

 อาจารย์จีรวัฒน์  ยุวอมรพิทักษ์  รองประธานกรรมการ  

รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ กล่าวว่าการรับ-ส่ง 

ข้อสอบและกระดาษคำตอบ ยังมีปัญหาที่พบ คือเรื่อง 

การบรรจุกระดาษคำตอบสลับวิชา จึงอยากให้หัวหน้าตึก  

และกรรมการกองกลาง ตรวจสอบการบรรจุข้อสอบให้ 

ถูกต้อง ระมัดระวังในการเขียนซองให้ตรงวิชา อย่าสลับ 

วิชา ส่งข้อสอบให้ครบจำนวน รวมถึงการเขียน ม.ร.ส.1  

และ ม.ร.ส.3 ให้ครบถ้วนด้วย ส่วนการรับ-ส่งข้อสอบ 

ของคณาจารย์นั้น ศูนย์รับ-ส่งฯจะเปิดรับข้อสอบ เวลา  

06.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยขอให้ส่ง 

ตรงเวลา และจะไม่รับข้อสอบหลัง 19.00 น. เป็นอันขาด 

ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์ได้ทำข้อสอบสำรองให้กองกลาง

ที่ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบฯไว้ 1 ชุด พร้อมทั้งแจ้งหมายเลข 

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเอาไว้ด้วย

 นอกจากนี้แล้ว ก่อนการสอบขอให้หัวหน้าตึก 

ประชุมนัดแนะเรื่องกระบวนการที่เกี่ยวกับข้อสอบกับ 

กรรมการฯให้ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการคุมสอบของ 

กรรมการฯแต่ละครั้งขอให้รอบคอบและตั้งใจทำงาน  

หมั่นเดินตรวจแถวและเดินเก็บข้อสอบด้วยตนเอง  

เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อสอบ ท่ีสำคัญขอให้หัวหน้า 

ตึกสอบได้ดำเนินการในเรื่องของการรับ-ส่งข้อสอบ 

ด้วยตนเอง เพราะจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 

มาดำเนินการในการรับ-ส่งข้อสอบแทนเป็นอันขาด 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

ควบคุมการสอบ กล่าวว่าการดูแลเร่ืองงานวินัยนักศึกษา 

นั้น ขอเน้นเรื่องการทุจริตการสอบ ใน 2 ลักษณะ คือ 

การทุจริตด้วยตนเอง เช่น การมีเอกสารเข้าห้องสอบ 

เพราะการนำเอกสารเข้าห้องสอบ ตามระเบียบแล้วถือว่า 

เป็นการทุจริต จึงต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ามีการจงใจทุจริต 

หรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาโทษตามเกณฑ์ที่เคยลงโทษไปแล้ว  

ส่วนกรณีที่สอง การทุจริตโดยร่วมมือกับผู้อื่น หรือ 

บุคคลภายนอก โดยการนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ  

หรือใช้เคร่ืองมือส่ือสารบันทึกข้อสอบออกนอกห้องสอบ  

ถือว่าเป็นการตั้งใจทุจริตอย่างแน่นอน

 ดังนั้น ขอให้กรรมการช่วยกันสอดส่องความผิด 

สังเกตของนักศึกษา ถ้าทุจริตร้ายแรง ขอให้แจ้งศูนย์ 

อำนวยการสอบไล่ เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบสวน 

ข้อเท็จจริง โดยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน 

การฟ้องร้องของนักศึกษา พร้อมท้ังลงรายละเอียดพฤติกรรม 

ใน ม.ร.ส.5 ด้วย ส่วนคำให้การของนักศึกษาให้นักศึกษา 

เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเอง และต้องสอบสวน 

ข้อเท็จจริงในขณะน้ันให้แล้วเสร็จ ด้านเร่ืองการแต่งกาย 

ของนักศึกษา ถ้าทำผิดครั้งแรกอาจจะตักเตือนด้วยวาจา 

และลงบันทึกเอาไว้ใน ม.ร.ส.5 โดยให้นักศึกษารับทราบ 

การตักเตือนนั้น และทางมหาวิทยาลัยจะได้ติดตามผล 

การปฏิบัติตนของนักศึกษาในภาคเรียนต่อๆไป 

 รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)  

ประธานกรรมการจัดผู้ควบคุมสอบ กล่าวว่ามีความหวัง 

เกี่ยวกับการคุมสอบตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไปว่าจะดีขึ้น 

และสะดวกขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยได้ทำคู่มือการควบคุม 

การสอบเป็นรูปเล่ม และได้มีการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา นั่นก็เพื่อ 

รักษาคุณภาพของบัณฑิตรามคำแหงท่ีจะจบออกไปรับใช้ 

สังคมและประเทศชาติ

 ผู้อำนวยการ สวป. ช้ีแจงว่าเร่ืองการจัดกรรมการฯน้ัน  

สวป.ได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมา โดยให้แบ่ง 

รายช่ือแต่ละช่วงมาให้เรียบร้อย ซ่ึงผู้ท่ีจะมาเป็นหัวหน้าตึก 

และผู้ช่วยหัวหน้าตึก มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคณาจารย์ 

และบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการดูแลตึกสอบ และให้ 

มีอำนาจในการจัดการที่ถูกต้อง สำหรับการคุมสอบไล ่

ภาค 1 นี้ต้องเข้มงวดมาก ขอให้หัวหน้าและผู้ช่วย 

หัวหน้าตึกคอยดูกรรมการประจำแถวว่าปฏิบัติหน้าที่ด ี

หรือไม่ ถ้ามีสิ่งใดขอให้รายงานมา หรือกรณีที่มีการ 

เปล่ียนแปลงรายช่ือท่ีเก่ียวกับการคุมสอบ หลังจากท่ีคำส่ัง 

มหาวิทยาลัยออกแล้ว ขอให้ผ่านต้นสังกัดพร้อมแนบ 

หลักฐานแจ้งความจำเป็นให้ชัดเจนมาด้วย 

ม.ร.ประชุมกรรมการควบคุมการสอบ
เข้มงวดการคุมสอบทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ



 

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี  

ม.ร. คุณวินัย พันธุรักษ์ นายกสมาคมดนตรีแห่ง 

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณอรุโณชา 

ภาณุพันธ์ุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย  

เทเลวิชั่น จำกัด และคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย 

นักวิจารณ์วรรณกรรม ร่วมเสวนา “ชมภาพยนตร์ 

อ่านแผลเก่า เล่าความหลัง ขวัญกับเรียม” เพื่อร่วม 

เฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี  

จัดโดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2     

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 

2554 

    การเสวนาเริ่มด้วย 

คุณจรูญพร นักวิจารณ์ 

วรรณกรรม กล่าวใน 

มุมมองส่วนตัวว่าผม 

เป็นคนหนึ่งที่ ไม่ได้  

รู้ จั ก แ ผ ล เ ก่ า จ า ก 

วรรณกรรม เพราะดู 

จากหนังมาก่อนแล้ว 

ค่อยมาอ่านหนังสือ 

ผมคิดว่าความสำคัญของแผลเก่าเป็นวรรณกรรมที่ 

ทันสมัยในยุคนั้น แผลเก่าเป็นหนังสือที่คนอ่านแล้ว 

นิยมชมชอบ ขายดีที่สุดในยุคนั้น และปี 2483 ชื่อ 

ของไม้ เมืองเดิม ผู้แต่งก็โด่งดังข้ึนอย่างรวดเร็ว จากน้ัน 

เขาก็ได้แต่งนวนิยายลักษณะเดียวกันออกมาหลายเล่ม  

เช่น แสนแสบ รอยไถ ซึ่งล้วนเป็นวรรณกรรมที่เขียน 

เชิงฝากสถานที่ ให้ตัวละครปรากฏในเมืองต่างๆ เช่น  

ตำนานทุ่งบางกะปิ เกิดขึ้นได้เพราะเรื่องแผลเก่า จน 

หลายคนเชื่อว่า ขวัญกับเรียมมีตัวตนจริง แต่ในความ 

เป็นจริงแล้วเป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งที่ทำให้ 

หลายคนเชื่อว่า มีเรื่องราวนั้นจริง 

 “ความน่าสนใจของแผลเก่านอกจากเนื้อเรื่อง 

แล้ว แผลเก่าเป็นมากกว่านวนิยาย คือเป็นเชิงการ 

ต่อสู้ของชนช้ันล่าง เพราะผู้แต่งเป็นคนท่ีชอบท่องเท่ียว 

และพูดคุยกับคนในท้องถิ่น ทำให้เรียนรู้เรื่องต่างๆ      ทั้ง 

เรื่องประวัติศาสตร์ แผนที่ประเทศไทย และมีความ 

โดดเด่นในการเขียนถึงชีวิตคนระดับล่าง เร่ืองน้ีถ่ายทอด 

ถึงการต่อสู้ระหว่างคนบางกอกกับคนบ้านนอก ที่มี 

กำแพงกั้น คือ ใจของคน ผู้แต่งเชิดชูคนบ้านนอก 

อย่างขวัญ ว่าเป็นคนที่มีวัฒนธรรม เป็นคนบ้านนอก 

ที่มีความรู้ มีรักแท้แบบนักเลง จนได้รับการยกย่องว่า  

เป็นพระเอกแบบไทย ท่ีสามารถซ้ือใจคนดูได้ว่า ความรัก 

ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน” 

