นายกสภาฯยืนยัน บัณฑิตรามคำแหงมีคุณภาพ อธิการฯฝากบัณฑิตรักษาเกียรติแห่งปริญญา
เป็นที่ยอมรับของนายจ้างและตลาดแรงงาน ช่วยรักษาชื่อเสียง ม.ร. และใช้ชีวิตอย่างมีสติ

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย
รามคำแหง แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ว่า ในนาม
ของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอแสดงความ
ยินดีกบั บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตทุกคน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีเอกลักษณ์ มีความ
โดดเด่นในเรื่องของการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี
ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม การทีร่ ามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย
ตลาดวิชา ทำให้ทกุ คนสามารถเสาะแสวงหาความรูจ้ ากรามคำแหงได้ เหมาะสำหรับ
คนที่ต้องการประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตที่
จะมาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตรามคำแหงที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน
ภายนอกหลายครั้งพบผลที่น่าภาคภูมิใจว่า ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง มีความ
(อ่านต่อหน้า 11)
ชื่นชอบคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัย

ปีที่ ๔๑

ฉบับที่

๔๗

วันที่ ๕- ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

สภา ม.ร. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพธิ พี ระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ระหว่าง
วันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช นั้น
สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติอนุมตั ปิ ริญญากิตติมศักดิ์
แก่ผทู้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่างๆ ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในงานพิธีฯดังกล่าว ตามกำหนดการ ดังนี้
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 คาบบ่าย จำนวน 14 ราย
1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
		 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. นายวิรัช ชินวินิจกุล
		 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
		 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น
		 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(อ่านต่อหน้า 11)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี
แสดงความยินดีกบั ผูส้ ำเร็จการศึกษาในพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม
2555 ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอแสดงความ
ยินดีและชืน่ ชมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบณ
ั ฑิต
และผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกคน เนื่องจาก
การได้รบั ปริญญาบัตรถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึง่
ซึง่ แสดงถึงการพัฒนาชีวติ ปริญญาบัตรเป็นสัญลักษณ์
ของความสำเร็จ ในการพัฒนาตนเอง สำหรับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ถือว่า
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่าได้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองจนได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ขอให้บัณฑิตรักษาเกียรติแห่งปริญญาบัตรที่ได้รับ ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย และขอให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ครอบครัว และบ้านเมืองต่อไป
“การเป็นบัณฑิตรามคำแหง สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
(อ่านต่อหน้า 2)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 37
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2553-2554 (รุ่นที่ 37) ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555 ณ
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรครัง้ นี้ มีผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคำแหงจำนวน 36,006 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
81 คน ปริญญาโท 15,386 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1,211 คน และ
ปริญญาตรี 19,328 คน

คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษาสเปน วิทยาเขตบางนาเปิดห้อง
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รับสัญญาณการบรรยายชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรม
ภาษาสเปน ครั้งที่ 37 สำหรับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 9 มิถุนายน 2555 ณ อาคารท่าชัย ชั้น 6
ห้อง 603 และห้อง 604 ค่าอบรม 2,700 บาท
(42 ชั่วโมง) ค่าเอกสาร 100 บาท จำนวน
2 หลักสูตร ดังนี้
SP1 อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
SP2 อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

(อ่านต่อหน้า 2)

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

วิทยาเขตบางนา เปิดห้องรับสัญญาณการ
บรรยาย กระบวนวิชาชัน้ ปีท่ี 2 ตามนโยบายของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดี ม.ร. ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษาและเป็นทางเลือกในการเข้าฟัง
การบรรยาย รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางด้วย
ลักษณะการบรรยาย เป็นการรับสัญญาณ
การบรรยายสดในระบบการเรียนการสอนออนไลน์
Cyber Classroom โดยใช้หอ้ งบรรยายปริญญาโท
(อ่านต่อหน้า 2)

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ 1/2547

ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา
(นางวัฒนา อัติโชติ)

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ข่าวรามคำแหง

๒
อธิการฯฝากบัณฑิตฯ

(ต่อจากหน้า 1)

คือในแง่ของความมีคุณภาพ ซึ่งได้รับการยืนยันจาก
หน่วยงานภายนอก มีหน่วยงานภายนอกประเมินคุณภาพ
บัณฑิตรามคำแหงทุกปี โดยประเมินจากความเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต คือ นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่มีส่วนร่วม
ทำงานเกีย่ วข้องกับบัณฑิต ผลทีพ่ บเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ
สำหรับชาวรามคำแหงที่ผ้ใู ช้บัณฑิตยอมรับว่าบัณฑิต
รามคำแหงมีคุณภาพมาก คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้รับ
การยกย่องมากคือการทีบ่ ณ
ั ฑิตมีความขยัน หมัน่ เพียร
ขวนขวายในการแสวงหาความรู้ อดทนต่อการทำงานใน
หลายสถานการณ์ ซึง่ ถือเป็นจุดเด่นของบัณฑิตรามคำแหง
ปัจจัยสำคัญประการหนึง่ เป็นเพราะบัณฑิตรามคำแหง
แต่ละคนผ่านการศึกษาในวิชาความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม ทำให้
เป็นผู้ที่รักความถูกต้อง ยึดมั่นในหลักการทำงานเพื่อ
ส่วนรวม ดังนัน้ เมือ่ ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ นายจ้าง
ได้รว่ มงานกับบัณฑิตรามคำแหง ก็จะมีความพอใจ ประทับใจ
จนกระทัง่ หลายหน่วยงานขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย
จัดส่งบัณฑิตไปทำงานในภาคส่วนต่างๆเป็นประจำ ถือว่า
เป็นความภูมิใจมาก”
อธิการบดีฝากข้อคิดสำหรับบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จ
การศึกษา และยังไม่ได้งานทำว่าภาวะทีผ่ สู้ ำเร็จการศึกษา
ยังไม่ได้งานทำนี้เป็นความท้าทายในชีวิตสำหรับบัณฑิต
ไม่อยากให้คิดว่าตนเองว่างงานแล้วเกิดความท้อถอย
แต่ขอให้คิดว่าเป็นวาระที่ต้องต่อสู้ ต้องปรับตัวเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
“ผูท้ ส่ี ำเร็จการศึกษาหลายคนอาจมีความมุง่ มัน่
ในชีวิตว่าจะทำงานนั้น งานนี้จะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้
บางครั้งชีวิตเราไม่สามารถเลือกได้ดังที่เราต้องการ
เสมอไป เราต้องรู้จักปรับตัว ตรงไหนที่พอจะทำได้
ก็ทำไปก่อน ขอให้เป็นอาชีพสุจริต ก็สามารถทำได้
เพือ่ หารายได้จนุ เจือครอบครัว ไม่แน่วา่ อาชีพทีค่ รัง้ แรก
เราเห็นว่าไม่ตรงใจ แต่เมือ่ ทำไปแล้วได้มโี อกาสพัฒนา
ตนเอง ภายหลังอาจค้นพบตนเองว่าชอบงานทีท่ ำอยูก่ ไ็ ด้”
อธิการบดียังฝากแนวทางการใช้ชีวิตสำหรับ
บัณฑิตว่าแนวทางการดำเนินชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือการมีสติ
ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใด สถานะใด ตำแหน่งใด การมีสติ
คือการทีเ่ รามีโอกาสได้พจิ ารณาตนเอง ใช้เวลาว่างทำใจ
ให้สงบ และใคร่ครวญการดำเนินชีวิตในแต่ละวันว่า
ดำเนินชีวิตอย่างไร การมีโอกาสได้ทบทวนตนเองใน
แต่ละวันเป็นสิง่ ทีด่ ี เพือ่ ค้นคว้า หาคำตอบว่าวันข้างหน้า
ควรจะเดินไปทางใด
“ขอฝากลูกศิษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใด
ก็ตาม ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ ครองตน
อยู่ในคุณธรรม ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต”
สำหรับบัณฑิตที่ต้องทำงานและดำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมทีก่ ำลังจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
อธิการบดีให้ข้อคิดเกี่ยวกับหัวใจของการรวมตัวเป็น
ประชาคมหรือหลักการพื้นฐานของการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนว่าการที่สังคมโลกมีการรวมตัวกัน
เป็นประชาคม ทำให้คนทีม่ คี วามแตกต่างในด้านเชือ้ ชาติ

แด่ บัณฑิตรามคำแหง รุ่นที่ 37

รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

วันที่ภาคภูมิใจในชีวิต
วันที่เป็นบัณฑิตสมใจหวัง
วันที่ครุยงามเอี่ยมเปี่ยมพลัง
วันที่ขลังทรงค่าน่ายินดี
ครุยหลากสีสง่างามตามสาขา
ปริญญาในมือคือศักดิ์ศรี
ศักดิ์และสิทธิ์ในวิชาค่ามากมี
สมกับที่มุ่งมั่นขยันมา
ยินดีกับมวลศิษย์.....
ทั้งญาติมิตรอิ่มเอมเปรมหรรษา
อีกพ่อแม่พี่น้องผองเพื่อนยา
ทุกถ้วนหน้าสุขใจไม่ลืมเลือน
ลูกพ่อขุน...
เคยอบอุ่นในรามนี้มีพี่เพื่อน
อาณาจักรสร้างศิษย์ยังติดเตือน
เป็นเสมือนบ้านที่สองของพวกเรา
จงก้าวไปอย่างเข้มแข็งแกร่งและกล้า
ใช้ปัญญาตรองไตร่ไม่โฉดเขลา
คุณธรรมนำความรู้อยู่นานเนา
หนักก็เอาเบาก็รับไม่อับจน
จงเชื่อมั่นขยันมีดีเป็นหลัก
เหนื่อยก็พักหนักก็ผ่อนได้เห็นผล
แม้จะทุกข์ไม่ท้อทดต้องอดทน
พิสูจน์ตนให้สมค่าว่า “ลูกราม”
คณะมนุษยศาสตร์อบรมฯ

(ต่อจากหน้า 1)

13 มีนาคม 2555 ที่สาขาวิชาภาษาสเปน ห้อง 2302
หรือ 2305 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
โทร.0-2310-8268, 0-2318-0054-5 ต่อ 1093,1097,
084-655-8938 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Email: spanishram@windowslive.com
ศาสนา วัฒนธรรม มารวมกัน โดยพื้นฐานเป็นการ
รวมตัวเป็นไปเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวติ
เพือ่ ให้ตระหนักว่าเราสามารถใช้ชวี ติ ร่วมกันได้อย่าง
มีสันติสุข ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันเพียงใด เมื่อคน
ที่มีความแตกต่างกันมีปฏิสัมพันธ์กัน ก็จะทำให้ได้
เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ยอมรับซึง่ กันและกัน ไม่ได้เน้น
เรื่องการแข่งขันระหว่างกันเป็นหลัก แต่ต้องการให้
ยอมรับกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ
แลกเปลี่ยนกันบนพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายเสมอกัน และตระหนักถึงคุณค่าของ
ชีวติ ของทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่วา่ จะเป็นใครหรือ
อยู่ในส่วนใดของโลกก็ตาม

วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ซีดีเพลง ม.ร.

