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ม.ร. ประชุมเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
รุ่นที่ 39 วันที่ 3-7 มีนาคม 2557

ปิดฉากกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาฯ ด้วยมิตรภาพ-ความประทับใจ

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาฯ ต่างประเทศ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 รุ่นท่ี 39 ระหว่างวันท่ี 3 - 7 มีนาคม 2557 

(รวม 5 วัน) ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

  การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2557 

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 (ลานจอดรถ) และชั้น 3 เวลา 06.00 - 18.00 น. 

 การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และอาคารกงไกรลาศ (KLB) เวลา 05.00 -18.00 น.
(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา รุ่นท่ี 14 คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00- 

17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 

ท่ีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด 

หลักสูตร

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ภาค 1/2557 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ  

พนักงานสายการบิน ชาวไทยที่ทำงานระหว่าง 

ประเทศ กลุ่มบุคคลท่ีทำงานหน่วยงานการเดินเรือ 

และหน่วยงานประจำกลางทะเล (รุ่นท่ี 18) ต้ังแต่ 

บัดน้ีถึง 13 ธันวาคม 2556 โดยมี สาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

4 สาขาวิชา ได้แก่ 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ (รุ่นที่ 18) (อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านทาง  

Video Conference โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ  แสงสุข รองอธิการบดีฝ่าย 

บัณฑิตศึกษาภูมิภาค และมีคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 

22 ตุลาคม 2556 ณ ชั้น 5 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
(อ่านต่อหน้า 2)

 ปิดฉากไปด้วยมิตรภาพและความประทับใจกับการแข่งขัน 

กีฬาหมากล้อม THE 12th ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMENT 

2013 และแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 18 (U - GO XVIII) เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย  

เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมีคณะผู้บริหาร ม.ร. กรรมการจัดการแข่งขัน 

ผู้ควบคุมทีม ตลอดจนนักกีฬา ร่วมงานอย่างคับค่ัง พร้อมท้ังการแสดง 

จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่ีรับมอบธงการแข่งขันในการเป็นเจ้าภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมฯ ครั้งต่อไป

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬา 

หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (U - GO 

XVIII) และกล่าวแสดงความยินดีว่า (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ม.ร. ประชุมเจ้าหน้าที่ฯ               (ต่อจากหน้า 1)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ     (ต่อจากหน้า 1)

 การฝึกซ้อมย่อย ณ สาขาวิทยบริการฯ และ 

โครงการพิเศษต่างๆ วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16  

กุมภาพันธ์ 2557 หรือวันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2557

 สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมของบัณฑิต 

แต่ละคณะฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา

การตลาด (รุ่นที่ 18)

 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รุ่นที่ 16)

 4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 11)

 ผู้สนใจติดต่อรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหมายเลข 

โทรศัพท์ 0-2310-8664-5 หรือ E-mail : oasc_mm@

ru.ac.th,  www.ru.ac.th/oasc 

รวมศึกษาดูงานในประเทศ 130,000 บาท หรือดูงาน 

ต่างประเทศ 172,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด

 ผู้สนใจขอใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี- 

30 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ท่ีสำนักงาน 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ม.ร. (หัวหมาก) 

โทร. 0-2310-8236 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www. 

mba-ay.ru.ac.th หรือสมัครที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันท่ี 23 - 24 , 30 พฤศจิกายน 

- 1 ธันวาคม, 7-8, 14-15, 21-22 ธันวาคม 2556  

โทร. 035-243-399 , 087-089-8545

ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษาฯ        (ต่อจากหน้า 1)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค  

มหาวิทยาลัยได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการเรียน 

การสอนในส่วนกลาง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ 

ในวิชาต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอน และการอำนวย- 

ความสะดวกจากเจ้าหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง 

เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย

 “บัณฑิตศึกษาส่วนภูมิภาค ได้จัดประชุมช้ีแจง 

กับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงาน 

เรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกฎ กติกา 

และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงแก้ไข และ

พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา เช่น การแต่งกายเข้าเรียน-สอบ 

การเซ็นชื่อเข้าเรียน การลาหยุดของนักศึกษา ฯลฯ  

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นข้อปฏิบัติสำคัญท่ีจะทำให้นักศึกษา 

อยู่ในระเบียบของม.ร. และยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อบุคคลภายนอกด้วย”