 นอกจากนั้น แผลเก่ายังมีกระแสเมืองนอกเข้ามา 

ทำให้เห็นถึงความทันสมัยของคนบางกอก แต่คำตอบของ 

เรื่องยังคงทำให้เห็นความสุขที่แทจ้ริงว่า ชีวิตเรียบง่าย 

ชีวิตริมคลอง ชีวิตใต้ต้นไทร หรือการเลี้ยงควาย เป็นชีวิต 

ที่มีความสุข โดยมีเรียม เป็นตัวละคร ที่ทำให้เห็นความ

แตกต่างของสองฉากที่เห็นถึงการต่อสู้ของวัฒนธรรม 

เก่าและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมา 

 นักวิจารณ์วรรณกรรม กล่าวถึงฉากที่น่าสนใจว่า  

อยู่ที่ตอนท้ายเรื่อง เป็นการต่อสู้ระหว่างปืนกับมีด ซึ่ง 

ขวัญ ตายด้วยปืน และเป็นความตายที่เป็นอมตะ รวมถึง 

สิ่งที่ชนะใจเรียม คือเรียมเป็นตัวแทนของคนอ่านว่า  

สุดท้ายแล้วจะเลือกของด้ังเดิมท่ีมีอยู่หรือของใหม่ท่ีเข้ามา  

สุดท้ายแล้ว เรียมเลือกที่จะตายพร้อมขวัญ แสดงถึง 

ความอมตะของเรยีมหลงัจากทีเ่คยลมือดตีไปแลว้             อกีทัง้  

นวนิยายยังมีมากกว่าความเป็นตำนาน คือการใช้ภาษา  

โดยใช้สัญลักษณ์แบบธรรมดา ถ่ายทอดได้อย่างลึกซึ้ง 

ทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้ไม่มีวันเชย อ่านเมื่อไรก็รู้สึกมี 

ความสุข เพราะเป็นวรรณกรรมที่เป็นไทยแท้ที่ยังสถิต 

อยู่อย่างอมตะ 

    ด้าน รศ.คิม ผู้ช่ืนชอบ 

ตำนานแผลเก่า กล่าวว่า  

แผลเก่า เ ป็นตำนาน 

หนังไทยท่ีผมช่ืนชอบ 

แ ล ะ เ ค ย ช ม ส มั ย ที่  

คุณสรพงษ์ ชาตรี เล่น 

เป็นพระเอก มีความ 

ประทับใจจึ งชมทั้ ง 

ภาพยนตร์และอ่าน 

หนังสือ ผมมองว่าเสน่ห์ของนวนิยายเรื่องนี้ คือ ชื่อเรื่อง  

ส่วนตัวแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก 3 ประเด็น คือ  

1) ตอนท่ีเรียมกลับมาจากบางกอก แล้วมาเจอขวัญ ทำให้ 

นึกถึงแผลรัก แผลเก่ากับขวัญ 2) ตอนที่ขวัญกับเรียม 

ไปพลอดรักกันอยู่ที่ใต้ต้นไทร แล้วพี่ชายไปฟ้องพ่อทำ 

ให้ถูกฟัน ขวัญบอกว่าวันนี้เป็นแผลใหม่แต่วันหน้าจะ 

เป็นแผลเก่า สื่อถึงการระบายความแค้นที่ถูกกระทำ และ 

3) ภาพยนตร์สะท้อนว่ารุ่นพ่อของขวัญเคยอกหักจากแม่ 

ของเรียมแล้ว มาถึงรุ่นลูกยังเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้ง  

จึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นจุดที่ทำให้นวนิยายเรื่องนี้ ชื่อ 

“แผลเก่า”  ก็เป็นได้

 “หนังเร่ืองน้ีสะท้อนบุคลิกของคนไทยได้ครบเคร่ือง  

คือสะท้อนชีวิตของชาวนา ชีวิตคนชนบท ลูกผู้ชาย 

แบบชนบท คนแบบไหนที่เรียกว่าลูกผู้ชาย หรือนักเลง  

สะท้อนความเช่ือเร่ืองการสาบาน และสะท้อนสัญลักษณ์ 

เชิงสถานท่ีท่ีทำให้เห็นภาพเหมือนมีเหตุการณ์เกิดข้ึนจริง 

 นอกจากนั้น ยังสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมช่วง 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เช่น การแต่งกาย 

ท่ีทันสมัยข้ึน ผู้หญิงใส่หมวกและใส่รองเท้าส้นสูง สะท้อน 

เรื่องความเชื่อ โชคลาง เวรกรรม และประเพณีไทย 

เช่น การบวช ที่สำคัญ ได้เห็นภาพรักแท้ของหญิง-

ชาย เรื่องราวสื่อถึงรักที่อมตะ ความรักที่ถูกกีดกั้น  

ทำให้เกิดเป็นจุดจบอันน่าเศร้าของคู่รัก ที่ถ่ายทอดได้ 

อย่างสุดซึ้ง”

 ขณะท่ี คุณอรุโณชา 

ผู้ จั ด ล ะ ค ร แ ผ ล เ ก่ า 

ยุค 2545  กล่าวถึงแรง 

บันดาลใจท่ีนำแผลเก่า 

มาสร้างเป็นละครว่า 

แผลเก่า เป็นนวนิยาย 

ท่ีไม่เคยเก่า และมีภาษา 

ที่ไม้ เมืองเดิม แต่งไว้ 

อย่างสละสลวย แผลเก่า 

ฉบับนี้ถ่ายทำเมื่อปี  

2544 และออกอากาศเมื่อปี 2545 ผ่านมาแล้ว 10 ปี 

ก็ยังรู้สึกประทับใจ 

 “แผลเก่าเป็นเรื่องที่สะท้อนวัฒนธรรมใน 

ความเป็นลูกทุ่ง และความเป็นอยู่อย่างไทย ไม่ว่าจะ 

เป็นท้องทุ่ง ท้องนา ชีวิตชนบทท่ีมีกล่ินโคลนสาบควาย  

และสามารถบรรยายภาพของท้องทุ่งบางกะปิไว้ชัดเจน 

มาก มีเพลงไพเราะ และมีเนื้อหาประทับใจ คือ มีการ 

นำเสนอเรื่องความรักที่เป็นรักแท้และรักมั่นคงจน 

กระทั่งตาย มีความโรแมนติกสูง คือเป็นการพลอดรัก 

ในน้ำ สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้เกิดการสร้างละครขึ้น 

จากนวนิยายเล่มบางๆ ที่นำมากลั่นกรองให้เป็นฉาก

ที่น่าประทับใจ เกิดเป็นความเชื่อ และสามารถสร้าง 

มูลค่าได้อย่างมหาศาล”

 ผู้จัดละครแผลเก่า ยุค 2545 กล่าวต่อไปว่า 

สำหรับสถานที่ในเรื่อง คือท้องทุ่งบางกะปิ ที่ผู้จัด 

ได้พยายามหาฉากมาสร้างตามนวนิยาย โดยใช้สถานที่ 

หลายจังหวัดเพื่อให้สมจริง เช่น บ้านเรียมจังหวัด 

นครนายก  บ้านขวัญจังหวัดเพชรบุรี  วัดที่จังหวัด 

สุพรรณบุรี  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี  และ 

บ้านที่ถ่ายละครดอกส้มสีทองจังหวัดราชบุรี ทั้งยังต้อง 

หาสัตว์เลี้ยง คือควายกับไก่มาประกอบฉากให้สมกับ

ความเป็นชนบทด้วย 

 “แผลเก่าเป็นหนึ่งในละครที่มีความประทับใจ 

ทุกฉาก เพราะถ่ายทำยากและต้องสมจริง การถ่ายทำ 

ผู้กำกับตั้งใจทำให้สมจริงที่สุด และยังคงสื่อถึงเรื่อง

ของวัฒนธรรมให้ชัดเจน เช่น เรื่องการแบ่งเขตที่นา 

เรื่องประเพณี เช่น บทเพลง โดยมี

คนดังเมืองไทย รำลึกตำนาน แผลเก่า:ขวัญกับเรียม



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 9)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเดินหน้าโครงการ 

เพื่อนข้างห้องเตือนภัย มุ่งกระตุ้นเตือนนักศึกษาและ 

ผู้อาศัยในหอพักให้เป็นกำลังสำคัญในการลดอัตราการ 

เกิดอาชญากรรม ระวังภัยในหอพักและชุมชน พร้อม 

เป็นเครือข่ายในการสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยร่วมกับ 

สำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข 

จัดโครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย ครั้งที่ 2 ณ สวน 

ดอกไม้ ด้านหลังห้างสรรพสินค้านัมเบอร์วัน ตรงข้าม 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา โดยม ี