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. จัดทำ
ซีดเี พลงมหาวิทยาลัยชุด “เพลงรามฯในความทรงจำ...
จากอดีตถึงปัจจุบัน” โดยรวมเพลงมหาวิทยาลัย
ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เผยแพร่แก่นกั ศึกษา ศิษย์เก่า และ
บัณฑิตใหม่ เพือ่ สือ่ ถึงความรักความผูกพันทีล่ กู ศิษย์
รามคำแหงมีต่อสถาบัน
เพลงมหาวิทยาลัยชุดนี้ จัดทำเป็นซีดี รวม
23 เพลง ทีม่ คี วามไพเราะและมีความหมายต่อลูกพ่อขุนฯ
ทัง้ มวล จำหน่ายในราคาแผ่นละ 100 บาท ติดต่อซือ้ ได้ท่ี
งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 และ
เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 37
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์จะจำหน่ายซีดีเพลง
มหาวิทยาลัยชุดนี้ ณ เต็นท์จำหน่ายของที่ระลึก
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าฯ บริเวณด้าน
หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที่ 27
กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้ปกครอง
ญาติ มิ ต รของบั ณ ฑิ ต ได้ ซื้ อ เพื่ อ เป็ น ของที่ ร ะลึ ก
ร่วมแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่
สำหรับเพลงมหาวิทยาลัยที่บันทึกไว้ในซีดี
เพลงชุดนี้ ประกอบด้วย เพลง “ขวัญจิตมิตรรามฯ
สุพรรณิการ์ ฝ้ายคำ สานฝันสรรค์สร้างรามฯ
เลือดสีน้ำเงินทอง มหาวิทยาลัยของประชาชน
สัญญากับแม่ แสงทองทีร่ ามฯ เปลวเทียน ใต้ฟา้ รามฯ
เด่นพระนาม อาลัยรามฯ มาร์ชรามคำแหง ลาแล้วรามฯ
เราพยายาม จากรามฯจำลา รามฯเริงชัย จากใจสูใ่ จ
รามฯรอ อรุณรุ่ง-อาณาจักรรามฯ รามฯรุ่งฟ้า
ขวานทองของไทย และทอฝัน”
วิทยาเขตบางนาฯ

(ต่อจากหน้า 1)

อาคาร PRB ชั้น 3 และชั้น 5 (ห้องปรับอากาศ)
ในวันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 5 คาบๆละ 6 กระบวนวิชา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางการรับสัญญาณ
กระบวนวิชาชั้นปีที่ 2 และห้องรับสัญญาณได้ จาก
บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร KTB ชั้นล่าง หรือ
เว็บไซต์วิทยาเขตบางนา www.bangna.ru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี หน่วยบริการ
การศึกษา งานกิจการและบริการนักศึกษา อาคาร
PBB ชั้นล่าง โทร. 0-2397-6301, 0-2397-6315

วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ข่าวรามคำแหง

๓

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ได้พิจารณาผลงานที่เสนอขอรับรางวัลและมีการ
อนุมตั ใิ ห้รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ ประเภทผลงานวิจยั
ประจำปี พ.ศ. 2554 จำนวน 16 ผลงาน ในสาขา
วิชาการต่างๆ 8 สาขาวิชาการ ในการนี้ผลงานของ
อาจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ
รางวัลระดับดี สาขาปรัชญา เรือ่ ง “งานดอกไม้ บายศรี
แกะสลักผักผลไม้ สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง”
โดยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติมีมติให้
ผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้รางวัลเพราะเป็นผลงานที่มี
คุณค่ายิ่ง แสดงถึงหลักฐานความเป็นมาและแนวคิด
ทางปรัชญาของดอกไม้ บายศรี แกะสลักผักผลไม้
เป็นแหล่งศึกษาเอกลักษณ์ศิลปะเครื่องสดแบบไทย
อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติทล่ี ำ้ ค่ายิง่
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีรากฐาน
ทางวัฒนธรรมรองรับได้เป็นอย่างดี
ในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี
2554 จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์”
และฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ โดยมี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี ถวายบังคมทูลรายงาน และมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
“งานดอกไม้ บายศรี แกะสลักผักผลไม้ สมัย
สุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง” เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพโดยอาศัยวิธีทางประวัติศาสตร์ (Historical
approach) ซึ่งใช้เวลาเก็บหลักฐานเพื่อให้ได้ประวัติ
ความเป็นมาของงานดอกไม้ บายศรี แกะสลักผัก
ผลไม้ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง
ถึง 3 ปี นำมาวิเคราะห์กับปรัชญาไตรภูมิ และ

อาจารย์ภชู ษิ ย์ สว่างสุข กล่าวถึงความสำเร็จครัง้ นีว้ า่
ขอขอบคุณ รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ รศ. ดร.สุเชษฐ์ สมิตินันทน์ ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย คณาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และ
ทีส่ ำคัญแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ คือ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อำนวยความสะดวกและเก็บ
รักษาหนังสืออันทรงคุณค่าเป็นปฐมภูมิในการวิจัยครั้งนี้

ภาพ พญานาคแกะสลักจากฟักทอง

ภาพ ผ้าห่อบายศรี
(จิตรกรรมวัดอรุณราชวราราม)

เรียบเรียง ใช้เวลาอีก 2 ปี จึงประสบความสำเร็จ
รางวัลผลงานวิจัยนี้จึงแสดงถึงการอุทิศตนในการ
ดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและแสดงถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๓-๒๕๕๔ หรือ
บัณฑิตรามฯรุ่นที่ ๓๗
ซึ่งประกอบด้วยบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต
ในวันที่ ๕ ๖ ๗ ๘ และ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า
ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้
มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การฝึกซ้อมบัณฑิตทีจ่ ะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
นับแต่การฝึกซ้อมครัง้ แรก ระหว่างวันที่
๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๗๒๙ กุมภาพันธ์ และ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๕
เพื่อให้ในวันรับจริง คือ ๕-๙ มีนาคม
๒๕๕๕
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
จักได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกันอย่าง
ถูกต้อง สวยงาม และรวดเร็ว
“ข่าวรามคำแหง” ในฐานทีเ่ ป็นกรรมการ
ฝึกซ้อมบัณฑิตส่วนกลาง เคยบอกบัณฑิตไว้
เสมอๆว่า
การเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
อย่างถูกต้อง สวยงาม
เป็นการถวายพระเกียรติฯ
ส่วนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
อย่างรวดเร็ว
เป็นการถวายเวลาคืน
ขอแสดงความยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

๔

ข่าวรามคำแหง
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“บ่าววี” สุดปลื้ม 19 ปี ในรั้วรามฯ
“สู้-อดทน” จนจบปริญญาตรี