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวอีกด้วยว่า 

เรื่องการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง 

ของอาจารย์และอาจารย์ผู้ประสานงาน ให้ทางสาขา 

วิทยบริการฯ จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติกำหนดตาราง 

รับ-ส่งและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญให้ชัดเจน พร้อมทั้ง 

แจ้งให้กับอาจารย์ได้รับทราบเพ่ือการปฏิบัติท่ีถูกต้อง

ตรงกัน ท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาขาฯ ทุกท่าน

ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 

และขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันเพื่อให้ 

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขอแสดงความยินดี 

กับนักกีฬาท่ีได้รับรางวัลในคร้ังน้ี และขอช่ืนชมนักกีฬา 

ทุกคนที่ได้แสดงออกถึงความรัก สามัคคี และมีน้ำใจ 

ของนักกีฬาหมากล้อม ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีดีในการเสริมสร้าง 

มิตรภาพระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที ่

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากสถาบัน 

ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นการแลกเปล่ียน 

วัฒนธรรมระหว่างกันด้วย  ขอขอบคุณสมาคมกีฬา 

หมากล้อมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

สื่อมวลชน ผู้มีเกียรติ ผู้ควบคุมทีม ตลอดจนนักกีฬา 

หมากล้อมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน 

ครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงสมความมุ่งหมาย

 ด้าน นายสุวิทย์  ก่ิงแก้ว เลขาธิการสมาคมหมากล้อม 

แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 

THE 12th ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMENT 

2013 และกล่าวปิดการแข่งขันว่า “ขอแสดงความยินด ี

กับนักกีฬาท่ีประสบความสำเร็จทุกท่าน และขอให้พัฒนา 

ทักษะการเล่นให้ดีข้ึน สำหรับผู้ท่ีไม่ได้รับชัยชนะในคร้ังน้ี 

ขอให้นำข้อบกพร่องไปปรับปรุงและพัฒนาฝีมือเพื่อ 

ความสำเร็จในอนาคตต่อไป และขอขอบคุณอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ 

ทุกท่าน ที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย สวยงาม สมศักดิ์ศรี และประสบความสำเร็จ 

ด้วยดี”

 จากน้ันเป็นพิธีรับมอบธงการแข่งขันกีฬาหมากล้อมฯ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งมอบธงคืนให้กับ นายสุวิทย์ 

กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

และเลขาธิการสมาคมฯ ได้มอบธงกีฬาหมากล้อมฯ 

ต่อให้กับสถาบันเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง โดยมี   นายวีระชัย   เจริญจิตติชัย  หัวหน้าส่วน 

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทน 

รับมอบ เพ่ือเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 

THE 13th ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMENT 

2014 และแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (U - GO XVIIII) ซึ่งจะจัดขึ้น 

ประมาณเดือนตุลาคม 2557

 ใ น ก า ร รั บ ม อ บ ธ ง กี ฬ า ห ม า ก ล้ อ ม ฯ ค รั้ ง นี้  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการแสดงชุด “ปิตินาฏยกาล 

ล้านนา ภิรมณ์” โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการแสดง ได้แก่  

ชุดที่ 1 ปิตินาฏยกาล ชุดที่ 2 ล้านนา เป็นขบวนแห ่

ตามประเพณีล้านนา และ  ชุดท่ี  3  การแสดงฟ้อนขันดอก 

โดยแสดงความยินดีที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป 

และขบวนแห่แบบประเพณีล้านนาไทยโบราณ รวมทั้ง 

การฟ้อนรำบูชาพระรัตนตรัย ให้เกิดความสงบสุขและ

อวยพรให้แขกทั้งหลายผู้มาเยือนได้รับความอบอุ่นและ 

ผาสุกด้วย ซึ่งสร้างสีสรรค์และความประทับใจให้แก ่

ผู้ร่วมในพิธีปิดครั้งนี้

  สำหรับ ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (U - GO XVIII) 

ประเภทบุคคลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวริบะคา  

วงศ์ชูแก้ว จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับทุนการศึกษา 

8,000 บาท รองชนะเลิศอับดับ 1 ได้แก่ นางสาวศศพร 

จอมหงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฉัตรลักษณ์ 

โรจนเบญจวงศ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุน 

การศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัล 

ส่วนประเภททีม    รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่      ทีมมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายณัฐพล วุฒิยาภิราม 