ประชาชนร่วมกิจกรรม อาทิ บริการตรวจสุขภาพ 

และการนวดเพื่อสุขภาพอย่างคึกคัก

ร้อยตรี ณัฐกริช เปาอินทร์ 

ที่ปรึกษาโครงการฝากบ้าน 

กับเพื่อนบ้าน กล่าวว่า   

โครงการเพื่อนข้างห้อง

เตือนภัยนี้ เป็นโครงการ 

การต่อยอดมาจากโครงการ 

ฝากบ้านกับเพื่อนบ้านที่ 

เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งกองบัญชาการตำรวจ 

นครบาลได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 200 หมู่บ้าน มีการ 

ทำวิจัยก่อนและหลังเร่ิมโครงการ (Pre Test - Post Test)  

เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อัตราการเกิดอาชญากรรม 

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงได้นำมาประยุกต์กับหอพัก 

ด้วย ซึ่งเชื่อว่าโครงการฯนี้สามารถประสบความสำเร็จ 

ได้อย่างแน่นอน

 “โครงการฝากบ้านกับเพื่อนบ้านได้แนวคิด 

มาจากโครงการ Neighbour Watch ในประเทศสหรัฐ 

อเมริกาที่มีการจัด Walk Rally เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในชุมชน สำหรับโครงการฯนี้คณะ 

กรรมการได้พิจารณาปรับรูปแบบให้เข้ากับคนไทย  

โดยจัดกิจกรรมในชุมชนที่เน้นความสนุกสนาน ให้ 

ทุกคนได้รู้จักกัน เพื่อสร้างความคุ้นเคย ในกรณีเกิด 

เหตุร้ายจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที  

 ...อยากให้รามคำแหงขยายโครงการไปยัง 

หอพักบริเวณโดยรอบให้ทั่วถึง เพื่อให้โครงการฯมี 

เครือข่ายท่ีเข้มแข็งในขณะเดียวกันนักศึกษาและเจ้าของ 

หอพักต้องให้ความร่วมมือ สร้างความต่อเนื่อง และ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ควรสลับ 

เปลี่ยนสถานที่การจัดงานไม่ให้ซ้ำหอพักเดิม  อาจให้ 

หอพักจัดกิจกรรมเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจเป็นตัวกลาง 

เชื่อมและประสานโครงการ” 

 คุณเขมิสุดา กาญนากาศ 

ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม 

สถานีวิทยุโทรทัศน์   ไทยทีวี 

สีช่อง 3 กล่าวว่าปัจจุบัน 

ตำรวจมีภารกิจหลายด้าน  

บางครั้งมีกำลังไม่เพียงพอ 

ท่ีจะเข้าถึงชุมชนท่ีเกิดเหตุร้ายได้ทันท่วงที ดังน้ัน สังคม 

และชุมชนต้องร่วมมือกันระวังภัยในเบื้องต้น ก่อนที่จะ 

ประสานไปยังตำรวจ และเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที ่

ตำรวจ เพราะคดีอาชญากรรมท่ีมีพยานรู้เห็น ช่วยให้ตำรวจ 

จับกุมคนร้ายได้เร็วขึ้น โครงการฯนี้น่าจะช่วยลดจำนวน 

การเกิดเหตุร้าย และเป็นกิจกรรมทีีี่ทำให้ผู้พักอาศัยได้ 

รู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ้น 

 พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม  

 ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล 

อุดมสุข กล่าวว่าโครงการฯนี ้

เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ 

อาศัยในหอพัก เพราะเหตุร้าย 

ท่ีเกิดในหอพักเป็นอาชญากรรม 

ในพื้นที่แนวดิ่ง ซึ่งตรวจสอบ 

ได้ยากกว่าพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในแนวราบ ซึ่งสามารถเข้า 

ถึงและป้องกันอาชญากรรมได้ง่ายกว่า หากเป็นไปได ้

อยากให้มหาวิทยาลัยขยายโครงการน้ีในบริเวณกว้างเพ่ิม 

มากขึ้น

 “กิจกรรมในวันนี้เป็นโอกาสให้ผู้อาศัยในหอพัก 

ได้รู้จักคุ้นเคยกัน เพ่ือท่ีจะได้ฝากห้องไว้กับเพ่ือนข้างห้อง  

ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเวลาท่ีเจ้าของห้องไม่อยู่ และป้องกัน 

อาชญากรรมที่จะเกิดได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ การแจก

นกหวีดนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ในการระวังภัยแล้ว ยัง 

เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว และขอความ 

ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้เช่นกัน” 

คุณอารี แสงมณี เจ้าของหอพัก 

หญิงอารี วิทยาเขตบางนา หอพัก 

ระดับ 4 ดาว กล่าวว่าจากที่ 

ได้เข้าร่วมในโครงการหอพัก 

ติดดาวของ ม.ร. มาตั้งแต่ต้น  

ได้เห็นความต่ืนตัวของผู้จัดการ 

หอพัก ที่พยายามพัฒนาหอพัก 

ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ในขณะเดียวกัน รู้สึกดีใจท่ีรามคำแหงเห็น 

ความสำคัญของหอพักที่วิทยาเขตบางนา และเวียนมา 

จัดกิจกรรมเพื่อนข้างห้องเตือนภัยในวันน้ี อย่างไรก็ตาม  

อยากให้ ม.ร. จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะการ 

ป้องกันภัยจำเป็นต้องกระตุ้นเตือนเป็นระยะ และเป็น 

การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้พักอาศัยและชุมชนด้วย 

คุณพวงผกา จำปาแก้ว เจ้าหน้าท่ี 

รักษาความปลอดภัย นัมเบอร์วัน 

อพาร์ทเม้นท์ ตึก 21 E กล่าวว่า  

การจัดโครงการเพื่อนข้างห้อง 

เตือนภัย เป็นกิจกรรมที่เป็น 

ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กับนักศึกษาที่อยู่ ในหอพัก  

ในหอพักบางครั้งจะมีการลักขโมยของ แม้จะเป็นปัญหา 

ที่ไม่ร้ายแรง แต่หวังว่าโครงการฯนี้จะช่วยทำให้ปัญหา 

ดังกล่าวลดลง

คุณใจยา  เตียงชัย  เจ้าหน้าที่ 

ส ำ นั ก ง า น เ ข ต ป ร ะ เ ว ศ  

กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้มี 

ประโยชน์สำหรับผู้ที่พัก 

อาศัยในหอพัก มีการสร้าง 

ความสัมพันธ์และความ 

รู้จักกันมากขึ้น ถือเป็นการ 

เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่  

พักอาศัยในหอพักและบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ยัง 

มีการจัดบริการของทางสำนักเขตฯ และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่นำมาในวันนี้ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า 

ราคาถูก  ทำให้ประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม 

คุณณัฐปนัญ พิบูลย์สุขยิ่ง 

ชาวชุมชนวิทยาเขตบางนา  

กล่าวว่ากิจกรรมครั้ งนี้   

ถือเป็นการให้บริการกับ 

ประชาชนและเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ในการทำกิจกรรม และ 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน  

ถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษาใน 

หอพักและคนในชุมชน คอยช่วยเป็นหูเป็นตาช่วย 

กันระแวดระวังภัยให้มากขึ้น   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

อาจจะมีประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป เนื่องจากยังม ี

ประชาชนจำนวนมากในย่านนี้ที่ยังไม่ทราบข่าวการ

จัดงาน 

คุณศจี  ชินะนาวิน เจ้าของ 

หอพักป้ามาลี กล่าวว่าการ 

จัดโครงการเพื่อนข้างห้อง 

เตือนภัย นี้เป็นโครงการ 

ที่ดีมากๆ ทำให้คนที่อยู่

ในชุมชนมีความสามัคคี 

รู้จักการช่วยเหลือกันในยาม 

เดือดร้อน สนับสนุนให้เพื่อนข้างห้องมีสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกัน มีความห่วงใยกันมากขึ้น พัฒนาชุมชนให้มี 

ความน่าอยู่และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทำให้คนใน 

ชุมชนมีจิตสำนึกและมีความกระตือรือร้น อยากให้ 

จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไป

คุณมนต์พิญา วัชรเวชศฤงคาร 

เจ้าของหอพักชายยิ้มยิ้ม 

กล่าวว่าโครงการเพื่อนข้าง 

ห้องเตือนภัย ทำให้ผู้ที่พัก 

อาศัยในหอพักสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีกับเพื่อนข้าง 

ห้อง เพื่อนบ้าน และผู้ที่พัก 

อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ทำให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ 

ในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน 

ตำรวจ-สื่อ-ชุมชนขานรับ “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”
ช่วยระวัง-ป้องกันเหตุร้ายแก่ชาวหอพัก



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

 การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็น 

ต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

ทำรายงาน และวิจัย ในการนี้นักศึกษา คณาจารย์ และ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถสืบค้น 

ข้อมูลผ่าน 3 ช่องทาง  ดังนี้

 1. ศูนย์บริการช่วยสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 

สำหรับโครงการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ส่วนภูมิภาค เรียกย่อๆ ว่า  ISC: Information Searching 

Center เป็นศูนย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ความ

ช่วยเหลือนักศึกษา และคณาจารย์ ในการสืบค้นข้อมูล

การศึกษารายวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ซึ่งครอบคลุม 

เนื้อหาสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์   

และบริหารธุรกิจ หากนักศึกษาต้องการข้อมูลประเภทใด 

ให้แจ้งความจำนงกับศูนย์ฯโดยตรง จากนั้นศูนย์ฯจะ 

ดำเนินการจัดหาข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งไว้ โดยนักศึกษา 

และคณาจารย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ศูนย์ฯนี้จึงเป็น 

เสมือนหนึ่งผู้ช่วยวิจัยและสืบค้นข้อมูล สนใจสามารถ

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://isc.ru.ac.th/

 2. สำนักหอสมุดกลาง (Central Library) เป็น 

ศูนย์กลางในการค้นคว้าทางวิชาการสำหรับคณาจารย์   

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีการดำเนินงานในระบบ 

เครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงกับ 

เครือข่ายห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศอื่นๆ ทั้งในและ 

ต่างประเทศ เพื่อช่วยให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถ 

ค้นหาและเลือกใช้ข่าวสารความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

นอกจากน้ียังมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และวิจัย  ฐานข้อมูล 

ออนไลน์ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา และ 

บริการผ่าน  Social Network  ได้แก่  Twitter  Facebook  

Youtube  หากผู้ใดต้องการข้อมูลของสำนักฯ เพิ่มเติม 

สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์  http://www.lib.ru.ac.th

 3. สำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ (สบข.) 