“บ่าววี อาร์สยาม” เผยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเรียน
จบรามฯ 19 ปีที่ฟันฝ่าจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์รามคำแหง เจ้าตัวสุดปลืม้ แย้ม “สู-้ อดทนพยายาม” ฝันจะอยู่ในมือเรา
พันจ่าอากาศเอกวีรยุทธิ์ นานช้า “บ่าววี” สุภาพบุรษุ
หนุ่มใต้ลูกพ่อขุนฯ ศิลปินสุดฮอตของค่าย อาร์ สยาม
ในเครือ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สำเร็จการ
ศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553-2554 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 เป็นบัณฑิต
รุ่นที่ 37 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัณฑิตวีรยุทธิ์ เล่าถึงชีวติ การศึกษาว่าหลังจากเรียนจบชัน้ ม.6 ผมไม่ได้
สอบเอ็นทรานซ์ จึงตัดสินใจเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อปี 2535 เรียนได้ประมาณ 1 ปี จึงเบนเข็มสอบเข้านักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง และสอบได้ “เหล่าสารวัตรทหาร” หรือ “ส.ห.” ช่วงนั้น
ก็ตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการ จึงทำให้ไม่มีเวลาเรียน แต่หลังจากจบนักเรียน
จ่าอากาศแล้ว ก็มาสมัครเรียนรามคำแหงครัง้ ที่ 2 เมือ่ ปี 2539 ทีค่ ณะรัฐศาสตร์
และสามารถสอบผ่านได้เกือบจบ แต่ชีวิตก็พลิกผันอีกครั้ง เมื่อเข้าทำงาน
พิเศษเป็นนักร้องในผับเพื่อชีวิต ที่จังหวัดลพบุรี ทำให้มีเวลาเรียนน้อยลงและ
ห่างจากการเรียน
“แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปี แต่ผมยังคิดเสมอว่า ถ้ามีโอกาสจริงๆ
จะกลับมาเป็นลูกพ่อขุนฯให้ได้ แล้วชีวติ ของผมก็กา้ วเข้าไปเป็นนักร้องเต็มตัว
ที่ค่ายอาร์ สยาม จนกระทั่งเมื่อผมได้ทำตามความฝันของผมในการเป็น
นักร้องแล้ว ก็หันกลับมาคิดถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เมื่อปี
2553 จึงได้มาปรึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์ โดยได้รับ
คำแนะนำให้นำหน่วยกิตที่เคยสะสมไว้ มาเทียบโอนเรียนในภาคพิเศษแทน
ในที่สุดผมก็ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี มุ่งมั่นตั้งใจจริงจนสำเร็จการศึกษา ในปี
2554 นี่แหละครับ...19 ปี แห่งการฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆมาได้”
บ่าววี บอกถึงความฝันของเขาว่าตัง้ แต่เด็กผมอยากเป็นนักร้อง เคยฝันไว้วา่
สักวันจะต้องมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง ผมตั้งใจอดทนต่อสู้เพื่อความฝัน
เคยล้ม เคยท้อ แต่ไม่ถอย ไม่เคยละทิ้งความฝันและความตั้งใจ เมื่อผมลอง
ส่งผลงานเพลงของผมเข้ามาหา พี่หนู มิเตอร์ และได้รับโอกาสจาก พี่หนู
ว่างานเพลงของผมผ่านแล้ว ลองมาทำเพลงกันดูก่อน ตอนนั้นผมดีใจสุดๆ
ในชีวิตคิดอยู่อย่างเดียว ความฝันของผมเป็นจริงแล้ว และเส้นทางการเป็น
นักร้องของผมก็เริ่มขึ้นกับงานเพลงชุดแรกในชีวิต อัลบั้ม บ่าววี
“เมือ่ ความฝันของผมเริม่ ขึน้ เรือ่ งการศึกษาผมก็หนั มาจริงจังไปพร้อม
ด้วย ผมเรียนรามฯ 19 ปี ได้รบั ประสบการณ์เยอะมาก สามารถบอกใครได้วา่
รามคำแหงให้โอกาสผมจริงๆ หลายๆคนที่เรียนไป 5 ปี 8 ปี หรือ 10 ปี
แล้วยังไม่จบ ไม่เป็นไรครับ!!! อย่าท้อ!!! รามคำแหงให้โอกาสทุกคน เช่น
ผมตั้งใจว่ามาเรียนเมื่อปี 2553 จะคว้าความสำเร็จให้ตนเองให้ได้ ซึ่งเราก็
ต้องแบ่งเวลาทำงานให้ชัดเจน บางครั้งผมต้องเล่นคอนเสิร์ตตอนกลางคืน
แล้ววันรุง่ ขึน้ มีสอบ ก็นง่ั รถมาสอบ บางทีพอสอบเสร็จก็ตอ้ งกลับไปเล่นคอนเสิรต์
ต่ออีก เราต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจน จัดตารางงาน ตารางสอบไม่ให้ซ้อนกัน
และจริงจังกับการอ่านหนังสือไปสอบด้วย”
บ่าววี ย้ำว่า มหาวิทยาลัยที่ผมอยากเรียนและอยากจบมากที่สุด คือ
รามคำแหง!!!
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“ตอนแรกผมคิดว่าจะเรียนไม่จบซะแล้ว เรียนนานเหลือเกิน ผมไม่รจู้ ะ
ทำยังไง ตั้งใจมาตลอด เป้าหมายของผม ถ้าจบปริญญาตรีสักใบต้องจบที่
รามคำแหง ตั้งแต่เรียนจบ ม.6 ก็ตรงเข้าเรียนที่รามคำแหง ผมได้เรียนรู้
ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจากรามฯ การมีเพื่อน มีพี่ มีน้อง การทำกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตนักศึกษา อยู่กิจกรรมมาหลายซุ้มตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนักร้อง เช่น
นักร้องลูกทุ่งสุโขทัย ออกค่าย ผมได้ประสบการณ์มากจากรามคำแหงและ
เพื่อนๆของผมก็จบรามฯมาหลายคน เป็นสิ่งที่ผมหาไม่ได้จากที่ไหนครับ”
บัณฑิตชื่อดัง บอกด้วยว่าหลายคนที่พลาดหวังจากการสอบเอ็นทรานซ์
อยากให้รู้ว่าน้องๆยังไม่ได้พบกับความผิดหวังครับ รามคำแหงเป็นสถาบันที่
น้องๆจะได้เรียนรู้ชีวิตที่ท้าทาย เช่นผมตอนเรียนมัธยม เรียนหนังสือไม่เก่ง
แต่พอเรามาเรียนรามฯมาเจอเพือ่ น เพือ่ นเดินถือหนังสือ นัง่ อ่านหนังสือ บางครัง้
ก็คิดว่าเพื่อนเราก็ไม่ได้เก่งกว่าเรา แต่เขาสอบผ่าน ยิ่งทำให้เห็นว่า นั่นคือความ
มานะพยายามของเขา...
...เรียนทีร่ ามฯไม่ผดิ หวัง ถ้ามีเวลาขอให้เข้ามาเรียน อาจจะทำงานไปด้วย
เรียนไปด้วย อยากบอกน้องๆทุกคนที่ใช้ชีวิตคล้ายผม ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือ
มาสอบ พยายามศึกษาว่า ถ้าไม่มีเวลามาเรียนจริงๆพยายามศึกษาจากเพื่อนๆ
ของเราเอง เรียนรู้วิธีการเรียนจากเพื่อนๆว่าทำอย่างไร อ่านหนังสือเล่มไหน
อย่างไร แล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบ
“ผมใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาตรีมา 19 ปี บอกใครๆก็มีแต่คนยิ้มและ
ดีใจกับผม เพราะผมต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ซึง่ เราต้องแบ่งเวลาให้ชดั เจน
ทั้งการทำงานและการเรียน จัดตารางสอบว่าสอบวันไหน ต้องมีการเตรียมตัว
ที่ดีก่อนมาสอบ ต้องอ่านหนังสือ และตั้งเป้าหมายในการสอบแต่ละวิชาให้
ผ่าน ถ้าไม่มั่นใจให้จัดตารางเผื่อการสอบซ่อมด้วย
วันนีเ้ รียนจบแล้ว...น้ำตาจะไหล!!! เป็นความประทับใจทีผ่ มตัง้ ใจมาตัง้ แต่
วันแรกว่า ถ้าผมไม่ได้เป็นทหารหรือตำรวจแล้ว ขอให้เรียนจบจากรามฯให้สำเร็จ
สามารถเดินยืดอกได้อย่างภาคภูมิ และด้วยความที่เราเป็นคนใต้ เพราะคนใต้
ส่วนใหญ่เรียนจบรามคำแหง ทำให้ผมมาได้เพือ่ น พี่ น้องทีร่ ามฯ ได้ทำกิจกรรม
เยอะมาก ผมเชื่อว่าการศึกษาเป็นความสำเร็จที่ดีที่สุด แต่ทุกคนจะได้อะไร
มากกว่านั้น...ถ้ามาเรียนที่รามคำแหง”
ปัจจุบัน พันจ่าอากาศเอกวีรยุทธิ์ นานช้า “บ่าววี” เป็นขวัญใจของ
คอเพลงเพื่อชีวิตทั่วประเทศ ด้วยน้ำเสียงและสำเนียงที่มีสไตล์เฉพาะตัว ทำให้
เพลงของ บ่าววี อาร์ สยาม มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ สามารถถ่ายทอดเพลง
ได้อย่างลึกซึง้ ถึงอารมณ์เพลง เน้นความเข้มข้นด้วยเนือ้ หาเพลงทีม่ คี วามหมาย
กินใจ จึงทำให้ผลงานเพลงของ บ่าววี อาร์ สยาม มีความชัดเจน จริงจัง จริงใจ
ลงตัวด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว สมกับความเป็นศิลปินตัวจริง เสียงจริง และวันนี้
บ่าววี อาร์ สยาม ได้ฝากผลงานอัลบั้มใหม่ล่าสุด “บ่าววี 5” ไว้แล้ว
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ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขาธิการอาเซียนชืน่ ชมบทบาทของรามคำแหงสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและฝากข้อคิดบัณฑิตใหม่
ว่า “โลกจะเปลีย่ นเร็ว ต้องพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นกับมัน โดยไม่จำเป็นต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่จำเป็น
ต้องสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาค่านิยมของความเป็นไทยไว้ได้ แต่ทันโลกด้วย”
l ขอให้ทา่ นเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวถึงความภาคภูมใิ จ
ในฐานะที่เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
อาเซียน
		 ความคิดเรื่องอาเซียน วิสัยทัศน์เรื่องอาเซียน
เป็นมรดกทางการทูตของคนไทย ดร.ถนัด คอมันตร์ เป็น
ผูร้ เิ ริม่ เมือ่ ปี 2510 เรียกว่าประเทศไทย มีสว่ นสำคัญในการ
ผลักดันทุกครั้งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของอาเซียนไม่ว่า
จะเป็นเรือ่ ง APEC AFTA ASEM จนกระทัง่ การประชุม
ASEAN Regional Forum เกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทย
เมื่อปี 2537 นับเป็นฟอร์รั่มเดียวที่ทำด้านการเมือง และ
ยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิก
		 ต่อมาเกิดความคิดในการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
เผอิญว่าในปีแรกทีก่ ฎบัตรถูกนำมาปฏิบตั ิ เป็นรอบของ
ประเทศไทยพอดี ต้องยกความดีนใ้ี ห้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรีขณะนัน้ ได้ขอให้ผมไปรับหน้าทีน่ ้ี เพือ่ ไป
ช่วยผลักดันความเป็นประชาคมของอาเซียน
		 ผมรู้สึกดีใจครับ ที่มีโอกาสได้ไปช่วยผลักดัน
และนำอาเซียนและสารของอาเซียนไปทั่วโลก ประเทศ
ต่างๆก็เห็นความสำคัญของอาเซียนมากขึ้น การลงทุน
ก็เพิม่ ขึน้ อาเซียนกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญใหม่
ของโลก และนางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐฯบอกว่าเป็น Fulcrum ของ Architecture ใหม่
ของความร่วมมือที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิก หรือ
เป็นตาชัง่ ทีค่ อยรักษาความสมดุลให้เกิดขึน้ ถือเป็นความ
ต่อเนื่องที่คนไทยและประเทศไทยได้ร่วมผลักดันอาเซียน
ให้เกิดขึ้น ให้วิวัฒนาการต่อไป เพื่อคนรุ่นหลังจะได้
เข้ามารับช่วงและผลักดันกันต่อไปนะครับ
l ท่านได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ในการเสริมสร้าง
ความเป็นหนึ่งของประชาคมอาเซียน
		 หลากหลายยุทธวิธีครับ วิธีหนึ่งคือ สร้างความ
รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในอาเซียน 10 ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายในหมูป่ ระชาชน สร้างอัตลักษณ์ใหม่
ขึ้นมาให้มีความรู้สึกเป็นอาเซียน ทั้งๆที่เราเป็นลาว
หรือคนไทย ก็มคี วามรูส้ กึ เป็นอาเซียน เราเห็นผลประโยชน์
ข้างหน้าของตนเอง ของลูกหลาน ของประเทศชาติ
ไปข้างหน้าในกรอบของอาเซียน เพราะอาเซียนเป็น
วิสยั ทัศน์ทเ่ี ปิดกว้างและศักยภาพเพือ่ ทีจ่ ะให้คนอาเซียน
ทุกคน ประเทศอาเซียนทุกประเทศ ได้เข้าไปมีบทบาท
และมีประโยชน์รว่ มกัน เช่น จะมีการลงทุนมาทีน่ ม่ี ากขึน้
กลายเป็นตลาดเดียวขึน้ มา 600 ล้านคน กำลังซือ้ มากขึน้
ชนชัน้ กลางขยายตัวขึน้ อะไรต่ออะไรก็จะเดินทางมาทีน่ ่ี
ทุกคนจะได้ประโยชน์ เพียงแต่ตั้งรับให้ทัน ถ้าเป็น

นิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ก็ต้องเตรียมตัว ต้องพร้อมที่จะไป
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นคน โอกาสทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนทาง
ด้านวัฒนธรรม เรือ่ งของความพยายามทีจ่ ะสร้างภูมภิ าคนี้
ให้เป็นภูมิภาคที่จะมีเสถียรภาพ ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มี
การทำสงคราม ทุกคนจะมีส่วนในการสร้างประชาคม
ทุกคนจะมีส่วนที่จะได้รับประโยชน์
l ยกตัวอย่างได้มั๊ยครับ ว่าท่านทำอย่างไร?
		 อย่างเช่น ผมไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็จะบอก
เขาว่าพื้นที่ของอาเซียนจะเปิดกว้างขึ้น ขณะนี้ตกลงกัน
ว่า 7 สาขาวิชาชีพที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ คือ เรียนที่ไหน
ทำงานที่ไหนได้ เช่น เรื่องของสถาปัตย์ แพทย์พยาบาล
นักบัญชี ช่างสำรวจ บุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการ
เพราะฉะนัน้ พืน้ ทีจ่ ะกว้างขึน้ ถ้าเขาตกลงกันได้วา่ คุณสามารถ
เคลือ่ นย้ายไป 10 ตลาดอาเซียนได้ แต่คณุ ต้องเก่งจริง คุณต้อง
มีคุณภาพจริง ความสามารถในการแข่งขันจริง ผมคิดว่า
มันเป็นโอกาสที่จะไปกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้
มีความรู้สึกว่า อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว อยู่แบบเดิมๆไม่ได้แล้ว
แค่ฟังบรรยายแล้วจด แล้วก็มาป้อนอาจารย์คงไม่ได้แล้ว
ต่อไปต้องแสวงหาความรูเ้ อง ต่อไปนีต้ อ้ งเรียนรูท้ จ่ี ะค้นคว้าเอง
ต่อไปนีต้ อ้ งขยันมากขึน้ มีความกล้ามากขึน้ และต้องมีสว่ นร่วม
จิตสำนึกตรงนีจ้ ะสร้างความรูส้ กึ ขึน้ มาว่าเราพร้อมทีจ่ ะเข้าไป
สู่เวทีอาเซียน เราพร้อมที่จะตั้งรับการแข่งขันจากอาเซียน
พร้อมทีจ่ ะออกไปแข่งขัน ก็จะเกิดว่าตลาดของประเทศไทย
นี่คูณ 10 นะ ก็คือ 600 ล้าน ไม่ใช่ 64 ล้านคน มีทั้ง
สิ่งที่ท้าทาย มีทั้งสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ ถ้าตั้งสติให้ได้
ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะออกไปสู่ตลาดนี้เพราะตัวเองเป็น
อาเซียน นั่นคือการเสริมสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาอีกข้อหนึ่ง
คือให้นานาชาติเห็นด้วย ยอมรับกับศักยภาพของอาเซียน
ให้นานาชาติให้ความสนใจมากขึน้ ให้เขาเข้ามาในประเทศไทย
และพูดกับคนไทย คูค่ า้ ในประเทศไทย คนงานในประเทศไทย
ทั้งหมดผลิตเพื่ออาเซียน ทั้งหมดนี้เพื่อหาผลประโยชน์
จากการเป็นประชาคมอาเซียน ผมคิดว่าคนไทย คนมาเลเซีย
คนสิงคโปร์ คนอินโดนีเซีย ที่ร่วมงานกับพวกที่มาจาก
ต่างประเทศในรูปแบบของทีป่ ระชุม ของหอการค้า ของภาค
เอกชน คนในลักษณะนี้ก็จะมีส่วนเสริมให้ เมื่อคนอื่น
take us seriously เราก็ต้อง take ourselves seriously
เราต้อง take opportunity seriously
		 นอกจากนั้น คือวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลาย เคารพในสิทธิของกันและกัน
ทุกคนต้องการที่จะรักษาเอกลักษณ์ เอกภาพ พื้นที่ทาง
วัฒนธรรมของตัวเองไว้ อย่าไปเห็นสิง่ เหล่านีเ้ ป็นปัญหา

ทีจ่ ะนำไปสูค่ วามขัดแย้ง แต่เป็นทรัพยากรทีน่ ำไปสูค่ วาม
หลากหลายและความเป็นหนึ่งที่มั่นคงและแข็งแรงของ
ประเทศสมาคมอาเซียน นีค่ อื การสร้างความสำนึกของ
ความเป็นอาเซียนบนพืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างมากมายหลากหลาย
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภาษา ระดับของการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย แต่ก็ต้อง
พยายามอยูก่ นั ให้ได้ ต้องมีอตั ลักษณ์ (Identity) ของความ
เป็นอาเซียน
l สถาบันอุดมศึกษา ไทยควรเตรียมการอย่างไรบ้าง?
ในการสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
		 ผมคิดว่าคนไทยตื่นตัวพอสมควร ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจอาจจะตืน่ ตัวมากกว่าคนอืน่ เหตุผลเพราะกระทบ
อุตสาหกรรม ธุรกิจ ส่วนการศึกษายังไม่ค่อยตื่นตัว
เท่าที่ควร บางมหาวิทยาลัยตั้งศูนย์เตรียมความพร้อม
เพือ่ AEC บางมหาวิทยาลัยแค่เชิญไปคุย บางมหาวิทยาลัย
มีการเตรียมหลักสูตร ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวข้องกับประเทศ
อาเซียนไปแล้ว ด้านแพทย์ก็ไปทำวิจัยร่วมกับเขา วิศวะ
ก็ไปร่วมกับเขา ครูก็ไปร่วมกับเขา ทางด้านภาษาก็ไป
แลกเปลีย่ นกับเขา ไปได้ไกลพอสมควร ผมคิดว่าประเทศไทย
ไม่แพ้คนอื่น เพียงแต่ว่าเราเป็นประเทศใหญ่หน่อย ยังทำ
ไม่ทว่ั ถึง ทำอย่างไรให้ไปถึงในต่างจังหวัดด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามแนวชายแดน เพราะชายแดนทุกด้านติดกับ
อาเซียน ภาคใต้ก็มาเลเซีย ภาคเหนือก็ลาว เขมร พม่า
ตะวันตกก็พม่า ฉะนั้นรอบด้านมีแต่อาเซียน การที่คน
ทั่วภูมิภาคมีความพร้อม และมีความตั้งใจที่จะออกไป
หาโอกาส หาประโยชน์จาก Landscape ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในอาเซียนก็จะเป็นการดี แต่วา่ ทำไม่ได้เท่าเทียมกัน ฉะนัน้
หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการสำคัญมาก กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงคมนาคม มหาวิทยาลัย และสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ซึ่งผมทำคนเดียวไม่ไหว ทุกฝ่ายต้อง
ช่วยกันทำ ช่วยกันปลุกจิตสำนึกกันมากกว่านี้ ที่สำคัญ
กว่านั้นคือ เรื่องคุณภาพของคน คุณภาพของการศึกษา
คุณภาพของนักศึกษาทีอ่ อกมาจากทุกสถาบัน จบมาด้วย
ความรูส้ กึ ทางใจ (mentality) ถูกต้อง มาด้วยความพร้อม
ที่จะออกไปแสวงโชค ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะเราสอน
เด็ก 4 ปี เป็นการเตรียมการปลูก เราเตรียมเสร็จผูก
ริบบิน้ เสร็จแล้ววางบนหิง้ ปริญญาเป็นเพียงเครือ่ งยืนยัน
ว่าได้รับการฝึกหัดมาแค่นั้นเอง เราจะสอนให้เด็กพอใจ
ในหลักสูตร 4 ปี ได้รับปริญญาแล้วนำมาวางในห้อง
รับแขกแค่นน้ั สิง่ นัน้ ล้าสมัยแล้ว โลกยุคใหม่ตอ้ งพัฒนา
ให้บัณฑิตรุ่นใหม่พร้อมที่จะเปลี่ยนอาชีพอย่างน้อยๆ
ใน 3 อาชีพในชีวติ เพราะอาชีพเดียวอาจจะเบื่อ ต้องมี
(อ่านต่อหน้า 8)
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ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน

จุดมุง่ หมายของการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพือ่ ให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญา
การดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสให้ความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยได้
จัดการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และ
ในระดับนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
39 ปีทม่ี หาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการเรียนการสอน
มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมแล้ว จำนวน
808,820 คน เป็นระดับปริญญาตรี 679,018 คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1,370 คน ระดับ
ปริญญาโท 127,955 คน และระดับปริญญาเอก
477 คน ผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้ได้สร้างผลงาน
และนำชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย มาโดยตลอด
ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มกี ารติดตามผลการ
มีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การศึกษาตามกำหนดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้
คิดเป็นร้อยละ 43.02 สำหรับเกรดเฉลี่ยที่บัณฑิต
ได้รับหลังสำเร็จการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ได้เกรด
เฉลีย่ ระหว่าง 2.25-2.49 คิดเป็นร้อยละ 43.42 รองลงมา
ได้เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.50-2.74 เกรดเฉลี่ยระหว่าง
2.75-2.99 เกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00-3.24 เกรดเฉลี่ย
ระหว่าง 3.25-3.49 และเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.00
คิดเป็นร้อยละ 38.91, 12.26, 3.79, 1.13 และ 0.49
ตามลำดับ
2. สถานภาพการทำงานของบัณฑิต
		 บัณฑิตทีก่ รอกแบบสำรวจฯ จำนวน 19,557 คน
มีงานทำแล้ว (ทำงานแล้ว และทำงานแล้วและกำลัง
ศึกษาต่อ) จำนวน 13,495 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00
ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ จำนวน 4,949 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.31 และศึกษาต่อ/กำลังศึกษาต่อ
จำนวน 1,113 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2552 กองแผนงาน โดยงาน
วิจัยสถาบัน ได้สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพการทำงาน และรายละเอียดอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อศึกษาข้อมูลการมีงานทำ การว่างงาน และการ
ศึกษาต่อของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวมหลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าค ทำการสำรวจข้อมูลระหว่าง ธันวาคม 2553มกราคม 2554 โดยการส่งแบบสำรวจภาวะการหา
งานทำของบั ณ ฑิ ต ไปยั ง บั ณ ฑิ ต ที่ ยั ง ไม่ มี ง านทำ
และข้ อ มู ล ของบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านทำจากฐานข้ อ มู ล
ภาวะการหางานทำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่ง
สรุปผลการสำรวจในภาพรวมได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสำรวจ
		 ผูส้ ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน
22,939 คน มีผกู้ รอกแบบสำรวจฯ จำนวน 19,557 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.26 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน
11,156 คน คิดเป็นร้อยละ 57.04 และเพศชายจำนวน
8,401 คน คิดเป็นร้อยละ 42.96 ซึ่งมีอายุระหว่าง
22-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.26 รองลงมา ได้แก่อายุ
25-27 ปี อายุมากกว่า 30 ปี อายุระหว่าง 28-30 ปี
และอายุนอ้ ยกว่า 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.79, 18.20,
14.0 และ 2.68 ตามลำดับ บัณฑิตส่วนใหญ่สำเร็จ

บัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานในภาคเอกชน (พนักงาน
บริษทั /เอกชน) คิดเป็นร้อยละ 59.41 รองลงมาทำงาน
ภาครัฐ (รับราชการ/เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
และพนักงานองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ)
ร้อยละ 21.53 นอกนั้นบัณฑิตดำเนินธุรกิจ/อิสระ/
เจ้าของกิจการ ร้อยละ 14.95 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ
4.11 ซึ่งมีสถานที่ตั้งที่ทำงานของบัณฑิตส่วนใหญ่อยู่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 73.29
รองลงมา คือภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 5.65, 5.18, 4.68
และ 3.41 ตามลำดับ และกระจายอยู่ตามภาคอื่นๆ
อีกเพียงเล็กน้อย

โดยรายได้ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านทำส่ ว นใหญ่
ได้รับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 7,940-12,940 บาท จำนวน