นายวริศ  แจ่มขจรเกียรติ  และ นายศุภณัฏฐ์  ธนาการณ์โชติ 

ได้รับทุนการศึกษา 24,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ประกอบด้วย นายพีรพัฒน์  เพ่ิมสุวรรณเจริญ  นายธีระ   

รุ่งเรืองทวีพงศ์ และนายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ ได้รับ 

ทุนการศึกษา 15,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 

ประสานมิตร ประกอบด้วย นายศรีสินทร์  โชติกพงศ์ 

นายรัชกานต์  อัจฉริยะโพธา และนายณัชชา  มหาวงศ์ตระกูล 

ได้รับทุนการศึกษา 9,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

ทุกรางวัล

 และผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม THE 12th ASIAN 

UNIVERSITY GO TOURNAMENT 2013 ประเภทบุคคล 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Li Zhong Yuan จากประเทศจีน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Lin Hsiu Ping จากประเทศ 

ไต้หวัน รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Su Guang Yue 

จากประเทศจีน รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ Chen Feng 

จากประเทศไต้หวัน และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่  

Bak Hansol จากประเทศเกาหลี ได้รับโล่เกียรติยศทุกรางวัล 

และประเภททีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศจีน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศไต้หวัน และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้แก่ ประเทศเกาหลี ได้รับโล่เกียรติยศทุกรางวัล

ปิดฉากกีฬาหมากล้อมฯ               (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(อ่านต่อหน้า 12)

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ขอแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล- 

มหาสังฆปริณายก

 เกล้ากระหม่อม

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ี  และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 “ข่าวรามคำแหง” ไม่คิดว่าจะเขียน 

คำข้างต้นเร็วถึงขนาดนี้

 เนื่องเพราะจาก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพียง ๒๑ วันเท่านั้น

 จ า ก วั น ที่ พ ว ก เ ร า ช า ว ไ ท ย แ ล ะ 

พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างชื่นชมโสมนัส 

ที่ เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ 

ทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา

 มาถึงวันนี้พวกเราก็ไม่มีพระองค์อีก

ต่อไปแล้ว

 นับเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง

ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวโลก

 เพราะสมเด็จพระญาณสังวรฯ มีคุณ 

อเนกอนันต์ในการเผยแพร่่พระพุทธศาสนา 

มายาวนานหลายทศวรรษ ดังจะเห็นได้จาก 

พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จ 

พระสังฆราชตอนหนึ่งว่า

 สมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นผู้เจริญย่ิง 

ด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูมหาสถาวีรธรรม 

ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ เป็นอจลพรหม- 

จริยาภิรัตย่ังยืนช้านาน ดำรงม่ันในศีล สมาธิ 

ปัญญา มิได้เสื่อมถอย...

 พระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเรา 

ตลอดไป

 ขอถวายอาลัย

 จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่ อำเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคมท่ีผ่านมา ปรากฏว่า 

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเสียชีวิตสามนาย 

หนึ่งในนั้น คือ ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ  รองสารวัตร 

(ตทบ.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส  ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุ 

ระเบิด นปพ. จ.นราธิวาส เสียชีวิตลงระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี 

ซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการตำรวจไทย 

หลังจากร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที ่

เพ่ือคนในพื้นที่มาเกือบ 30 ปี  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอร่วมไว้อาลัยต่อการ 

จากไปของ ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ ซ่ึงเคยได้รับพระราชทาน 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554  มา ณ โอกาสน้ี

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่า ในนาม 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอแสดงความเสียใจและ 

ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป 

ของ ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ      

ที่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์  

ดังกล่าว ซึ่ง ร.ต.ต.แชน  

เคยได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2554 จึงถือว่าเป็นลูกศิษย์ 

รามคำแหงคนหนึ่ง ที่แม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่การ 

ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติจะยังคงเป็น 

แบบอย่างให้แก่ตำรวจไทยและคนรุ่นหลังท่ีจะก้าว 

ข้ึนมาช่วยกันปกป้อง เสียสละ และรับใช้ประเทศชาติ 

ตามอุดมการณ์ของ “ร.ต.ต.แชน” ต่อไป      

 ด้าน รศ.ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ม.รามคำแหง กล่าวว่า การ 