(Institute of Data and Information Service) เป็น 

หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ 

ค้นคว้าและวิจัย แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์  

รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สร้างฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

และแขนงวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เป้าหมาย 

แนะนำช่องทางบริการสืบค้นข้อมูล
สำหรับนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รุ่งรัตนา    เขียวดารา                      อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะยาวคือพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและ 

สารสนเทศเชิงพาณิชย์ สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ที่เว็บไซต์  http://www.idis.ru.ac.th

 จากที่ได้กล่าวมาทั้ง 3 ช่องทางนั้นมีความ 

แตกต่างกันตรงที่ ศูนย์ ISC ให้บริการเฉพาะนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเท่าน้ัน เพียงแต่นักศึกษาต้องแจ้งความจำนง 

กับทางศูนย์ฯว่าต้องการข้อมูลประเภทใด ศูนย์ฯก็จะ 

ดำเนินการประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลให้ โดยผู้ขอ 

ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนสำนักหอสมุดกลางเป็น 

ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลท่ีหลากหลายแก่นักศึกษา  

คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจ 

ทั่วไป ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยตนเองหรือแจ้ง 

ความจำนงโดยสอบถามรายละเอียดจากฝ่ายบริการ 

ช่วยการค้นคว้าวิจัยฯ ซึ่งสำนักฯมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 

ด้านการสืบค้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และช่วย 

จัดหาสารสนเทศให้  สำหรับสำนักบริการข้อมูลและ

สารสนเทศ (สบข.) ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแขนงวิชา 

ต่างๆที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อส่งเสริมการศึกษา 

ค้นคว้าและวิจัยเพื่อการพัฒนา นักศึกษาสามารถเข้า 

มาใช้บริการได้โดยการสืบค้นโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

ของสำนักฯ 

 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการสืบค้นข้อมูล 

ดังกล่าวทั้ง 3 ช่องทางนี้ ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อ 

นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งสิ้น และที่น่า 

ภูมิใจซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัย 

ก็คือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  หรือเว็บไซต์  

www. ru.ac.th ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดเย่ียม 

ที่มีผู้เข้าชมเป็นอันดับหนึ่ง ประจำปี 2009 และปี 2010  

สองปีติดต่อกันในหมวดมหาวิทยาลัย จากการจัดอันดับ 

ของทรูฮิตดอทเน็ต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ยังได้รับการกล่าวชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกว่า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความเป็น 

เลิศด้านการให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแวดวง 

การศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)

 ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการ “เทคนิคการใช้เสียงในละคร 

วิทยุฯ” โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีการเสวนา 

หัวข้อ “เสน่ห์เสียง...ในละครวิทยุกระจายเสียง” โดย  

นายชนม์ชนก หมีเผือก นักพากย์ละครวิทยุฯ จากคณะ 

เกษทิพย์ และอาจารย์ชนาพร พิทยาบูรณ์ อาจารย์ประจำ 

ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ดำเนินรายการ 

โดย อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ และมีกิจกรรมการ 

สาธิตเทคนิคและฝึกปฏิบัติการใช้เสียงในละครวิทยุ  ณ 

ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าละครวิทยุเป็นการ 

นำการแสดง มาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ดังนั้น  

ลักษณะของบทละครวิทยุจึงแตกต่างจากบทละครทั่วไป  

คือ ผู้ประพันธ์จะต้องหาวิธีสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ฟัง  

ให้สามารถเข้าใจและนึกถึงภาพความเป็นไปของเรื่องได้  

นับต้ังแต่บุคลิกลักษณะ กิริยาท่าทาง อุปนิสัยของตัวละคร  

อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ จะต้องแสดงออกทางคำพูด  

ใส่ความรู้สึกและการเจรจาบทต้องใส่อารมณ์เป็นพิเศษ  

เพราะผู้ฟังมองไม่เห็นภาพตัวละคร จึงไม่สามารถสังเกต 

กิริยาท่าทางและสีหน้าของตัวละครได้ผ่านทางน้ำเสียง

 “ผมได้ฟังละครวิทยุมาตั้งแต่จำความได้ เพราะ 

มีบ้านอยู่ต่างจังหวัด สมัยนั้นละครวิทยุได้รับความ 

นิยมมาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะได้ยินได้ฟังอยู่ตลอด  

ถือเป็นสิ่งบันเทิงอย่างหนึ่งที่ยังมีอยู่คู่กับคนไทยมาจน

ถึงปัจจุบัน อาจเป็นเพราะวิทยุเข้าถึงประชาชนได้ทุก 

ชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพของท้องถิ่น อีกทั้ง 

สามารถฟังไปด้วยปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆไปด้วย”

 จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “เสน่ห์เสียง...ใน 

ละครวิทยุกระจายเสียง” โดย นายชนม์ชนก  หมีเผือก  

นักพากย์ละครวิทยุฯ จากคณะเกษทิพย์ กล่าวว่าเสียงใน 

ละครวิทยุเปรียบเสมือนดาบ 2 คม เพราะผู้ฟังจะต้อง 

ใช้จินตนาการอย่างมากในการฟังเพื่อให้เกิดภาพ หากใช้ 

เสียงสื่อความหมายไม่ชัดเจนก็จะผิดไปจากเรื่องราวที่ 

ต้องการสื่อความหมายได้ ดังนั้นความสำคัญของเสียง 

ในงานวิทยุ คือเป็นสารที่สื่อถึงผู้ฟัง สร้างสีสันทำให ้

ละครไม่น่าเบื่อ ทำให้เกิดจินตนาการและมีอารมณ์คล้อย 

ตามด้วย เสียงในการผลิตละครวิทยุ มี 3 เสียง คือ  

1) เสียงพูด ใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากบทสู่ผู้ฟัง ซึ่งต้อง 

คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการ 

ออกเสียงอักขระ ภาษาถูกต้อง และมีลีลาเทคนิคการ 

พูดที่เหมาะสม 2) เสียงเพลง ประกอบด้วย เสียงเพลง 

บรรเลง จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเน้ือหาและอารมณ์   

เสียงเพลงร้อง ไม่ควรนำมาเปิดคลอเสียงพูด เพราะจะ 

ทำให้ดึงความสนใจไปจากเนื้อหา และเนื้อหาของเพลง 

ต้องสอดคล้องกับเรื่องด้วย และ3) เสียงประกอบ ได้แก่  

เสียงธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

 นายชนม์ชนก  กล่าวต่อไปว่าการเขียนบทละคร 

“เทคนิคการใช้เสียงในละครวิทยุฯ”

วิทยุเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ทั้งอารมณ์ศิลป์ 

และเหตุผลประกอบกัน เพราะคนเขียนจะต้องเป็นทั้ง 

นักเขียนและคนเขียนบทละครวิทยุในคนๆเดียวกัน  

ทำให้ยากกว่าการประพันธ์นวนิยาย และยังมีข้อจำกัด  

เช่น ระยะเวลาในการออกอากาศจะต้องเหมาะสม คำที่ 

ใช้ไม่วกวน/กำกวม ต้องเข้าใจง่าย และผู้แสดงอ่าน 

แล้วเข้าใจ สามารถเปล่งน้ำเสียงได้ถูกต้อง และสื่อสาร 

กับคนฟังได้โดยการฟังเพียงครั้งเดียว 



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติใน ภาค ๒  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึง 

ได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาค  ๒  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   เป็นดังนี้

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง  ปีการศึกษา ๒๕๕๔

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อ. ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๔ - อ. ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔ รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET 

    (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

อ.  ๖ ก.ย. ๒๕๕๔ - ศ. ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๔ จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

อ.  ๖ ก.ย. ๒๕๕๔ - ศ.  ๗ ต.ค. ๒๕๕๔ รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ 

    (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

พฤ. ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔ - อ. ๒๕ ต.ค.  ๒๕๕๔ จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

ส.  ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๔ - อ. ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔ รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ภาค  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อ.  ๒๕  ต.ค. ๒๕๕๔ - พฤ. ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า  ภาค ๒/๒๕๕๔  