6,983 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมา คือ
น้อยกว่า 7,940 บาท จำนวน 2,512 คน คิดเป็นร้อยละ
18.61 ระหว่าง 12,941-17,940 บาท จำนวน 1,838 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.62 มากกว่า 22,940 บาท จำนวน
1,146 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49 ระหว่าง 17,94122,940 บาท จำนวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 6.11
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เพือ่ ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเพื่อเป็น
ข้ อ มู ล ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย นำไปใช้ พิ จ ารณาพั ฒ นา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และมุ่งผลิต
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
โดยทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้แก่
นายจ้าง/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต ซึ่งเป็น
บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษที่มีงานทำตั้งแต่ 3 เดือน
ขึน้ ไปหลังสำเร็จการศึกษา ไม่นบั รวมบัณฑิตทีป่ ระกอบ
อาชีพอิสระ และบัณฑิตทีไ่ ม่ได้ทำงานก่อนเข้าศึกษา
หรือขณะศึกษา ดำเนินการเลือกบัณฑิตตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบมีระบบให้กระจายไปตามคณะทีส่ ำเร็จ
การศึกษา แล้วทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้
บัณฑิต ตัวอย่างดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 20 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้รบั ความร่วมมือตอบแบบ
สัมภาษณ์สมบูรณ์จำนวน 214 ชุด การสำรวจความ
พึงพอใจต่อ “คุณภาพบัณฑิต” ครัง้ นีว้ ดั ความพึงพอใจ
3 ประเด็น คือความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการสำรวจ พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตัวอย่างคะแนนที่ได้อยู่ที่ 4.3491 (ร้อยละ
86.98) โดยพึงพอใจสูงสุดด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รองลงมา ได้แก่ ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ และความรูค้ วามสามารถ
พื้นฐาน ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 1
(อ่านต่อหน้า 7)
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(ต่อจากหน้า 6)

ตาราง 2 จำนวนผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างที่ให้ข้อเสนอ
แนะต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อเสนอแนะ1/		
1. การมีภาวะผู้นำ		
2. การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
3. การเพิ่มทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
4. การรักษาระเบียบวินัยใน
การทำงาน
5. การมีความกระตือรือร้น
ในการทำงาน
6. การทำงานเป็นทีม
7. การเพิ่มทักษะในด้าน
เทคโนโลยี

จำนวน
4
3
3
2
2
2
1
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สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปี
ผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน 16 ราย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พึงพอใจต่อบัณฑิต 3 อันดับแรก ในเรื่องการมีภาวะผู้นำ การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การเพิ่มทักษะในการ
กรุงเทพมหานคร.
ใช้ภาษาต่างประเทศ การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน การมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และการ
1/ ผู้ใช้บัณฑิตสามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
ทำงานเป็นทีม รายละเอียดปรากฏดังตาราง 2
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สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
ศักยภาพอื่นเพิ่มด้วย เช่น ถ้าจะเป็นทนายความก็เป็น
หลังจากนั้นไปเป็นนักธุรกิจ หลังจากนั้นอาจจะไปเป็น
นักการเมืองที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม หรือชีวิตอาจเริ่ม
จากเป็นอาจารย์ แล้วไปเป็นนักธุรกิจ ชีวิตคนจะสูงขึ้น
นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเพื่อชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น
ต้องมีทกั ษะหลายมิติ ไม่มเี พียงมิตเิ ดียว อ่านตำราอย่างเดียว
ไม่ได้แล้ว คนของเราจะต้องกว้างขวางกว่านี้ เหมือนใน
ต่างประเทศทีต่ อ้ งเรียนศิลปศาสตร์กอ่ น ก่อนที่คุณจะไป
เรียนเป็นหมอ เรียนนักธุรกิจ นักกฎหมาย City Planning,
Town Planning ในปริญญาโททั้งนั้น ส่วนปริญญาตรีนั้น
เรียนเพื่อให้เตรียมทัศนคติ เตรียมสมองรับสิง่ ใหม่ๆให้ได้
พร้อมจะปรับเปลีย่ นเปิดกว้างไว้ สิง่ แปลกใหม่จะมาอีกเยอะ
อย่าติดกับความเชื่อเดิม อันนี้จำเป็นต้องสูญเสียความ
เป็นตัวของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องสูญเสียเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย รักษาค่านิยมของความเป็นไทยไว้ได้
แต่ทันโลกด้วย
l นอกจากเตรี ย มการทำงานในอนาคตอย่ า งน้ อ ย
สามอาชีพแล้ว บัณฑิตใหม่ควรมีลกั ษณะอย่างไรอีกบ้าง?
		 เตรียมตัวเพือ่ ความเปลีย่ นแปลง และทำใจให้กว้าง
พร้อมจะเผชิญกับการแข่งขัน ต้องไม่พอใจกับการที่ได้
อยูใ่ นมุมทีบ่ รรพบุรษุ สร้างไว้ แล้วบอกว่าพอแล้ว แต่โลก
จะไม่รอเรา มันจะเข้ามาแย่งงาน จะเข้ามาแข่งขันกับเรา
ดีทส่ี ดุ เราต้องออกไปข้างนอก ทำตัวให้เป็นทัง้ ไทย ทัง้ อาเซียน
และสากล ฉะนัน้ Citizenship ทีเ่ ราเคยเรียนหน้าทีพ่ ลเมือง
ยังต้องเรียน แต่สิ่งเหนือไปกว่านั้น เป็น Citizenship
ของอาเซียนด้วย และ Citizenship ของโลกด้วย เพราะ
โลกเล็กเหลือเกินแล้ว เราต้องไม่ใช่เป็นส่วนหนึง่ ของปัญหา
เราต้องช่วยในการแสวงหาคำตอบให้กับคำตอบต่างๆ
ทีโ่ ลกประสบด้วย ไม่เฉพาะสิง่ ทีเ่ ราต้องประสบ คนอืน่
มนุษยชาติประสบ เราต้องเข้าไปมีส่วนด้วย ถึงทำให้
เกิดความรู้สึกว่า เรารับผิดชอบ เราเอื้อเฟื้อ จัดการ
สิง่ ต่างๆให้กบั สังคมโลก บทบาทของประเทศไทยถอยไป
เยอะในเวลา 5-6 ปีทผ่ี า่ นมา ไม่ตอ่ เนือ่ ง ไม่มเี สถียรภาพ
มีภัยธรรมชาติ ผมคิดว่าเราต้องตั้งหลักและเตรียมใจ
ตัง้ สมาธิวา่ ต้องจัดระบบ ระเบียบ องคาพยพของสังคมใหม่
ค่านิยมใหม่ทถ่ี กู ต้องเพือ่ จะเดินไปข้างหน้า อันนีต้ อ้ งทำ
ให้ได้ และทำกับคนรุน่ ใหม่ เพราะว่าโลกก็สร้างมาขนาดนี้
กฎเกณฑ์เงื่อนไข จะสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ ค่านิยมใหม่
สำหรับคนรุ่นใหม่ คนรุน่ เก่าคอยสนับสนุน ให้โอกาส
เป็นพี่เลี้ยงเป็นกัปตันอาวุโส ต้องปรึกษาเถ้าแก่ แต่ต้อง
มีหัวหอกที่ออกไปทะลุทะลวง ถ้าเราช้าคนอื่นเขาก็ยึด
พื้นที่ (claim) หมด แล้วจะไม่มีที่ให้เรายืน
l ขอทราบความรูส้ กึ ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
		 ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากครับ ในความกรุณาของ
สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงทีก่ ราบบังคมทูล ขอพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ให้ผม ผมอยากจะเรียนว่างานที่ผม
ทำทุกสิง่ ทุกอย่าง ผมไม่เคยหวังว่าจะมีอะไรเป็นสิง่ ตอบแทน

ผมคิดว่าทำให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ คนอืน่ เพือ่ ประเทศชาติ ทำด้วย
ความรู้สึกสำนึกว่าความคิดนี้เป็นความคิดของประเทศไทย
เมื่อมีกฎบัตรอาเซียนขึ้นมาต้องนำไปปฏิบัติ ในห้าปีแรก
อาเซียนมอบให้คนไทย ผมรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบ
ที่สูงยิ่ง ผมจึงทำงานอย่างเต็มที่ บางครั้งไปนิวยอร์ค
ไปถึงเช้า ค่ำประชุมเสร็จบินกลับ นอนในเครื่องบิน
ไปเพื่อที่จะประชุม 3-4 ชั่วโมง ไปประชุมที่ลอนดอน
โตเกียว เหนื่อยแสนเหนื่อยก็ต้องทำ แม้งานที่ทำเป็น
ส่วนหนึ่งของการทูตคือการได้แสดงออก การได้นำธง
อาเซียนไปปักให้เขาเห็น การมีสว่ นได้ไปประชุมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ไปแสดงจุดยืนให้เห็น ให้รวู้ า่ อาเซียนคิดอะไร
ในฐานะที่เราเป็นเลขาธิการอาเซียนไปจากประเทศไทย
เราล้มไม่ได้ เราต้องทำ สิง่ ทีท่ ำไปเมือ่ เป็นทีป่ ระจักษ์ เป็นที่
ยอมรับ ผมก็รสู้ กึ ดีใจครับ แต่ทง้ั หมดทัง้ หลายทีท่ ำไปเพราะ
หน้าที่ครับ ท่านอดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย พูดกับผม
เสมอว่า “สุรนิ ทร์ ทัง้ ทีท่ ราบว่าผมเป็นมุสลิมนะ ท่านบอกว่า
ท่านพุทธทาสภิกขุบอกว่าการทำหน้าทีค่ อื ธรรมะ ทำหน้าที่
ให้ดีที่สุด ทำสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุด” ผมดีใจครับที่ได้
มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ
l ท่านมองบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว
ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง?
		 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นกลไกที่สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กบั สังคมไทย ผมคิดว่าบทบาท
นี้คือ บทบาทที่สำคัญที่สุด คือการเป็น Contribution ที่มี
ค่าทีส่ ดุ สังคมไทยเคยเหลือ่ มล้ำกันมาก เพราะเราไม่สามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา สมัยก่อนบทบาทนี้เป็นของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็ทำได้ในขอบเขตทีจ่ ำกัด เพราะทรัพยากรมีแค่นน้ั พอถึง
ยุคของศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อธิการบดีคนแรกของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จริงท่านก็มาจากธรรมศาสตร์
ท่านนำแนวความคิดนั้นมาสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ท่านได้เปิดสอนวิชาที่จะนำไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี
รับผิดชอบประเทศชาติ เริ่มต้นเปิดสอนคณะนิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์กอ่ น คณะที่
ไม่จำเป็นต้องใช้การลงทุนมากนัก แต่กเ็ ป็นการลงทุนในการ
สร้างกระแสความรู้สึกว่า ทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียม
กันในการเข้าถึงโอกาสการศึกษา ผมคิดว่านีเ่ ป็น Contribution
สูงสุดของรามคำแหง ในขณะนี้ Landscape ของประเทศไทย
ศิษย์เก่าของรามคำแหงมีคณุ ภาพ มีความรับผิดชอบ มีศกั ยภาพสูง
ในการช่วยผลักดันประเทศชาติ และผมคิดว่าพันธกิจของ
รามคำแหงจะสูงขึน้ เรือ่ ยๆ จะต้องพัฒนาไปเรือ่ ยๆให้เหมาะสม
กับกาลเวลา ให้มีวิชาการที่หลากหลายมากขึ้น ผมรู้สึก
ดีใจมาก ในวันทีผ่ มมาแสดงปาฐกถาทีม่ หาวิทยาลัยรามคำแหง
ในทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (วันที่ 14 มกราคม
2555) ผมได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนทุก
ภาษาทีเ่ ป็นภาษาอาเซียนแล้ว ดีมากๆครับ ผมดีใจที่เห็น
มหาวิทยาลัยรามคำแหงก้าวตามความเปลี่ยนแปลงของ
โลกได้ทนั น่าแปลกใจนะครับรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ใหญ่ที่สุด แต่ปรับตัวเองได้ดที ส่ี ดุ ปรับภารกิจของตัวเอง