สูญเสีย ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ   

ในเหตุการณ์คร้ังน้ี ถือเป็นการ 

สูญเสียคร้ังใหญ่ของวงการ 

ตำรวจไทย ในนามของคณะ- 

นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง 

ขอร่วมไว้อาลัยแด่ ร.ต.ต.แชน 

ผู้ซึ่งทำหน้าที่ปิดทองหลังพระ  เสียสละชีวิตเพื่อทำงาน 

ท่ีเส่ียงภัยมานานกว่า 30 ปี ขอให้ตำรวจไทย นักกฎหมายไทย 

หรือผู้ท่ีมีวิชาชีพด้านกฎหมาย ได้ยึดมั่นการทำงานของ 

ร.ต.ต.แชน ไว้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่มุ่งมั่นตั้งใจ 

รับใช้ประเทศชาติเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนคนไทยได้อยู่อย่าง 

สงบร่มเย็นและปลอดภัย 

 ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ  ปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นชาว 

นราธิวาสโดยกำเนิด  จบจาก 

โรงเรียนตำรวจภูธร 9 

รุ่น 36 เมื่อปี 2528 และได้ 

ติดยศพลตำรวจ ต่อมาได้รับ 

ยศดาบตำรวจ จึงเป็นที่รู้จัก 

ในนาม “ดาบแชน” เรื่อยมา 

ดาบแชนได้ทำงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาตลอด 

เร่ิมจากการเป็น รปภ.ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้า 

ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน สายตรวจรถจักรยานยนต์ กระท่ัง 

ในปี2532ได้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมเก็บกู้ระเบิด 

เบื้องต้น 15 วัน

 ต่อมาในปี 2533 ขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน จ.ยะลา 

ปรากฏว่า ดาบแชน ถูกซุ่มยิงได้รับบาดเจ็บ และต้องพัก 

รักษาตัวอยู่นาน จึงได้ขอย้ายจาก จ.ยะลา กลับมาที่ 

จ.นราธิวาส เม่ือรักษาตัวหายดีแล้วก็ได้ทำหน้าท่ีสายตรวจ 

เรื่อยมา  ปี 2542 ถูกย้ายให้ไปประจำการที่ จ.พระนคร 

ศรีอยุธยา แต่ทำได้เพียงปีกว่า นายตำรวจคนนี้ก็ขอย้าย 

กลับมาที่ จ.นราธิวาส อีกครั้ง และได้มาช่วยราชการที่ 

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ รับผิดชอบหน้าท่ีเก็บกู้วัตถุระเบิด

ในกองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส

 ต้ังแต่น้ันมาชีวิตของดาบแชน ก็แขวนอยู่บนเส้นด้าย 

และยิ่ ง ในช่วงสิบกว่าปีหลังที่ เกิด เหตุระเบิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นราธิวาส ดาบแชน ก็คือบุคคล 

ผู้หนึ่งที่ต้องวิ่งเข้าไปจัดการปลดชนวนระเบิดเหล่านั้น 

โดยรายการคนค้นฅน ของบริษัททีวีบูรพา ก็ได้เคย 

นำเสนอเบื้องหลังชีวิต และการทำงานในพื้นที่เสี่ยงของ 

ดาบแชน มาต้ังแต่ปี 2553 ซ่ึง ดาบแชน เคยเล่าว่า ตนเอง

เผชิญหน้ากับระเบิดมาไม่ต่ำกว่าร้อยลูก บางคร้ังก็ได้รับ 

บาดเจ็บจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ก็รักษาตัวจนหาย 

กลับมาทุกครั้ง ทำให้ใครต่อใครพากันเรียกดาบแชนว่า 

“นายดาบเดนตาย”

 จากนั้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554  ดาบแชน 

วัย 48 ปี ก็ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็น “ร.ต.ต.แชน” 

ตำแหน่งรองสารวัตร (ตทบ.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 

ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.จ.นราธิวาส หรือ 

“หน่วยเหยี่ยวดง 60” ตลอดการทำงานความกล้าหาญ 

ของชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง 60 ทำให้ได้รับรางวัล “คนดี 

ของแผ่นดิน” ประจำปี 2554 ซึ่งรายการคนค้นฅน 

ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ 

มอบรางวัลนี้ให้ เพื่อยกย่องเชิดชูข้าราชการที่ยึดมั่น 

ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีงามตาม

วิถีชีวิตแบบพอเพียงให้เป็นข้าราชการต้นแบบ

ม.รามคำแหงร่วมไว้อาลัย 
“ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 1/2556 (ม.ร. 30)
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