    ทางโทรศัพท์  ทาง INTERNET  และ SMS

อ.    ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ - ส. ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๕ บรรยายในชั้นเรียน

ศ.    ๔ พ.ย. ๒๕๕๔ - อ.  ๘ พ.ย. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค ๒/๒๕๕๔ ที่มหาวิทยาลัย

ศ.    ๔ พ.ย. ๒๕๕๔ - จ. ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนสอบ  e-Testing

ศ.   ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔ - จ.   ๙ ม.ค. ๒๕๕๕ สอบ  e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม                     

พฤ. ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๕ - พ. ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕ ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ.   ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔ - อ. ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนสอบซ่อม ของภาค ๑/๒๕๕๔ (ไม่งดบรรยาย)

อ.   ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

    ภาค  ๒/๒๕๕๔  ของนักศึกษาเก่า

พ.    ๔ ม.ค. ๒๕๕๕ เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)  

พฤ.  ๕ ม.ค. ๒๕๕๕ - พฤ.  ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๕ สอบซ่อม ภาค ๑/๒๕๕๔

อา.  ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๕ เตรียมสอบไล่ ภาค ๒/๒๕๕๔

จ.   ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕ - อ.   ๓ เม.ย. ๒๕๕๕ สอบไล่ภาค ๒/๒๕๕๔  

    (เว้นวันที่ ๒๕ มี.ค. และ ๑  เม.ย. ๒๕๕๕)

พ.   ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อ.   ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ - อ.  ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔  

    ทางโทรศัพท์  ทาง  INTERNET  และ  SMS

พ.   ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ - อา.   ๘ เม.ย. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔   ที่มหาวิทยาลัย

พ.   ๔ เม.ย. ๒๕๕๕ - ศ.   ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนสอบ  e-Testing      

    (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

พ.   ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๕ - พ.  ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕ สอบ e-Testing

จ.   ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

พ.  ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๕ - พ.   ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕ บรรยายในชั้นเรียน

พฤ. ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ เตรียมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔  (งดบรรยาย)

ศ.   ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ - อา. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๕ สอบไล่ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔

จ.   ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน      

การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง
ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

}

 ประโยคข้างต้นนั้นถูกต้องแล้ว สิ่งที่ท่านจะอ่าน 

ต่อไปนี้เป็นการเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงที่พบอยู่

ประจำในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถานที่อื่นๆที่ 

จะต้องมีการใช้เสียงโดยผ่านเครื่องมือชนิดนี้ไมโครโฟน  

 จะสังเกตเห็นว่า ผู้คนส่วนใหญ่ แม้แต่ผู้ควบคุม 

เสียงบางคน ก่อนใช้ไมโครโฟน อย่างแรกเลย คืออยาก 

รู้ว่าไมโครโฟนเปิดหรือไม่ เสียงพูดจะดังหรือเปล่า ก็เลย 

จัดการใช้มือเคาะเจ้าไมโครโฟนตัวนั้นเสีย 2-3 ครั้ง  

บางคนก็ใช้นิ้วเดียวเคาะ ถ้าหัวไมโครโฟนตัวนั้นมีขนาด 

ใหญ่  แต่ถ้าเป็นไมโครโฟนแบบที่มีก้านยาวๆ หัวเล็กๆ 

มีฟองน้ำหุ้มอยู่ ก็จะใช้ปลายมือเคาะไปที่ไมโครโฟน 

2-3 คร้ัง  ผู้ควบคุมเสียงสะดุ้งทุกคร้ังท่ีถูกเคาะ โดยเฉพาะ 

คนท่ีรู้จักวิธีการทดสอบเสียงไมโครโฟนว่าเสียงดังหรือไม่   

เพราะถ้าทุกคนที่ใช้ไมโครโฟนเคาะไมค์ก่อนที่จะพูด   

น่ันหมายความถึงอายุของไมโครโฟนจะส้ันลงๆ เน่ืองจาก  

การเคาะไมโครโฟนนั้น จะทำให้ขดลวดเล็กๆข้างในที่ 

เป็นชิ้นส่วนสำคัญในไมโครโฟนเสียหายได้

 ดังนั้น ถ้าต้องการจะทราบว่า เขามีวิธีทดสอบ 

ไมโครโฟนอย่างง่ายๆตามทฤษฎีและการปฏิบัติงาน  

ที่ได้ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ดังนี้ 

 1. เวลาพูด ควรให้ปากกับไมโครโฟนอยู่ตรงกัน 

แต่อย่าให้ปากชิดกับไมโครโฟนเกินไปเพราะจะทำให้ 

เสียงแตกพร่าและดังมากจนฟังไม่รู้เรื่อง

 2. เริ่มทดสอบโดยการนับเลขหนึ่ง สอง สาม สี่ 

 3. หรือทดสอบโดยพูดข้อความหรือประโยค 

สั้นๆออกไป เช่น สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ (แต่อย่าพูด 

ฮัลโหลเลย  เพราะเราเป็นคนไทยนะจ๊ะ)

 และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การทดสอบ 

ว่าเสียงดังหรือไม่นั้น เวลาที่เราลองไมโครโฟน ควรพูด 

เสียงดังเท่าเสียงที่จะพูดจริง  เพื่อที่ผู้ควบคุมเสียงจะได้

ปรับระดับเสียงไม่ให้เสียงแหลมหรือทุ้มเกินไป  

 ท่านอาจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี  

จะมีวิธีทดสอบไมโครโฟนแบบแยบยลกับช่างควบคุม 

เสียง (ท่านใช้ wireless microphone แบบเหน็บกับ 

เสื้อ )   โดยไม่มีใครทราบว่าท่านกำลังทดสอบไมโครโฟน 

ว่าเปิดอยู่หรือไม่  โดยท่านจะทำเสียงกระแอมกระไอ 

ออกมาก่อน  เป็นอันรู้กันว่า ไมโครโฟนเปิดอยู่  

 เพราะฉะนั้น อย่าลืมนะคะว่า ไมโครโฟน ไม่ใช่ 

ระฆัง ไม่ต้องเคาะ ถ้าอยากจะรู้ว่าไมโครโฟนดัง หรือ 

เปิดอยู่หรือไม่ ให้ลองทำตามวิธีข้างต้น จะช่วยยืดอายุ 

ไมโครโฟนให้ใช้ได้นานแล้วบุคลิกของท่านจะดูดีขึ้น 

ทีเดียว

 ที่มา   คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง  “ผู้ประกาศ” 

ไมโครโฟน...ไม่ใช่ระฆัง  

ไม่ต้องเคาะ !

  สุภัททา   ศรีมาลานนท์           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ถาม สวัสดีค่ะ หนูเรียนอยู่ ม.6 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง  

ได้สมัครเรียนระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไว้  ตอนนี้เก็บสะสมหน่วยกิตได้ 64 หน่วยกิตแล้ว 

 1. ถ้าหนูต้องการลาออกจาก Pre-degree ทาง 

มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารรับรองการศึกษาแบบไหน

ให้และต้องดำเนินการอย่างไร 

 2. ผลการเรียนวิชาที่สอบผ่าน มีหน่วยกิตสะสม 

แล้วนั้น สามารถใช้ไปเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเรียน 

มหาวิทยาลัยอื่นๆได้หรือไม่

ตอบ 1. เมื่อต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

ให้ดำเนินการที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร 

สวป. ชั้น 2 (ในวันและเวลาราชการ) นักศึกษาสามารถ 

ขอทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษา ซ่ึงแสดงรายวิชา 

ท่ีเก็บสะสมได้จากทางมหาวิทยาลัยในระบบ Pre-degree  

โดยไปชำระเงิน จำนวน 40 บาท ที่กองคลัง สำนักงาน 

อธิการบดี ชั้น 1 และนำใบเสร็จรับเงินมายื่นเรื่องขอ 

ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษาที่ อาคาร สวป. 

ชั้น  1 ช่อง 1 

 2. สำหรับรายกระบวนวิชาที่นักศึกษาเก็บสะสม 

ได้จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น จะสามารถนำไปใช้ 

เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยอื่นได้หรือไม่นั้น  

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากมหาวิทยาลัย 

ที่จะเข้าศึกษาโดยตรง แต่ถ้าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ทุกวิชาที่สอบผ่านและเหมือนหลักสูตรจะ 

เทียบโอนได้ทั้งหมด

ถาม ตอนนี้เรียนสาขาบัญชีอยู่ แต่ต้องย้ายไปอยู่โคราช  

และไม่สะดวกเดินทางมาสอบที่ส่วนกลาง จะทำอย่างไร 

ได้บ้าง  รบกวนช่วยอธิบายด้วยค่ะ ว่า

 1. สอบที่ส่วนภูมิภาคที่โคราชได้หรือไม่

 2. ถ้าได้จะย้ายจากส่วนกลางไปเป็นส่วนภูมิภาค  

ต้องทำอย่างไร

ตอบ 1. ไม่ได้ นักศึกษาที่สมัครไว้ส่วนกลางต้องเรียน 

และสอบที่ส่วนกลาง ม.รามฯ1 หัวหมาก หรือม.รามฯ2 

วิทยาเขตบางนาเท่านั้น ส่วนคณะบริหารธุรกิจ เอกบัญชี 

ไม่เปิดสอนที่ส่วนภูมิภาค

 2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายระบบ 

การเรียนการสอนไปส่วนภูมิภาค ต้องมีสถานภาพการ 

เป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และศึกษา 

อยู่ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชา 

นิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหาร 

ทั่วไป, คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

และคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ถ้าไม่ได้เรียน 

ในสาขาวิชาดังกล่าว ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยน 

สาขาวิชาที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop  

Service) อาคาร KLB ชั้น 1 โดยให้อยู่ใน 4 สาขาวิชา 

ดังกล่าวก่อนการโอนย้าย ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการโอนย้าย 

ให้รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการโอนย้าย  

ปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 

ของทุกปี นักศึกษาต้องไปดำเนินการโอนย้ายตามวัน เวลา 

ที่กำหนดเท่านั้น ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศจากทาง 

มหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

ที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป.  

