
               
 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๔๘

วันที่ ๑๒  - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑

เลขาธิการอาเซียน ชี้บัณฑิตไทย
ต้องเตรียมตัวสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

   

รับนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A.-Young Executives

   
ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.โท 
Saturday Program รุ่นที่ 9

    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก ่
ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 
การศึกษา 2553-2554 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม  
2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
โดยมี นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา  
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เฝ้ารับเสด็จฯ 
 ในวโรกาสน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีใจความว่า 

  ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออก- 

เฉียงใต้หรืออาเซียน ช้ีบัณฑิตไทยควร 

เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อก้าวสู่โลกยุค 

โลกาภิวัตน์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวด้วยความยินดีว่า ขอขอบคุณ 

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ให้แก่ผม  

ถือเป็นความภูมิใจในชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรามคำแหง เป็น 

ลูกพ่อขุนฯคนหนึ่งในสถาบันที่มีลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกจำนวนกว่า

ล้านคน ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันที่มีความสำคัญยิ่ง  

เพราะประเทศชาติต้องการกำลังทรัพยากรมนุษย์จากรามคำแหง  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆที่ได้รับพระราชทาน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ 

ผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 9  

ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การเงินและ 

การธนาคาร การตลาด การบัญชี หลักสูตร 

39 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์  

เวลา 08.00-21.30 น.

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขา อายุไม่เกิน 40 ปี เข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 16 (M.B.A.-Young  

Executives) รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25  

พฤษภาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

ท่ีโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตฯ คณะบริหารธุรกิจ  

ชั้น 2 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2-3 

มิถุนายน 2555



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

พิธพีระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ ๓๗



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

“สามหมวดหัวใจแกร่ง” จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ม.ร.

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  จัดงานน่ารักๆที่ชื่อ

 สานรักรังสรรค์ศิลป์

 ระหว่างวันท่ี ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ กุมภาพันธ์ ข้ึน  

บริเวณลานหน้าตึกคณะบริหารธุรกิจ

 เวลาแดดร่มลมตก คือ ตั้งแต่ ๑๕ นาฬิกา 

เป็นต้นไปจนถึงค่ำๆ

 “ข่าวรามคำแหง” ได้ไปร่วมงานและ 

สังเกตการณ์ตลอดทั้ง ๓ วัน 

 ได้ทั้งความสุข ความอิ่มเอมใจและความ 

ชื่นชมในความรู้ความสามารถของชาวศิลป- 

กรรมศาสตร์ 

 ตั้งแต่นักศึกษา คณาจารย์ ผองเพื่อน 

และผู้บริหาร

 นานๆเราจะได้ชมได้ฟังการแสดงและ 

การบรรเลงท่ีไพเราะ  เหมาะเจาะและลงตัวเช่นน้ี

 นับแต่การเร่ิมด้วยการแสดงดนตรีสากล 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ต่อด้วยชั้นปีที่ ๔ ชั้นปี 