[-]

(อ่านต่อหน้า 10)

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง RU ITV” เดือนพฤศจิกายน 2556
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

10.00 - 10.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00 - 11.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร./SPOT/

จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

 RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 -11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน

RERUN

หมายเหตุ : ผังรายการนี้นำเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 
     และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน 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

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ           (ต่อจากหน้า 12)
กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ซ่อมภาค 1/2556 

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วันลง

ทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5501507239 - 5601064776

5602011503 - 5602076803

5503504044 - 5603035618

5604011808 - 5604054071

5505500560 - 5605009918

5606001930 - 5606108933

5607000535 - 5607004487

5654014470 - 5654024396

5656001830 - 5656003455

5690039127 - 5690071187

6 
ธัน

วา
คม

 2
55

6

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401040430 - 5501507221

5402106024 - 5602011495

5403045197 - 5503504036

5504023242 - 5604011790

5405003475 - 5505500552

5406502301 - 5606001922

5407004745 - 5607000527

5654004539 - 5654014462

5556501061 - 5656001822

5690007330 - 5690039119

7 
ธัน

วา
คม

 2
55

6

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5201073961 - 5401040422

5202522875 - 5402106016

5203507370 - 5403045189

5404007006 - 5504023234

5205009961 - 5405003467

5306020081 - 5406502293

5207008086 - 5407004737

5454009522 - 5654004521

5456500858 - 5556501053

5590026737 - 5690007322

8 
ธัน

วา
คม

 2
55

6

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4801500010 - 5201073953

4802500019 - 5202522867

4803500018 - 5203507362

4804500017 - 5404006990

4805500016 - 5205009953

4806500015 - 5306020073

4807500014 - 5207008078

4854500016 - 5454009514

5356000017 - 5456500841

4990000012 - 5590026729

9 
ธัน

วา
คม

 2
55

6

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

บีบมะนาว ถ้าหากว่ามีน้ำซุปสักนิดหนึ่งใส่ลงไป 

ให้มันเหลว ๆ หน่อย เพื่อไม่ให้ข้นเกินไป หรือถ้าใช้ 

เต้าเจ้ียวก้อเป็นเต้าเจ้ียวบดแล้ว คือไม่ใช่ยังเป็นเม็ดอยู่ 

คือเต้าเจ้ียวป่น ได้ปลาทูแค่น้ี คนไทยก็อยู่รอดแล้ว พอ 

รับประทานกันลงไป ก็มีคนใช้ช้อนกับส้อม ตักเอา 

ปลาทูเป็นคำ ๆ ออกมา แล้วก็ทานกันไป ตักกันไป 

ทานกันไป ก็มีคนหนึ่ง เห็นว่าตักอยู่ตัวเดียวนั้นยังไม่

ทันใจ ก็ไปตักตัวอื่น คือปลาทูที่วางอยู่ในจานนั้นเป็น

จานใหญ่ ก็ไปตักตัวอื่น คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็บอกว่า 

ทำไมต้องไปตักตัวอื่นด้วย ทานให้หมดเป็นตัวไป 

ก็มีคนฟังอยู่ จะด้วยความหิวจัดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ 