ชั้น 6  โทรศัพท์ 0-2310-8610, 0-2310-8626 

 คณาจารย์ ม.ร. ประชุมฯ                        (ต่อจากหน้า 3)

ให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและม ี

ใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างย่ังยืน ภายใต้ระบบบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและ 

เรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน  

ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา 

โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษา 

 “การจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นครู  

เมื่อครูสอนหลักการ วิธีการ ให้ความรู้แก่ผู้เรียน นำไป 

สู่การปฏิบัติแล้ว ยังต้องสอนเทคนิควิธีการให้ผู้เรียนด้วย   

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง โมเดลของความเป็นครูมืออาชีพ  

คือ โมเดล nobiac  ครูต้องเป็นผู้ที่รู้ในเนื้อหา ให้ผู้เรียน 

สามารถทำโครงงานหรืองานวิจัย เพ่ือทำความเข้าใจและ 

มีความลุ่มลึกในเนื้อหา อีกทั้ง ครูต้องทำวิจัยเชิงวิชาการ  

เพ่ือทำให้ครูลุ่มลึกในการสอนและเข้าใจเน้ือหาเช่นผู้เรียน  

และต้องสอนให้ผู้เรียนจบไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ของสังคมด้วย”  รศ.ดร.พิมพันธ์กล่าวโดยรวม 

 ม.ร.ประชุมกรรมการฯ                            (ต่อจากหน้า 4)

ซึ่งเมื่อมีปัญหาต่างๆ ก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้ทัน 

ท่วงที  และเป็นโครงการท่ีเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี  

แต่อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้มากกว่าน้ี  

เพราะยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบ 

ข่าวโครงการนี้

 ตำรวจ-สื่อ-ชุมชนฯ                               (ต่อจากหน้า 6)

กองบรรณาธิการ

ตารางออกอากาศคลื่นเรียนรู้ตามอัธยาศัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1/2554 (เตรียมสอบ)
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 837 KHz. ระบบ AM

วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2554

 เวลา/วัน  จ. 10 ต.ค.   อ. 11 ต.ค.        พ. 12 ต.ค.           พฤ. 13 ต.ค.        ศ. 14 ต.ค.        ส. 15 ต.ค.          อา. 16 ต.ค.

14.10 น. ติว PS 110-1 ติว GM 303-1 ติว HI 102-1  ติว LW 405-1 ติว HI 103-1 ติว LA 102-1 ติว LA 102-3

14.30 น. ติว PS 110-2 ติว GM 303-2 ติว HI 102-2  ติว LW 405-2 ติว HI 103-2 ติว LA 102-2 ติว LA 102-4

15.10 น. ติว PS 110-3 ติว GM 303-3 ติว HI 102-3  ติว LW 405-3 ติว HI 103-3 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

15.30 น. ติว PS 110-4 ติว GM 303-4 ติว HI 102-4  ติว LW 405-4 ติว HI 103-4 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

20.30 น. Radio show   นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้         ข่าวมหาวิทยาลัยฯ

21.00 น. ติว LW 210-1 EN 202-11.1 ติว TH 101-1  LW 206-16.1 ติว GM 306-1 ติว MA 103-1 PS 190-16.1

21.30 น. ติว LW 210-2 EN 202-11.2 ติว TH 101-2  LW 206-16.2 ติว GM 306-2 ติว MA 103-2 PS 190-16.2

22.00 น. ติว LW 210-3 EN 202-12.1 ติว TH 101-3  LW 206-17.1 ติว GM 306-3 ติว MA 103-3 PS 190-17.1

22.30 น. ติว LW 210-4 EN 202-12.2 ติว TH 101-4  LW 206-17.2 ติว GM 306-4 ติว MA 103-4 PS 190-17.2

 “ในภาคการศึกษาน้ีมีนักศึกษาใหม่ ปี 2554 มาสอบ 

จำนวนมาก เป็นการสอบครั้งแรกจึงขอให้ช่วยกันดูแล 

เอาใจใส่นักศึกษาในการเซ็นช่ือ การระบายรหัสประจำตัว  

และตรวจสอบหลักฐานในการเข้าสอบของนักศึกษาให้ชัดเจน  

เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน อีกท้ังในกรณีท่ีมีการ 

แทรกชื่อเข้าสอบ นักศึกษาจะมีเอกสารท่ี สวป. ออกให้  

เพ่ือแสดงหลักฐานในการเข้าสอบ กรรมการฯต้องเรียงลำดับ 

รหัสของนักศึกษาท่ีมาแทรกสอบให้ถูกต้องตามลำดับรหัส 

นักศึกษาน้ัน อีกท้ัง นักศึกษาอาจจะมีหลักฐานในการสอบ 

ไม่ครบ ก็ให้นักศึกษาไปถ่ายสำเนาท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

เพ่ือใช้แทนหลักฐานท่ีไม่ได้นำมา โดยสามารถใช้เข้าห้องสอบได้ 

เฉพาะวิชานั้น 

 ทั้งนี้ การคุมสอบจะดำเนินการไปได้ด้วยความ 

เรียบร้อย ขอให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  

เพราะการคุมสอบเป็นเร่ืองท่ีมีเกียรติยศศักด์ิศรี และต้อง 

มีความรับผิดชอบ จึงหวังในความร่วมมือจากทุกคน 

เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป  

ขอให้ภูมิใจว่าท่านได้มีส่วนในการสร้างความเจริญรุ่งเรือง 

ให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย”



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

 เสนอผลงานวิชาการและวิจัย คณะกรรมการ 

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมเสนอผลงานวิชาการและ 

วิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5  

โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะ 

มนุษยศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554  

ณ ห้องประชุมพดด้วง ช้ัน 3 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์

 กองกิจการนักศึกษา ม.ร. ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเป็น 

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้

 1. อ่านหนังสือตำราเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ 

ทางการเห็น

 2. ทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษาพิการ 

ทุกประเภท

 เพื่อให้ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และ 

บุคคลทั่วไป ในสังคมได้ตระหนักรู้และมีเจตคติที่ดีต่อ 

คนพิการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตลอดจน

มีความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่   

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 1  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โทร. 0-2310-8306 

รับอาสาสมัครช่วยนักศึกษาพิการเรียน

ขอเชิญนักศึกษา
ทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ 

นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหต ุ

ส่วนบุคคล โดยเสีย ค่าเบี้ยประกันในอัตรา 100 บาท 

ต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณีได้รับอุบัติเหตุ 

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงิน

ชดเชย 100,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน 100 บาท ส่ังจ่าย 

ในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ 1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน 

ภาคล่าสุด 1 ฉบับ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 20 

ตุลาคม 2554 คุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2554 

ส่งธนาณัติมาที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง   หัวหมาก  บางกะปิ   กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8076

 อน่ึง ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า 2 ซอง ติดแสตมป์ 

ซองละ 3 บาท เขียนชื่อที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน 

ส่งแนบมาในซองธนาณัติด้วย

 อบรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู  

จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2554 แก่นักเรียน 

เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2554 จำนวน 3 รุ่น 

รวมนักเรียนเข้าอบรม 64 คน จากโรงเรียนบ้านห้วยข่า 

โนนสมบูรณ์

 แข่งกีฬาสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย  

จัดกีฬาสานสัมพันธ์รามคำแหงเชียงราย ประจำปี 2554 

  เมื่อวันที่  4  กันยายน  2554  ณ  สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย  

โดยมีอาจารย์ไพศาล ชำนาญดี รักษาราชการแทน 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย เป็น 

ประธานในพิธี

 ชมรมภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดงาน “วันภาษาฝร่ังเศสและสเปน” โดยมีการบรรยาย 