(ต่อจากหน้า 5)

ได้ดี น่าชืน่ ชมผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมากๆครับ ผมหวังว่า
ศิษย์เก่ารามคำแหงทุกคนก็จะชื่นชมในบทบาทนี้ของ
สถาบัน คุณค่าและบุญคุณของสถาบัน และทำตัวเอง
เป็นผู้ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะเป็น
ส่วนหนึง่ ของปัญหา ผมขออนุญาตทีจ่ ะเข้ามาอยูใ่ นเครือข่าย
ศิษย์เก่าของรามคำแหงอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ
l ขอให้ท่านเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวข้อคิดฝากถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยครับ
		 โลกเปลีย่ นแปลงรวดเร็วมาก โลกจะไม่เหมือนรุน่ ผม
ไม่เหมือนคนทีเ่ คยประสิทธิป์ ระสาทวิชาให้ผม เพราะฉะนัน้
เราทุกคนต้องตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ ต้องพร้อมทีจ่ ะออกไปแสวงหา
ประสบการณ์ความรูต้ า่ งๆด้วยตนเอง ผมคิดว่าช่วงสำคัญ
ที่สุดของชีวิตคือ ช่วงของการศึกษาปริญญาตรี เป็นช่วง
เวลาในการก่อร่างสร้างตัว 4-5 ปี แม้บางคนอาจจะ
เรียนถึง 7-8 ปี ก็ตาม แต่ขอให้จำไว้ว่านั้นเป็นเพียง
พื้นฐานที่เตรียมตัวเรา สำหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมที่มีคุณภาพ ที่ไม่เป็นภาระกับสังคม ถ้าหากว่า
เราพร้อมที่จะขวนขวายหาความพร้อม วิชาความรู้ใน
4-5 ปีน้ี เมือ่ เรียนจบเราจะพร้อมออกไปรับผิดชอบสังคม
ผมคิดว่าการเป็นบัณฑิตคือ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และ
มีความรับผิดชอบติดตัวมาด้วย เพราะคนทีม่ คี วามพร้อม
คนทีม่ คี วามรู้ คนทีม่ ปี ญั ญา คือคนทีจ่ ะให้ทาง ให้แสงสว่าง
แบ่งปันความรู้ ปัญญานั้นกับคนอื่นได้ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตัวจากปัญญาทีไ่ ด้มา เพราะการจะอยู่
เพื่อตัวเอง ไม่ใช่ของยาก สิ่งที่ท้าทายที่สุด เหมาะสม
ทีส่ ดุ สำหรับพลเมืองดี นัน่ คือการเฉลีย่ โอกาส เฉลีย่ ความรู้
เฉลี่ยความสุขให้กับคนอื่นในสังคม มีทัศนะที่ถูกต้อง
มี Mind Attitude ที่ถูกต้อง เราคือ Product ของสังคม
เราต้องพร้อมที่จะคืนให้กับสังคมในหนทางที่เราเตรียมมา
ถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้ ไม่ได้คิดเพื่อตัวเอง ไม่ถือความคิด
ส่วนตัวเป็นใหญ่ ไม่เป็น Absolute Authority พร้อมจะมี
ขันติ เปิดใจรับฟังผูอ้ น่ื หาจุดทีจ่ ะพบกัน accommodate กัน
เดินไปข้างหน้าด้วยกัน สังคมจะเดินหน้าไปได้ไกลกว่านีเ้ ยอะ
ทีส่ ำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือเป็นมหาวิทยาลัย
ทีใ่ หญ่เหลือเกิน หลายแสน ขณะนีก้ ำลังจะเป็นล้านคนแล้ว
ถ้าทรัพยากรมนุษย์ทน่ี ม่ี คี วามผูกพันกัน โดยสำนึก โดยความ
รูส้ กึ ทีถ่ กู ต้อง ทีต่ ง้ั ใจจะทำร่วมกัน ก็สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ประเทศชาติ ให้เป็นไปในทิศทางที่ราบรื่น คืนสู่ความ
สมานฉันท์ นำประเทศไปสูเ่ วทีของการแข่งขันภายนอก
ได้อย่างสบาย ผมอยากจะเห็นหน้าทีน่ เ้ี ป็นหน้าทีท่ บ่ี ณ
ั ฑิต
ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานปริญญาบัตร
ในปีนี้ ตระหนักถึงความสำเร็จของตัวเอง แต่ไม่ใช่ความ
สำเร็จทีจ่ ะต้องหยุดเพียงแค่น้ี เป็นเพียงความสำเร็จขัน้ แรก
ที่ต้องช่วยกันต่อยอดต่อไป สังคมพร้อมต่อยอด ขอให้
ทุกคนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีด่ ี เป็นส่วนหนึง่ ของการ
ได้สร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยในอนาคตตลอดไป
นะครับ

วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ข่าวรามคำแหง

๙

“ธัญวัจน์” ครูสอนเต้นชื่อดัง ชื่นชมรามฯ คณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 37
สร้างโอกาสการเรียนรู้-สู่การตอบโจทย์ให้กับชีวิต

ว่าทีร่ อ้ ยตรียทุ ธนา เจียมทอง
คณะเทคโนโลยีการสือ่ สารมวลชน
ประธานกรรมการบัณฑิต

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ครูสอนเต้นชื่อดัง
ในรายการ เดอะ เทรนเนอร์ (The Trainer) ชื่นชม
รามคำแหงเป็นสถาบันทีส่ ร้างโอกาสให้กบั คนทัว่ ไป
ได้ศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาที่สนใจ เพื่อนำไปใช้
ในการทำงาน และเป็นแนวทางสูก่ ารค้นพบคำตอบ
ให้กับชีวิต
“ครูธัญ” หรือ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
กรรมการผู้จัดการ และ Executive Choreographer บริษัท Tunyawat
Entertainment Co.,Ltd. ซึ่งมีผลงานคุ้นตาของแฟนรายการเดอะ เทรนเนอร์
(The Trainer) และที่ผ่านมายังเคยร่วมงานกับ International Dancer &
Choreographer อาทิ มาดอนน่า และเจเนท แจ็คสัน นอกจากนีย้ งั ได้ออกแบบ
ท่าเต้นให้กับศิลปินชื่อดังอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เบิร์ด ธงไชย ทาทายัง
มอส ปฏิภาณ แคทลียา อิงลิช และศิลปินแห่งบ้าน AF อีกทั้งยังเป็น
Commentator & Choreographer TRAINER ในรายการ LG Entertainer
ล้านฝันสนั่นโลก อีกด้วย
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โอกาสนี้ “ครูธญ
ั ” เผยความรูส้ กึ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้
ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำงานในวงการบันเทิงมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
ครูสอนเต้น หรืองานเบื้องหลังรายการต่างๆ ซึ่งอาจดูเหมือนว่าจะประสบ
ความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเรายังไม่สามารถยืน
ด้วยขาได้อย่างมั่นคง แข็งแรง
“ก่อนหน้านี้เคยศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง แต่ขณะนั้นคิดว่า
เรายังไม่มีความพร้อม และยังไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเพียงพอ
เพราะกำลังเริ่มต้นในหลายสิ่งหลายอย่าง ประกอบกับการได้รับโอกาสที่ดี
จึงอยากทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างจริงจัง และเมื่อถึงเวลาที่คิดว่าสามารถ
บริหารจัดการเวลา และการทำงานได้อย่างลงตัวแล้ว จึงได้ตัดสินใจศึกษาต่อ
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งการเรียนถือเป็นสิ่งเดียวยังติดค้างอยู่ในใจ และ
ยังทำไม่สำเร็จ ดังนั้นจึงเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้กลับมาฮึดสู้อีกครั้ง
เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะว่า
เป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียน
และรามคำแหงเปรียบเหมือนตะแกรงชั้นดีท่คี อยกลั่นกรองลูกศิษย์ให้มีความรู้
และจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
ครูธัญ เล่าว่าการเรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ทำให้สามารถนำมาปรับใช้กบั การทำงานของตนได้เป็นอย่างดี เช่น การเต้น หรือ
การออกแบบท่าเต้น ซึ่งเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง ถือเป็นการสื่อสาร

น.ส.นุสรา คนไหว
นายวิชาญ บุญคำ
คณะนิตศิ าสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
รองประธานกรรมการบัณฑิตคนที่ 1 รองประธานกรรมการบัณฑิตคนที่ 2

น.ส.ยุพดี หลงจิ
นายธีรยุทธ พรมแพน
คณะเทคโนโลยีการสือ่ สารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์
เลขานุการกรรมการบัณฑิต ผูช้ ว่ ยเลขานุการกรรมการบัณฑิต

นายกีรติ ยังประกอบกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการบัณฑิต

น.ส.ทิพย์ภาภรณ์ ชินภูมวิ สนะ
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการบัณฑิต

นายกิตติศกั ดิ์ นามวงษา
คณะมนุษยศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

น.ส.เบญจวรรณ เหลืองบริสทุ ธิ์
คณะมนุษยศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

นายคิดลึก สังข์สาลี
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

น.ส.สินี กฤษณนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

นายเอนก เล็กกี้
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

น.ส.ปาริชาติ สืบศักดิว์ งศ์
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

น.ส.เดือน สวยสม
คณะรัฐศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

น.ส.สุพศิ สุดใจอึก
คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

นายภากร วันดีเรืองไพศาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการบัณฑิต

น.ส.วาสนา ปัถวัลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ทางภาษากาย หรือที่เรียกกันว่า นาฏยศิลป์สากล ดังนั้นการเรียนด้านการ
สื่อสารจึงทำให้เรามีความเข้าใจ และมีแนวคิดที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถคิด
ท่าเต้นให้สื่อความหมายตามที่เราต้องการได้
การเรียนที่รามคำแหง ทำให้ได้ความรู้อีกหลายด้าน เช่น ด้านปรัชญา
ศิลปะ และการสื่อสาร เมื่อนำองค์ความรู้ทั้ง 3 ด้านมารวมกัน ทำให้สามารถ
ตอบคำถามให้กับชีวิตได้ และการทำงานได้หลายหมื่นคำถาม บางคนอาจ
คิดว่าเราพูดเกินจริง แต่อยากจะบอกว่าความรู้ที่เรียนมาสามารถตอบคำถาม
ให้กับชีวิตได้จริงๆ อีกทั้งยังทำให้มีมุมมองที่กว้างมากขึ้นอีกด้วย

(อ่(อ่าานต่
นต่ออหน้
หน้าา11)
11)

๑๐

ข่าวรามคำแหง

ความภูมิ ใจของครูเพลง “นนทิยา จิวบางป่า”
ในฐานะบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
		