ก็เอาช้อนส้อมไปตักเป็นตัวไปทั้งตัว ยกไปใส่จาน 

ของตัวเอง คนอื่นก็เอาบ้าง ปรากฏว่า จำนวนปลาท ู

ท่ีมีอยู่ไม่พอกันกับคนท่ีตักไปคนละตัว อันน้ีก็เกิดการ 

เข้าใจผิดว่า ผู้ใหญ่กว่าหรือผู้ที่อาวุโสกว่านั้น บอกให้ 

ตักเอาไปคนละตัว หรือตัวของใครของมัน แต่ใน- 

ความหมายน้ัน ผู้ใหญ่คนน้ันต้องการให้ทานไปทีละตัว 

ทุกคนทานไปทีละตัวคือตัวแรกทานให้หมดเสียก่อน 

เมื่อหมดตัวแรกแล้วทุกคนก็เคลื่อนไปที่ตัวที่ 2 

เมื่อหมดตัวที่ 2 แล้วทุกคนก็เคลื่อนตัวไปที่ตัวที่ 3 

ไม่ใช่ว่าตัวแรกยังไม่ทันหมด คนอื่นก็ไปตักตัวอื่น 

แล้วก็ยังไม่ทันหมดตัวที่ 2 ก็เปิดตัวที่ 3 อะไรอย่างนี้ 

เป็นต้น เพราะฉะนั้นง่าย ๆ ในการสื่อสารข้อมูล 

บ้านเราแปลกอยู่ ครูเห็นคนไปซื้อขนม หน้าร้าน 

ขนมเขาก็มีขนมหลายชนิดวางอยู่ มีท้ังบนหลังตู้ ในตู้ 

ก็มีคนที่ซื้อเขาถามเอาความรู้ว่า มีขนมอันไหนบ้าง 

ที่คนชอบมากที่สุด หรือขายได้มาก คนถามก็คงจะ 

ต้องการทราบเพื่อที่จะซื้อตามคนอื่นเขา เพราะว่า 

เท่าท่ีดูแล้ว คนท่ีถามน้ันยังไม่เคยมาซ้ือขนมท่ีร้านน้ี 

คนขายตอบว่า ก็นิยมทุกชนิด ขายได้ทุกชนิด คนซื้อ 

เขาก็เลยบอกว่าพูดอย่างนี้คงจะต้องซื้อทั้งร้าน 

เรากลับดีกว่า ไม่ซื้อ ลองเอาโจทย์ข้อนี้ไปคิดดู

    คิดได้แล้วจดหมายมาหาครูบ้าง บอกครูบ้าง 

ว่าคิดอย่างไรกับคำตอบ ว่าคิดอย่างไรกับการกระทำ 

ต่อผู้ซื้อ แล้วจะคิดอย่างไรกับคำที่ว่า สื่อกันไม่ทราบ 

สื่อกันไม่เข้าใจ และที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำอย่างไร 

จึงจะให้เข้าใจถึงคำว่าการบริการหรือการสื่อนั้น 

จะต้องสื่อด้วยใจ และด้วยความรู้ของทั้งสองฝ่าย 

ไม่ใช่ของฝ่ายเดียว ก็จะทำให้เกิดความบาดหมางได ้

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ 

ประสบการณ์การดำรงชีวิตระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย 

และมีวินัย เพ่ือให้นักศึกษาจบออกไปประกอบอาชีพ

และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

 “การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีข้อดี 

ท่ีแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ คือ นอกจากค่าหน่วยกิต

จะถูกท่ีสุดในโลก เพียง 25 บาทแล้ว นักศึกษายังสามารถ 

ค้นพบตนเองและเลือกเรียนในคณะและสาขาวิชา 

ท่ีตนเองมีความถนัดหรือช่ืนชอบ โดยไม่ต้องเสียเวลา

เริ่มต้นสมัครใหม่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการ 

เรียนการสอนหลักสูตร Pre-degree คือเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เข้าเรียน

เพ่ือสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และเม่ือจบ ม.6 ก็สามารถ

นำมาเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดสมัครเข้ามาเรียน 

ระดับปริญญาตรีต่อไป ทำให้มีโอกาสจบปริญญาตร ี

ได้เร็วขึ้น และเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก่อนเพื่อนๆ 

ในวัยเดียวกัน รวมทั้งเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ 

เข้าสอบในสนามสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามสาขาที่ 

เรียนมาอีกด้วย”

  อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีมาตรฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

อย่างมีคุณภาพในทุกคณะและสาขาวิชา ทั้งยังม ี

เทคโนโลยีทันสมัยท่ีคอยอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการสอนวิชาสหกิจศึกษา 

(ฝึกอาชีพ) ให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดย 

ให้นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงกับบริษัท 

เอกชนต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือ ซ่ึงได้รับเสียงตอบรับ 

จากนายจ้างว่านักศึกษารามคำแหงเป็นผู้ท่ีมีความขยัน 

อดทนและรับผิดชอบ ทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษา 

เป็นบัณฑิตก็ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่ง 

ต่างๆทันที

  “มหาวิทยาลัยเชื่อว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญ 

ต่ออนาคตทางการศึกษาของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะ

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ใน

ช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิตในการเข้าสู่การเรียนระดับ 

อุดมศึกษาและยังเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำชี้แนะแนว 

ทางด้านการเรียนได้ดีที่สุด ถือเป็นคุณูปการต่อชีวิต 

ของนักเรียนและบ้านเมือง คือ “อาจารย์แนะแนว” 

และการสัมมนาคร้ังน้ีหวังอย่างย่ิงว่าอาจารย์แนะแนว 

ทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไป

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนและยังได้รับ 

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 

ของประเทศอีกด้วย”



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๑) วันท่ี ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

การสื่อสาร

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ ครูเคยพูดถึงเร่ืองการส่ือสาร

มาประมาณ 2 - 3 ครั้ง ใน 2 ปีมานี้ แต่มาตอนนี้ 

ครูก็อยากจะพูดถึงอีก ถามว่าทำไมถึงอยากจะพูด

ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ครูก็ขอตอบว่าก็เพราะการสื่อสาร 

ที่พูดถึงนั้น ยังไม่หมดปัญหา ยังมีปัญหา และ 

ดูจะหนักข้อขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไป 

 ลูกศิษย์ครับ การพูดจาปราศรัยกัน บางคน 

เขาก็บอกว่าคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง คนนี้ฟังอย่างไร 

จึงไม่เข้าใจ คนโน้นฟังแล้วทำไมถึงได้คิดไปอย่างน้ัน 

อย่างนี้ คนนี้ฟังแล้วทำไมถึงไปทำอย่างนี้ ทำไม 

ไม่ทำอย่างน้ัน ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่ต้นเค้าต่าง ๆ  น่าจะ 

เป็นการผลักดันจากคำว่าการส่ือสาร การส่ือสารน้ัน 

มีตั้งเยอะแยะมากมายหลายช่องทาง หลายเรื่อง 

อาจจะส่ือสารโดยใช้ภาษากาย ภาษาท่ีแสดงออก 

ในทางกาย ภาษาใบ้ ภาษาสัญญาณ ภาษาเขียน 

ภาษาพูด ภาษาอะไรก็แล้วแต่ท่ีส่ือสารออกมาแล้ว 

เข้าใจได้ ทำให้เข้าใจได้มันก็เป็นภาษาท้ังส้ินท้ังปวง 

 แต่ก็มิวาย เมื่อสื่อสารภาษา ภาษาก็บอก 

แล้วว่าเป็นเรื่องที่เมื่อสื่อสารก็ต้องเป็นเรื่องท่ี 

เข้าใจกันได้ แต่เหตุใดส่ือสารแล้วไม่เข้าใจ ตรงน้ี 

ต้องทำความเข้าใจกันนิด

 ครูว่าอย่างน้ี การท่ีเราเข้าใจไม่ตรงกัน ส่ือสาร 

ไม่ตรงกัน มันเหมือนกับสถานีวิทยุ สถานีวิทยุ 

ส่งไปสถานีรับรับไม่ได้ สถานีรับเสีย สายสัญญาณเสีย 

อะไรเหล่านี้ มันก็ก่อให้เกิดความวิปลาส หรือว่า 

มันก็ก่อให้เกิดความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของข้อมูล 

ที่สื่อสารกันนั้น คำว่าสื่อสารกันก็หมายความว่า 

มีผู้ส่งสาร กับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับสาร หรือ 

ทั้งสองฝ่ายต่างก็ผลัดกันเป็นผู้ส่งสารรับสาร 

แต่ส่งไปส่งมาอย่างไรก็ไม่ทราบ ไม่เข้าใจกัน 

หรือถ้าหากพูดกันก็บอกว่าพูดกันไม่รู้ เรื่อง 

ถ้าหากว่าทำอะไร เราบอกให้ไปทำ แต่ไปทำ 

ในสิ่งที่เราไม่ได้บอก แต่เข้าใจว่าเราบอก อย่างนี้ 

ก็เรียกว่า ทำไปโดยไม่เข้าใจ หรือทำโดยเข้าใจ 

แต่เข้าใจผิด อย่างนี้เป็นต้น 

 ลูกศิษย์ครับ ครูเล่าเร่ืองง่าย ๆ มีการน่ังทาน 

อาหารอยู่ด้วยกันหลายคน พูดง่าย ๆ ว่าตั้งวง 

ต้ังวงรับประทานอาหารหรือน่ังโต๊ะรับประทาน- 

อาหาร 4 คน หรือ 5 คน เขายกปลาทูท่ีทอดแล้ว 

ร้อน ๆ กรุ่นมา แล้วก็มีข้าวร้อน ๆ มีน้ำจิ้มที่ใส่- 

เต้าเจ้ียว แล้วก็มีกระเทียมกับพริกโขลกใส่ แล้วก็ 

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียน 

มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 

ครั้งที่ 9 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำแหง 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2556   