พิเศษเร่ือง “ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝร่ังเศส 

และสเปน” ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “รามคำแหง 

โพล”  สำรวจความคิดเห็นทางการเมืองต่อภาพพจน์ของ 

นายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ของชาวกรุงเทพ 

มหานครฯ จำนวน 9,994 คน เก็บข้อมูลช่วงวันที่ 5-9 

กันยายน 2554 

     ผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนน 

ต่อประเด็นต่างๆ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ดังน้ี  

 1. นโยบายการบริหารประเทศของนายกฯ 

ยิ่งลักษณ์สามารถทำได้จริง  =  6.10  คะแนน

     2. นายกฯยิ่งลักษณ์จะบริหารประเทศตามที่ 

รัฐธรรมนูญกำหนด  และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

=  6.08 คะแนน  

 3. นายกฯยิ่งลักษณ์สามารถควบคุมสมาชิก 

พรรคเพื่อไทย ไม่ให้สร้างปัญหาทางการเมืองได้  

=  5.74 คะแนน  

 4. นายกฯยิ่งลักษณ์สามารถตัดสินใจในการ 

ทำงานได้อย่างอิสระ  =  5.72  คะแนน

     5. แกนนำเสื้อแดงควรได้ตำแหน่งรัฐมนตรี 

=  4.74  คะแนน

รามคำแหงโพลเผยผลสำรวจ
ปชช.เชื่อนโยบาย “ยิ่งลักษณ์” ทำได้จริง

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “รามคำแหง 

โพล” สำรวจความเชื่อมั่นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 โดยเก็บ 

ข้อมูลในกรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 

รวม 20 จังหวัด จำนวน 11,728 คน  ในช่วงวันที่ 26-31 

สิงหาคม 2554 

 ผลการสำรวจในด้านความเชื่อมั่นในรัฐบาล 

ยิ่งลักษณ์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พบว่าประชาชน 

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์

จะสามารถบริหารประเทศได้นานตลอด 4 ปี (5.86 

คะแนน) และบางส่วนเชื่อว่าจะบริหารประเทศได้เกิน 

6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี (5.44 คะแนน) เชื่อว่าจะบริหาร 

ประเทศได้ไม่เกิน 2 ปี 5.44 คะแนน และเชื่อว่าจะ 

บริหารประเทศได้ไม่เกิน 3 ปี 5.42 คะแนน  

 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนความ 

เชื่อมั่นในประเด็นอื่นๆ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ดังนี้

 - ความเชื่อมั่นต่อข้อความ “ทักษิณคิด เพื่อ 

ไทยทำ” 6.58 คะแนน

 -  รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 มีความจงรักภักดีต่อชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างจริงใจ  6.32 คะแนน

     -  รัฐบาลย่ิงลักษณ์ 1 สามารถแก้ปัญหาปากท้อง 

และของแพงได้  6.10 คะแนน

     -  คณะรัฐมนตรีในยิ่งลักษณ์ 1 ได้รับแต่งตั้ง 

มาจากการตอบแทนบุญคุณ  6.08 คะแนน

ผลสำรวจความเชื่อมั่น

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 



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	ทองแก้วกุล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นายโสภณ	พรหมดวง
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	 นายอิทธิพล	ศรีโสภา

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 ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

 คนดังเมืองไทยฯ                                  (ต่อจากหน้า 5)

นักขัตฤกษ์) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 

ลายสือไท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่   

โครงการศึกษาภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8577-8 ต่อ 233 หรือ 089-

505-0357, http://www.engrlw.ru.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                       (ต่อจากหน้า 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ                            (ต่อจากหน้า 7)

รวมทั้งต้องมีบรรยายแทรกเพื่อช่วยให้การดำเนินเรื่อง 

กระชับมากขึ้น เนื่องจากผู้ฟังจะไม่สามารถมองภาพ 

ได้เหมือนละครโทรทัศน์ ผู้ควบคุมการแสดงก็จะต้อง 

เข้าใจว่า ตอนไหนจะให้ตัวละครใช้เสียงอย่างไร เพื่อ 

ให้เข้ากับบรรยากาศของเรื่อง โดยตัวละครสำหรับบท 

ละครวิทยุต้องมีตัวสำคัญประมาณ 3 - 4 ตัว เท่านั้น  

และต้องเลือกผู้แสดงท่ีมีเสียงแตกต่างกันมากๆ เพราะ 

ผู้ฟังอาจแยกเสียงไม่ออกว่าเป็นบทของตัวละครตัวไหน 

ขณะแสดง

 “การเป็นนักเขียนบทละครวิทยุที่ดี ต้องศึกษา 

หาความรู้ในเรื่องที่จะเขียนและควรเริ่มเขียนในเรื่อง

ที่ใกล้ตัวก่อน เพราะจะทำให้เข้าใจในตัวละครนั้นๆ 

และสื่อความรู้สึกออกมาได้ดี ผมถนัดเขียนเรื่องราว 

เกี่ยวกับผีและรักโรแมนติก ถือเป็นเรื่องที่อยู่ในความ

สนใจของผู้เขียนและผู้ฟังก็ชอบเช่นกัน” 

 ด้าน อาจารย์ชนาพร  พิทยาบูรณ์  อาจารย์ประจำ 

ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า 

ละครวิทยุ เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก  

ก่อนละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ ละครวิทยุ คือ 

ละครทุกประเภททั้งละครชีวิต ละครตลก ละคร 

อิงประวัติศาสตร์ ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาของวิถีชีวิต 

และตามความนิยมของยุคสมัยนั้นๆด้วย การแสดงใช้ 

แต่เสียงสร้างภาพและช่วยให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการ ฉะน้ัน 

นักแสดงจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการส่ือสาร 

โดยใช้เสียง เพื่อไม่ให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการที่ผิดไปจาก 

เนื้อเรื่องที่ดำเนินอยู่ การเลือกผู้แสดงจะต้องเลือกที่มี

น้ำเสียงแตกต่างกันมากๆ 

 อาจารย์ชนาพร กล่าวต่อไปว่าการพูดและการ 

ออกเสียงในละครวิทยุ นักแสดงจะต้องเปล่งเสียงแทน 

ตัวละครแต่ละตัวได้ชัดเจนให้คนฟังมองเห็นภาพ  

น้ำเสียง จังหวะ ลีลา ให้เข้ากับอารมณ์ และบทบาท 

ของตัวละครนั้นๆด้วย ซึ่งน้ำเสียงสดใส มีอารมณ์  

ดังกังวาน ชัดเจน ความดังของเสียงท่ีพูดต้องมีความดัง 

พอเหมาะแก่การได้ยิน และมีเสียงพูดที่สูง ต่ำ หลาย 

ระดับ นักแสดงละครวิทยุ และผู้ที่จะต้องใช้เสียงใน 

การทำงาน จำเป็นต้องดูแลสุขภาพร่างกาย และสุขภาพ 

เสียง โดยการรักษาเสียงให้คงเดิม ไม่แหบแห้ง เพื่อ 

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 หลังจากนั้น เป็นการสาธิตเทคนิคการใช้เสียง 

ในละครวิทยุฯ โดยวิทยากร ในบทบาทต่างๆ อาทิ  

บทพระเอก นางเอก ผู้ร้าย เด็ก และคนชรา พร้อม 

แนะนำวิธีไล่ระดับเสียง อีกทั้งให้นักศึกษาได้มีส่วน

ร่วมฝึกปฏิบัติการใช้เสียง โดยร่วมแสดงละคร เรื่อง 

“ดวงตาสวรรค์” ในบทของพระเอก-นางเอกของเรื่อง  

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

ครูเพลงมาเข้าฉาก ร้องเพลงฉ่อยและเพลงพื้นบ้าน เพื่อ 

ให้รำลึกถึงความเป็นไทยเดิม ทั้งยังพยายามนำข้อคิด 

ดีๆแฝงไว้ในเรื่อง เช่น เรื่องความเชื่อ ประเพณีการบวช 

และความรักของพ่อกับลูก”

 คุณวินัย     ครูเพลง 

ชื่อดัง ให้ทัศนะเกี่ยว 

กับบทเพลงว่ า เพลง 

เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ 

ส ำ คั ญ อ ย่ า ง ห นึ่ ง ใ น 

การดำเนินเรื่อง เพราะ 

ถ้ ามีดนตรีประกอบ 

อิงเข้ากับละคร ก็จะทำ 

ให้คนมีความสุข แผล 

เก่ามีบทเพลงที่มีลีลา 

ลูกทุ่งแต่ร้องแบบลูกกรุง ซึ่งแปลกไปจากบทเพลงอื่นๆ 

ที่อยู่ในยุคเดียวกัน เช่น เพลงแสนแสบ ที่โด่งดังถึง 

9 สัปดาห์ และแผลเก่าก็เป็นนวนิยายเรื่องเศร้าที่ใคร 

ดูแล้วก็น้ำตาไหล โดยแฝงบทเพลงต่างๆ เช่น เพลง 

ไทรรัก เพลงแสนแสบ เพลงขวัญของเรียม เพลง 

เคียงเรียม  และเพลงสั่งเรียม  เป็นต้น 

 “เพลงสมัยก่อนแสดงให้เห็นศิลปวัฒนธรรม 

ที่เป็นทำนองไทยเดิม จะทำให้คนฟังจำง่าย ติดหู ซึ่ง 

นักแต่งเพลงสมัยก่อน จะแต่งเพลงแบบกวี ทำให้ผู้ชม 

คล้อยกับละครและอินตามไป เพลงต่างๆจะแฝงไปด้วย 

ความรู้สึก สะท้อนถึงความเจ็บปวดของตัวละคร มีการ 

ถ่ายทอดอย่างละเมียดละไม เพราะไม่ต้องเร่งรีบเหมือน 

ปัจจุบัน มีเวลาใช้จินตนาการสอดแทรกเข้าไปในบทเพลง  

แฝงไปด้วยความละเอียดอ่อนของชีวิต กลั่นออกมาจาก 

หัวใจ และบรรจงใส่ลงไปในเนื้อเพลง ฉะนั้น ภาพยนตร์ 

เรื่องแผลเก่าจึงครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งชีวิต สื่อให้เห็นถึง 