ความภูมิใจในชื่อเสียงและความสำเร็จใน
อาชีพ อาจเทียบไม่ได้กบั ความสำเร็จในการคว้าใบปริญญา
ครั้งหนึ่งในชีวิตของ “ครูเจี๊ยบ” นนทิยา จิวบางป่า
บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย
สมัยนิยม (วิชาเอกขับร้องลูกกรุง) เผยความรู้สึกที่มี
ต่อปริญญาใบนี้ว่า เป็นความสำเร็จที่รอคอยมานาน
หลังจากที่ห่างหายจากการเรียนไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
“เคยมาสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รามคำแหง และด้วยความ
ที่ชื่นชอบการร้องเพลง จึงสมัครเข้าเป็นนักร้องของวงอาร์ยูแบนด์ จุดหักเห
เริ่มจากการเข้าประกวดร้องเพลงและชนะเลิศได้รับรางวัล และตัดสินใจเข้า
วงการบันเทิงไป ทำให้ต้องหยุดเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งได้พบ
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ รองคณบดีฝา่ ยบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
ท่านให้คำแนะนำว่าควรกลับมาเรียนต่อให้จบ ประกอบกับที่ทราบข่าวการ
เปิดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ชอบอยู่แล้ว จึงตัดสินใจสมัคร
เรียนเป็นนักศึกษา รุ่นที่ 2”
ครูเจี๊ยบ กล่าวต่อไปว่าการเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้ระยะเวลา
เรียนทัง้ สิน้ 3 ปี เพราะคณะฯเปิดโอกาสให้มกี ารเทียบโอนหน่วยกิตตามอัธยาศัย
โดยผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านนาฏกรรม ดนตรี สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ รู้สึกดีใจมากที่คณะฯเห็นความสามารถในการที่เราเป็น
นักร้อง ทำให้สะสมหน่วยกิตได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันรู้สึกภูมิใจมากที่คณะฯ
ให้เกียรติในประสบการณ์การร้องเพลงตลอด 20 ปีว่าเป็นที่ยอมรับ เมื่อกลับมา
เรียนครั้งนี้ มีความสุขที่เพื่อนทุกคนคุยภาษาเดียวกันเป็นภาษาดนตรี เป็น
การได้กลับมาใช้ชีวิตนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่เรียนยอมรับว่าเหนื่อยมาก เพราะงาน
ระยะหลังคือการ เป็นครูเต็มตัวให้กับเบื้องหลังศิลปิน เช่น “กัน เดอะสตาร์”,
บี-โอ-วาย, ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ฯลฯ รวมถึงต้องร้องเพลงกลางคืน และรีบ
มาเรียนตอนเช้า แต่กลับรู้สึกมีความสุขที่ได้มาเรียน โดยเฉพาะวันนี้ได้เป็น
บัณฑิตมาฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
“ขอขอบคุณ อาจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาทางด้านศิลปกรรม โดยเฉพาะให้โอกาสกับศิลปินในวงการ
บันเทิงที่มีใจรักในด้านนี้ได้มีใบปริญญาเพื่อประกอบอาชีพต่อไป เพราะการ
จะเป็นครูสอนไม่ว่าในด้านใด สาขาใดก็ตาม จำเป็นต้องมีหลัก มีทฤษฎี และ
ที่สำคัญต้องมีใบปริญญา เพื่อเป็นสิ่งรับรองความรู้ความสามารถ รู้สึกว่าตน
โชคดีมากทีต่ ดั สินใจเรียน และหากคณะศิลปกรรมเปิดสอนในระดับปริญญาโท
จะสมัครเรียนต่อด้วย
... ในวันนีเ้ มือ่ นึกย้อนไปเมือ่ ปี 2527 ความรูส้ กึ ความผูกพันกับรามคำแหง
ในวันนั้นกับวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะรามคำแหงเป็นตลาดวิชา ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตนรูส้ กึ อบอุน่ ทีม่ อี าจารย์ทเ่ี ปีย่ มความเมตตาเปรียบ
ได้กับเป็นพ่อแม่ มีเพื่อนที่ดี และมีองค์พ่อขุนรามคำแหงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ดังนั้น อยากให้กำลังใจรุ่นน้องว่า ความสำเร็จทางการศึกษาคือ นอกจากจะ
เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแล้ว การสำเร็จการศึกษาจากรามคำแหงเป็นความ
ภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ เพราะรามคำแหงมีระบบการเรียนแบบผู้ใหญ่ ที่ให้อิสระใน
การเรียน ไม่มีการเคี่ยวเข็ญ ดังนั้น ผู้ที่จบจากรามคำแหงจึงได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบ ไม่ใช่วา่ ใครเดินมาก็จบได้งา่ ยๆ แต่ตอ้ งมีความมุง่ มัน่
ตั้งใจจริง ฉะนั้น ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ โดยเฉพาะผู้ที่เรียนคู่กับการทำงาน
เพราะจะต้องเจออุปสรรคมากในการเรียน ขอให้ตง้ั ใจเรียนและฝ่าฟันไปสูค่ วาม
สำเร็จให้ได้”

วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ม.รามคำแหงอนุมัติปริญญา

กิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นางจินตนา แก้วขาว

ร.ต.ต. หิรัญ จันทร์ทอง

ร.ต.ต. จรัส จีนเมือง

ร.ต.ต. ชวการ สารสุวรรณ

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมตั ปิ ริญญากิตติมศักดิแ์ ก่เลขาธิการอาเซียน
ประธานกลุม่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบ้านกรูด และ 3 นายตำรวจชุดเก็บกู้
ระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ เชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่บคุ คลผูเ้ สียสละ
และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ระหว่าง
วันที่ 5-9 มีนาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพธิ พี ระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 37
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทัง้ ในส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ
ส่วนภูมิภาค จำนวน 36,006 คน ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ได้อนุมตั ปิ ริญญากิตติมศักดิแ์ ก่ผทู้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และทำคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ ซึง่ หลายท่านเป็นบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
และเสียสละต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น
ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นคนไทยคนที่สอง
ทีไ่ ด้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ได้รบั ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้อนุมตั ปิ ริญญารัฐศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ นางจินตนา แก้วขาว ประธานกลุม่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบ้านกรูด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีจิตสำนึกสาธารณะที่เรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิชุมชน
และทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงภาคใต้ด้วยความ
กล้าหาญและเสียสละอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้อนุมัตปิ ริญญานิติศาสตร
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ 3 นายตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ร.ต.ต.จรัส จีนเมือง ร.ต.ต.หิรัญ จันทร์ทอง
และ ร.ต.ต.ชวการ สารสุวรรณ ซึง่ ได้เสีย่ งชีวติ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส ด้วยความเสียสละและอุทศิ ตนเพื่อความสงบสุขของสังคม
มาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวรามคำแหง

วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สภา ม.ร. อนุมัติปริญญาฯ

(ต่อจากหน้า 1)

นายกสภาฯ

5. นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล
		 ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
		 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6. นายวินัย ดำรงมงคลกุล
		 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
7. พลตรีไพโรจน์ พนาเวศร์
		 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
8. พันเอกอดุลย์ ศิริวัฒน์
		 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 สาขาวิชาพลศึกษา
9. นายประมง ทัศดร
		 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
10. นายเด่นตง ตั้งเด่นไชย
		 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
11. ร้อยตำรวจตรีจรัส จีนเมือง
		 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
12. ร้อยตำรวจตรีชวการ สารสุวรรณ
		 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
13. ร้อยตำรวจตรีหิรัญ จันทร์ทอง
		 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
14. นางจินตนา แก้วขาว
		 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 คาบบ่าย จำนวน 10 ราย
1. พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
		 ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
		 สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2. พระครูพศิ าลกิจจาทร (ภุชชงค์ ชวนปัญโญ)
		 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 สาขาวิชาปรัชญา
3. นายมานิธ มานิธิคุณ
		 ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
		 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. นายเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์
		 ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
		 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
5. นายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล
		 ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
		 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
6. นางสาวรัชนี มหานิยม
		 ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
		 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
7. นางรัจนา พวงประยงค์
		 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ		์
		 สาขาวิชานาฏกรรมไทย
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ผู้จัดการ
ช่างภาพ

(ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหง ว่ามีความอดทน มีภาวะผู้นำ มีความรู้
คูค่ ณุ ธรรม เพราะฉะนัน้ ผูท้ ส่ี ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง จงมีความภาคภูมใิ จว่าท่านเป็นคนทีม่ คี ณุ ภาพ
อย่างแท้จริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์
สำหรับสังคม ตลาดแรงงานและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ และขณะนี้มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหงกระจายอยู่ในทุกภาคส่วน
ของประเทศ ทั้งภาคราชการ การเมือง ธุรกิจ”
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต่อไปว่าในอนาคต
มหาวิทยาลัยกำลังให้ความสำคัญกับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ภายในปี 2558 ซึ่งจะทำให้เกิดการรวมตัว
เป็นหนึง่ เดียวกันระหว่างประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียน
และจะมีความเชือ่ มสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ ไม่วา่ จะเป็น
เรือ่ งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
รามคำแหงจะต้องให้การสนับสนุนและฝึกอบรมให้
คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการ
เป็นอาเซียนให้เร็วทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการศึกษา
ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ
สมาชิกอีก 9 ประเทศ อย่างจริงจัง ต้องมีการจัดทำ
หลักสูตรพิเศษขึน้ มาเพือ่ ทำให้คนอาเซียนศึกษารวมกัน
เพื่อสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนใน
ประเทศอาเซียน
“นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยยังคิดค้นนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหม่ๆ และไม่หยุดยั้งในการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นำ เป็นมหาวิทยาลัย
ของมหาชนทีท่ กุ คนสามารถเดินเข้ามาเรียนรามคำแหง
ได้โดยไม่มีการปิดกั้นหรือเงื่อนไขใดๆ ทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน ทีจ่ ะสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้”
“ในปีนี้มีบัณฑิตจำนวน 36,006 คนที่สำเร็จ
การศึกษา ท่านเป็นหนึง่ ในจำนวนนัน้ ก็แสดงว่าท่าน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด ขอแสดง
ความยินดี และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จการ
ใช้ชีวิตและการทำงาน รวมทั้งขอให้นำวิชาความรู้
และคุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากมหาวิทยาลัย
แห่ ง นี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวมต่อไป”

ครูรังสรรค์ฯ

(ต่อจากหน้า 12)

to live peacefully) และ 4) เรียนเพื่อศึกษาตลอดชีวิต
(to educate)
สังคมในปัจจุบนั มีความเป็นนานาชาติมากขึน้
มีความคิดต่างกัน ดังนั้น บัณฑิตต้องรู้เขารู้เรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน เพราะในอนาคตประเทศไทย
ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเดินหน้าสู่ประชาคม
อาเซียน ต้องมีการแข่งขันกับประเทศสมาชิกที่มี
ความเข้มแข็งในแต่ละด้านแตกต่างกัน
รศ.รังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความเป็นผู้รู้
ของบัณฑิตต้องอาศัยหลักต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมาในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายไปได้ อย่ากลัวปัญหา
ต้องแยกแยะสิ่งถูก-ผิดได้ ระบบการคิดของสมอง
มนุษย์สามารถพัฒนาได้ทุกเรื่อง ดังนั้น ขอให้ใช้
ดุลยพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ จะพาเราข้ามผ่านปัญหาไปได้
ธัญวัจน์ฯ