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า 

การจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยม 

ศึกษา ได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึง 

ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 9 โดยมีอาจารย์แนะแนวจาก 

โรงเรียนมัธยมศึกษาท้ังในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 

และต่างจังหวัดท่ัวประเทศเข้าร่วมสัมมนา เพ่ือสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ 

แนะแนว และเพ่ือให้อาจารย์แนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ 

ระบบการเรียนการสอน รวมทั้งหลักสูตรและสาขา 

วิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป 

 สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์แนะแนว 

เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 285 คน จาก 30 จังหวัด 

ทั่วประเทศ โดยแยกเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 

72 โรงเรียน มีอาจารย์ร่วมสัมมนา จำนวน 127 คน 

และจากจังหวัดต่างๆ อีก  29  จังหวัดทั่วประเทศ  

96 โรงเรียน จำนวน 158 คน โดย 29 จังหวัดท่ีเข้าร่วม 

สัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ ตาก นครนายก นครปฐม 

นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 

มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ราชบุรี ร้อยเอ็ด  

สตูล สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย อยุธยา อุทัยธานี 

อุบลราชธานี และอุดรธานี

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่เปิดโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยเปิดการเรียน 

การสอนใน 2 ระบบ คือ ระบบเปิดและระบบปิด 

รับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุง 

หลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซ่ึงเน้น 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสัมมนา
อาจารย์แนะแนวฯ ครั้งที่ 9

(อ่านต่อหน้า 11)

 หลังจากรับรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” ประจำปี 

2554 ได้เพียงแค่ 2 วัน ชุดเหยี่ยวดง 60 ก็ต้องเผชิญ 

กับเหตุลอบวางระเบิดใน อ.ตากใบ ซึ่งครั้งนั้นทำให ้

เจา้หนา้ทีใ่นทมีไดร้บับาดเจบ็ถงึ 8 ราย รวมทัง้ ร.ต.ต.แชน 

ที่ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา แต่ภายหลังก็รักษาตัวจนหายดี 

ก่อนจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ระเบิดที่เกิดขึ้นใน

ช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าจะเจอกับ 

เหตุการณ์เสี่ยงตายแค่ไหน ร.ต.ต.แชน และลูกน้อง 

ก็ไม่เคยคิดจะถอดใจ ภายหลัง ร.ต.ต.แชน ยังได้รับรางวัล 

คนต้นเรื่องแห่งปี 2555 ของรายการคนค้นฅน ในฐานะ

ผู้กล้าและเสียสละที่ใช้ชีวิตบนเส้นชนวนแห่งความตาย

ด้วย (อ้างอิงจาก www.manager.co.th) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด  รองอธิการบดี 

ฝ่ายสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า 

เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบรอบ 42 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร 

ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจ สั่งจองเสื้อ ‘42 ปี 

รามคำแหง’ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เสื้อโปโล 

สีเหลือง พิมพ์โลโก้ 42 ปี รามคำแหง ราคา 220 บาท

แบบเสื้อโปโล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 42 ปี

        ผู้หญิง                 ผู้ชาย      ด้านหลัง

 

 

 ผู้สนใจสั่งจองได้เฉพาะที่ฝ่ายสวัสดิการ 

ของแต่ละคณะ สถาบัน สำนัก และสาขาวิทย- 

บริการฯต่างๆ เท่านั้น สอบถามรายละเอียด โทร. 

0-2310-8000 ต่อ 1422  (ส่ังจองก่อนวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2556 สามารถรับเส้ือได้ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556)

ม.รามคำแหง เปิดจองเสื้อ
‘42 ปี รามคำแหง’

ขนาดเส้ือโปโล

หญิง ชาย

S  36 x 24 S  38 x 28

M  38 x 25 M  40 x 29   

L  40 x 26 L  42 x 30

XL  44 x 31

XXL  48 x 32

XXXL  50x33

F  52 x 34

ม.รามคำแหงร่วมไว้อาลัยฯ          (ต่อจากหน้า 3)