ความจริง วัฒนธรรม ประเพณี ความรัก ความสุข 

ความโศก  รวมถึงความทุกข์  และความรุนแรงด้วย”

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝากประวัติ 

การสมัครงาน ทั้งงาน Part-time / Full-time  

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  และผู้ที่สำเร็จ 

การศึกษาแล้ว

 นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม 

รายละเอียดและฝากประวัติการสมัครงาน 

ได้ที่ งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา  

อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  

เวลา 09.00-16.00 น. หรือโทร. 0-2310-8126

อธิการบดีกำชับฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)

 อีกท้ัง ยังมี รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน 

กรรมการควบคุมการสอบไล่ อาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

รองประธานกรรมการควบคุมการสอบไล่ รองศาสตราจารย์ 

ชำนาญ เต็มเมืองปัก รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการสวัสดิการ ฝ่ายรักษา 

ความปลอดภัยและจราจร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการสำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล ประธานกรรมการจัด 

ผู้ควบคุมสอบ และ อาจารย์จีรวัฒน์ ยุวอมรพิทักษ์  

รองประธานกรรมการ รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ  

ร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่

 โอกาสนี้ ผศ.พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทน 

อธิการบดี กล่าวว่าหน้าที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนัก 

มาโดยตลอด คือเร่ืองการประเมินผลการสอบของนักศึกษา 

ที่ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ขอให้บุคลากรทุกคนทุ่มเทในการคุมสอบ อย่าละเลย  

และมีจิตสำนึกในหน้าที่การสอบที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  

ช่วยให้การสอบเป็นไปด้วยความสุจริต-ยุติธรรม ทั้งยัง 

ให้การคุมสอบของรามคำแหงเป็นแบบอย่างแก่สังคม 

ภายนอก และเพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่สร้าง 

มาตลอด 40 ปี

 “การคุมสอบทุกภาคการศึกษา ขอให้ทุกคนตระหนัก 

ถึงความรับผิดชอบของตนเอง ในห้องสอบขอให้ควบคุม 

การสอบอย่างมีมารยาท ไม่พูดคุยกันเสียงดัง แต่งกายให้ 

สุภาพเรียบร้อย และช่วยกันป้องปรามการทุจริตที่อาจ 

จะเกิดข้ึน ด้วยการเดินตรวจแถวท่ีคุมสอบอย่างสม่ำเสมอ  

และช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานให้มากขึ้น  

เพ่ือลดข้อผิดพลาดต่างๆให้เหลือน้อยท่ีสุด ท่ีสำคัญ ขอให้ 

บอกกล่าวแก่คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานใหม่  

ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเห็นความสำคัญของ 

การคุมสอบที่มหาวิทยาลัยให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก  

เพราะการสอบถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ 

ลูกศิษย์และรามคำแหงเป็นที่น่าเชื่อถือและรักษาชื่อเสียง 

ให้คงอยู่ต่อไป” 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๕)  วันท่ี ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบไล่ ภาค 1/2554
วันที่ 22 กันยายน - 19 ตุลาคม 2554

(เว้นวันที่ 25 ก.ย., 2, 9 และ 16 ต.ค. 54)

  คณะกรรมการจัดการความรู้ (K.M.) สำนัก 

เทคโนโลยีการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อ 

การนำเสนอด้วยระบบดิจิตอล เม่ือวันท่ี 29-30 สิงหาคม  

2554 ในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็น 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ข้ันตอนการแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ภายในองค์กรใน 

หัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยระบบ 

ดิจิตอล  เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับในด้านการ 

รับรู้การออกแบบส่ือ เทคนิคการผลิตส่ือแบบ Multimedia  

การผลิตสื่อแบบ Interactive และเทคนิคการนำเสนอ 

แบบมืออาชีพ เป็นต้น ไปปรับปรุงใช้ในการผลิตสื่อ 

การเรียนการสอน การนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคุณเอกกร ปรางค์จันทร์  

คุณธีระพล ชัยพจน์พานิช คุณสุจิตต์ สวัสดี และ 

คุณนันท์นภัส  ศิริพลานนท์ เป็นวิทยากร

 ดร.กัลยา  โล่ห์รัตนเสน่ห์  ในนามบริษัท ที พี  

เอส มีเดีย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

น้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 62,500 บาท ให้กับมูลนิธิรังสรรค์  

แสงสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เต็มเมืองปัก  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ประธาน 

มูลนิธิรังสรรค์  แสงสุข เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง 1  

ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร เม่ือวันท่ี 22 กันยายน  

ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก กล่าวว่า  

มูลนิธิรังสรรค์ แสงสุข ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณูปการ 

ของอดีตอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และเพื่อสืบสานปณิธานการให้โอกาสทาง 

การศึกษาและการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 

และประเทศชาติ ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จะเน้น 

ที่ภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของสถาบันการศึกษา ได้แก่  

1) ด้านการเรียนการสอน คือให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) ด้านวิจัย  

คือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและ 

ปริญญาเอก เพื่อให้ผู้วิจัยมีโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ  

3) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือสนับสนุนการ 

ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขน  

ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย 

แขนงอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แก่เยาวชนชาวไทย 

และชาวต่างประเทศ และ 4) การบริการทางวิชาการ 

แก่สังคม ทางมูลนิธิฯจะเข้าไปช่วยดูแลให้ความรู้ อีกทั้ง 

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ชุมชน เช่น การสมทบทุน 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ

 “ในนามของมูลนิธิรังสรรค์  แสงสุข ขอขอบคุณ 

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้อง 

ประชาชนชาวไทย และกรุณาสละกำลังทรัพย์ร่วมสมทบทุน 

ชว่ยผูป้ระสบภยันำ้ทว่มในขณะนี ้ ทางมลูนธิฯิจะดำเนนิ 

การนำเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือบรรเทา 

ทุกข์ต่อไป”

มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง จ ะ ม อ บ ร า ง วั ล 

“เพชรประดับรามฯ” เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาปัจจุบัน

ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชิญชวนเสนอชื่อ 

นักศึกษาพร้อมผลงานเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 

25 ตุลาคม 2554

อาจารย์สมหมาย สุระชัย 

รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา เปิดเผยว่าการ 

จั ด ง า น วั น ส ถ า ป น า 

มหาวิทยาลัยในแต่ละปี  

จ ะ มี ก า ร ม อ บ ร า ง วั ล 

“เพชรน้ำหนึ่ง” และ “เพชร 

ประดับรามฯ” แก่นักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานดีเด่นใน 

ด้านต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติที่นักศึกษา 

ได้ใช้ความรู้ความสามารถจนสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

สำหรับวันสถาปนาในปีนี้ที่เป็นการครบรอบ “40 ป ี

รามคำแหง” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 นี้ จะเป็น 

การมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ครั้งที่ 4 โดย 

รางวัลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลงานของนักศึกษา  

องค์กรนักศึกษาหรือคณะนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นใน 

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ ได้รับระหว่างปี  

การศึกษา 2552-2554 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ 

และวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลป 

วัฒนธรรม และด้านกีฬาและนันทนาการ

 สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ จะได้ รับรางวัล 

ดังกล่าว ต้องเป็นนักศึกษา องค์กรนักศึกษา หรือคณะ 

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐในระดับกระทรวง กรม หรือภูมิภาค และ 

ภาคเอกชนท่ีเป็นองค์กรทางวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ รางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง”  

เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “เพชร 

ประดับรามฯ” ที่มีผลงานยอดเยี่ยม

 มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเสนอชื่อ 

นักศึกษาที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงตามหลักเกณฑ์ 

มอบรางวัลนศ.ผลงานดีเด่น

ในงาน “40 ปีรามคำแหง”

ดังกล่าวให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา หรือนักศึกษา 

ที่มีผลงานตามเกณฑ์สามารถเสนอชื่อและแจ้งข้อมูล 

พร้อมผลงานและแนบเอกสารอ้างอิงการได้รับรางวัล  

(เช่นประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร รูปถ่ายการรับรางวัล)  

โดยนักศึกษาขอรับแบบฟอร์มเสนอชื่อและยื่นใบสมัคร 

ได้ท่ีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด กองงานวิทยาเขตบางนา สาขา 

วิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค หรือท่ีอาคารกิจกรรมนักศึกษา  

ชั้น 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2554 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนา 

อาชีพ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8503

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวใน 

ตอนท้ายว่า การมอบรางวัล “เพชรน้ำหน่ึง” และ “เพชร 

ประดับรามฯ” นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณ 

แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็น 

การให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ 

หรือประกอบคุณงามความดีจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  

รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาทั่วไปอีกด้วย