(ต่อจากหน้า 9)

“อาจารย์ที่สอนแต่ละสาขาวิชาจะสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ทำให้รหู้ ลักการของแต่ละ
วิชาอย่างแท้จริง ทำให้เรารูส้ กึ ว่ามีความรูท้ ส่ี มบูรณ์มากขึน้
และได้เติมเต็มสิง่ ทีข่ าดหายไป ทีผ่ า่ นมาเคยได้ปฏิบตั จิ ริง
แต่ยังขาดแนวคิดและทฤษฎีทถ่ี กู ต้อง อีกทัง้ ยังทำให้
สามารถคิดได้อย่างมีเหตุมผี ลมากขึน้ ทีผ่ า่ นมาการบริหาร
ธุรกิจยังไม่ถูกต้องตามหลักของการบริหารจัดการได้
มาเรียนทำให้มคี วามรูท้ ถ่ี กู ต้อง มีแนวทางทีช่ ดั เจนทำให้
เดินไปอย่างปลอดภัย ไม่หลงทางและไม่ตอ้ งเสียเวลา
ลองผิดลองถูก”
ครูธญั เล่าอีกว่าการเรียนช่วงแรกอาจจะมีปญั หา
ในการบริหารจัดการเวลาอยูบ่ า้ ง ซึง่ ปกติจะเป็นคน
ทีต่ ง้ั ใจทำทุกอย่างให้ออกมาดีทส่ี ดุ เมือ่ ได้ลงมือทำสิง่ ใด
แล้วก็อยากทำให้เต็มที่ ดังนั้นเมื่อเรามีหลายอย่างที่
ต้องทำในช่วงเวลาเดียวกัน จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะทำให้
ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์ตามทีเ่ ราคาดหวังไว้ ทำให้
ต้องบริหารจัดการเวลาใหม่ ปรับสมองให้รู้ว่าเวลา
8. นายธงชัย ประสงค์สันติ
ไหนจะต้องทำอะไร และต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่ทำ
		 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
“อนาคตต่อไปวางแผนไว้ว่าอยากจะศึกษาต่อ
		 สาขาวิชานาฏกรรมไทย
ระดับปริญญาโท ด้านการบริหาร เพราะอยากมีความรู้
9. นายประธาน เตชสิโรจน์
		 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพิม่ เติมด้านการสร้างแบรนด์อมิ เมจ ระบบเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค พฤติกรรมองค์กร และการจัดการ
10. นายสมปอง สิงห์ชู
		 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ จะได้นำความรูเ้ หล่านีม้ าบริหาร
กิจการของตน” ครูธัญกล่าว
		 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กองจัดการ

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.
ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี
น.ส.สุธี ตันตินันท์ธร
นางวนิดา หาญณรงค์
นางรัชนี โคตรพรหม
น.ส.ลาณา ฉัตต์ชัยนนท์
นางวัฒนา  อัติโชติ
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล

๑๑

รศ.ประทีป วาทิกทินกร
นางวัฒนา อัติโชติ
อ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
นางถนอมพงษ์ ชมภูศรี
นายธัมนุ ทองแก้วกูล

งานประชาสัมพันธ์

โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕
อัตราสมาชิก (ปีละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ ปีละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับด้วย
ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ ได้ โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง
เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจ่าย ปณ.รามคำแหง
ผู้พิมพ์    สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๒

ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๗)

วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

“ครูรังสรรค์” ปัจฉิมนิเทศ

ม.ร.รับสมัครนศ.ปริญญาโท ม.ร. รับ นศ.ป.โทด้านนิเทศศาสตร์
บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 8

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจฉิมนิเทศ
บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2555 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารสุโขทัย
รองศาสตราจารย์รงั สรรค์ แสงสุข กล่าวว่า
สิง่ สำคัญในการใช้ชวี ติ ในสังคม คือกระบวนการคิด
1) การคิดบวก-คิดลบ ต้องคาดการณ์ให้ผลทีอ่ อกมา
ดีที่สุด แต่อย่าคิดในแง่ดีจนเกินไป ให้ประเมิน
สถานการณ์กับองค์ประกอบทั้งในด้านชาติพันธ์ุ
อาชีพ และความเป็นอยู่ และจำเป็นต้องคิดแง่ลบ
เผื่อไว้ด้วย นอกจากนี้ 2) อย่าคิดแทนผู้อื่น สังคม
ทุกวันนีเ้ กิดปัญหา เพราะการคิดแทนว่าผูอ้ น่ื เป็น
เช่นนั้น เช่นนี้ ดังนั้น การคิดสิ่งใดต้องให้เกิด
ประโยชน์ และไม่เป็นภัยต่อตนเองและผูอ้ น่ื ต้องคิด
สร้างสรรค์ (create) สิง่ ใหม่ คิดในการเป็นผูป้ ระดิษฐ์
คิดค้น
“ในกระบวนการคิ ด ต้ อ งอาศั ย หลั ก
“โยนิโสมนสิการ” เป็นการใช้สติไตร่ตรองทุกเรือ่ ง
โดยรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ไม่วิ่งตามกระแสสังคมที่ผิด กระแสที่ว่านั้นคือ
อารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง บัณฑิตจำเป็นต้อง
ใช้ความรู้ที่เป็นกระบวนการที่ผ่านการศึกษา ซึ่ง
เป็นกระบวนการสร้างปัญญาอย่างเป็นขั้นตอน
เมื่ อ บั ณ ฑิ ต ได้ รั บ การศึ ก ษาจะเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
มีปัญญา ยกตัวอย่าง การฝันจะเป็นนักดนตรี
ต้องมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขัน้ ตอน เป็นศิษย์
มีครู มีการศึกษา ฝึกฝน จนก้าวไปเป็นนักดนตรี
ที่ประสบความสำเร็จได้”
รศ.รังสรรค์ กล่าวต่อไปว่าในวันนี้ บัณฑิต
ได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาที่ถูกต้องแล้ว ขอให้
หมัน่ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ ความชำนาญ เพราะบัณฑิต
คือผู้รู้ที่เกิดจากการเป็นผู้ฝึกฝนตนเองจนเกิด
ความถนัด และเกิดความชาญฉลาดในทีส่ ดุ ดังนัน้
บัณฑิตห้ามละเลยการฝึกฝน มิเช่นนัน้ ความชำนาญ
ที่มีจะเสื่อมสลายไป

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ทางสุขภาพ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2555
โดยเปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ คัดเลือกโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ เป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี 39 หน่วยกิต
แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และจัดการเรียนการสอน
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง
ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
อาคารสุโขทัย ชั้น 1 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
180,000 บาท แบ่งชำระ 4 งวดๆละ 45,000 บาท
ช่องทางการสมัคร แบ่งเป็น ทางไปรษณีย์
สามารถดาวน์โหลดคำชีแ้ จงการสมัครทางไปรษณีย์
ที่ www.ihs.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-9 มีนาคม 2555 และ
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บดั นี-้ 13 มีนาคม 2555 ณ
สถาบันวิทยาศาสตร์์สุขภาพ ห้อง 0212 ชั้น 2
อาคารสุโขทัย (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
สมัครได้ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร
สุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8906
จำเป็นต้องคิดลบเผื่อไว้บ้าง ควรมีการสร้าง
ตาข่ายสังคม (Social Net) รองรับความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น มีแผนสำรองไว้ ทุกข์ สุข ไม่เกินกว่า
เหตุสมควร ต้องควบคุมจิตใจ ไม่วิตกเกินเหตุ ต้อง
ยังสติให้ได้แล้วจะชนะปัญหาทุกเรื่อง ทั้งนี้ ตาข่าย
สั ง คมของแต่ ล ะประเทศล้ ว นแตกต่ า งกั น ไปตาม
เชื้อชาติ ศาสนา 3) การกระทำ บัณฑิตเป็นผู้กระทำ
ในสิ่งที่ควรทำ และละเว้นสิ่งที่ควรละเว้น รู้จักความ
อาวุโส มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 4) การพูด มีสมั พันธไมตรีเป็นสิ่งดี ต้องอยู่บนหลักความถูกต้อง อย่าพูด
ส่อเสียด อย่าพูดให้แตกความสามัคคี อย่าพูดเรื่อง
ลัทธิ ห้ามดูถูกกัน อย่าก้าวก่ายกัน และไม่ถึงเวลา
พูดอย่าพูด
นอกจากนี้ ชีวิตแห่งการเรียนรู้มีหลักที่ต้อง
ศึกษา 4 ด้านคือ 1) เรียนเพื่อองค์ความรู้ (to Know)
ว่าความรู้กล่าวถึงอะไร 2) เรียนเพื่อต้องการเป็นอะไร
(to be) จะนำความรู้มาเลี้ยงชีพ และรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติอย่างไร 3) เรียนเพื่ออยู่อย่างสันติสุข
(อ่านต่อหน้า 11)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษา
ปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสือ่ สาร
พัฒนาการ (Development Communication) รุน่ ที่ 8
ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 เมษายน 2555 โดยเปิดรับ
ผูส้ ำเร็จการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี หรือผูท้ ก่ี ำลังศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นปริญญาตรีเข้า
ศึกษาและคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการสือ่ สารพัฒนาการ จัดการศึกษาแบบ Block
Course (เรียนและสอบ ครั้งละ 1 วิชา) โดยมีให้
เลือกเรียนทั้งหลักสูตรแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร์
เวลา 17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.0017.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. (ห้องประชุม
พวงแสด) โดยเน้นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
ในทุกรายวิชา พร้อมศึกษาดูงานในกลุม่ ประเทศอาเซียน ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 135,000 บาท
แบ่งชำระ 6 งวด
ผู้ ส นใจสมั ค รได้ ที่ ส ำนั ก งานโครงการ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ อาคารวิทยบริการและบริหาร
ชัน้ 4 หรือทีส่ ำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
อาคาร 2 ชั้น 2 หรือสมัคร Online ที่ www.oros.
ru.ac.th/Mrgrad.jspสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ที่โทร. 0-2310-8449-50 หรือดูรายละเอียดที่
www.devcom.ru.ac.th

สถาบันภาษา ม.ร. ทดสอบ
พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัด
ระดับก่อนการฝึกอบรมโครงการภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 40 ใน
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 โดยผู้สนใจสมัคร
ทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2555 ค่าสมัครสอบ
วัดระดับนักศึกษาและบุคลากร ม.ร. 100 บาท
บุคคลทั่วไป 120 บาท
ทัง้ นีส้ ถาบันฯ จะจัดให้มกี ารสอบวัดระดับ
ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ผู้สนใจสอบถาม
รายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา อาคาร
สุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 0408 โทร. 0-2310-8903-4,
www.ril.ru.ac.th, e-mail:ril@ru.ac.th