ที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓

 การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงวงดนตรีไทย  

การแสดงโฟล์กซอง

 การแสดงละครนอก และปิดท้ายอย่าง 

สวยงาม สุดประทับใจในวันสุดท้ายด้วย

 การแสดงไวโอลิน

 น่าดีใจท่ีกิจกรรมน้ี สืบเน่ืองมาจากโครงการ 

ถนนศิลปิน ที่

 ครูรังสรรค์ แสงสุข ได้วางรากฐานเอา 

ไว้เมื่อหลายปีก่อน

 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างถนนให้ลูกศิษย์

เดินไปสู่ความเป็นศิลปิน

 ครูรังสรรค์ มิได้เพียงแต่คิด

 แต่ได้ทำและเป็นกำลังใจให้โดยตลอด 

 ๓ วันที่ผ่านมา ไม่มีรายการใดที่มิได้ผ่าน

สายตาของท่าน และบรรดาคนรักถนนศิลปิน

 “ข่าวรามคำแหง” จึงอยากเห็นกิจกรรม

สร้างสรรค์ดีๆเช่นนี้ มีอยู่ต่อไป

 อยู่คู่รามคำแหงต่อไปตราบนานเท่านาน

 สามนายตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ร้อยตำรวจตรีจรัส จีนเมือง รองสารวัตร 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 44  
ร้อยตำรวจตรีชวการ สารสุวรรณ รองสารวัตร 
หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ร้อยตำรวจตรี 
หิรัญ จันทร์ทอง รองสารวัตรงานเก็บกู้วัตถุระเบิด 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 43 สำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตร- 
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ  
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
        โดยก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
นายตำรวจท้ังสามนายได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหาร 
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆที่เข้ารับปริญญาบัตร 
ในวันเดียวกัน ซึ่งนายตำรวจทั้งสามต่างแสดงออก 
ถึงความปลื้มปิติท่ามกลางญาติพ่ีน้องท่ีมาร่วมแสดง 
ความยินดี พร้อมท้ังกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ท่ีมอบปริญญาอันทรงเกียรติเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ต่อไป
 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัย 
รามคำแหงขอแสดงความยินดีกับนายตำรวจทั้ง 
สามท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศ เสียสละตนเองแก่บ้านเมือง 
เพราะการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงภัย ถือว่าเป็นผู้ท่ีเสียสละมาก 
แม้ว่าทั้งสามสามารถเลือกอาชีพอื่นได้ แต่เขาเลือก 
ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ ซึ่งนับเป็นคุณค่าแก่บ้านเมือง 
อย่างมหาศาล 
 “ผมคิดว่านี่ เป็นอีกมิติหนึ่งที่สถาบันการ 
ศึกษาควรให้กำลังใจและให้การสนับสนุนผู้ทำหน้าท่ี 
นี้อย่างจริงจัง และอยากให้กำลังใจทุกคนที่ปฏิบัติ 
หน้าที่เช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงใหญ่โต  
ขอเพียงเป็นคนท่ีทำงานให้กับบ้านเมือง เป็นฟันเฟือง 
ที่สำคัญในสังคมไทย เช่น นายตำรวจทั้งสามท่าน 
และเม่ือท้ังสามท่านยินดีมารับปริญญากิตติมศักด์ิ 
ในครั้งนี้ก็เป็นการให้เกียรติแก่สถาบันเช่นกันครับ”
 ด้าน รศ.ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดี 
คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าตามท่ีสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ได้อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก ่
ตำรวจทั้งสามนายจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นั้น ทั้งสามท่านมีผลงาน ความทุ่มเท และความ 
เสียสละตนเองแก่บ้านเมือง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลัย 
ได้พิจารณาอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ 

ของมหาวิทยาลัยที่ต้องค้นหาผู้ที่สมควรได้รับ 
ปริญญาอันทรงเกียรตินี้ เพราะทั้งสามท่านเป็นผู้ปิด 

ทองหลังพระให้กับประเทศไทย ถือเป็นภาพตัวแทน 

ที่เสียสละ และอุทิศตนแก่ประเทศชาติโดยไม่เกรง 

กลัวภัยอันตรายใดๆในชีวิตกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ตำรวจไทยในภาคใต้

 ขณะที่ ร.ต.ต.จรัส จีนเมือง กล่าวด้วยความ 

ยินดีว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

คณาจารย์ทุกท่านที่เห็นความสำคัญของตำรวจที่ 
ทำงานอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันน้ีผมได้เป็น 

ลูกพ่อขุนฯคนหนึ่ง ผมจะทำหน้าที่ของลูกพ่อขุนฯ 

ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ใน

ชุดเก็บกู้ระเบิด ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท อย่า 

ออกนอกกรอบท่ีเราได้เคยเรียนรู้มา ขอให้ตำรวจทุกคน 

ทำงานในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 

แบ่งเวลาให้งาน ให้ครอบครัวอย่างสมดุล มาถึงวันนี้ 

ผมยังคงทำหน้าที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัด 

ภาคใต้ และไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับส่ิงตอบแทนใดๆ  

แต่เมื่อรามคำแหงได้เห็นคุณค่าของตำรวจ ก็เหมือน 

“ฟ้ามีตา” ขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญของตำรวจ

ที่ทำหน้าที่อย่างหนัก และพวกผมจะยึดมั่นปฏิบัติ 

งานด้วยความซื่อสัตย์เพื่อประเทศชาติตลอดไป

 ร.ต.ต.ชวการ สารสุวรรณ กล่าวว่าภูมิใจ 

ท่ีวันน้ีมีคนเห็นคุณงามความดีของตำรวจ ซ่ึงปริญญา 

กิตติมศักดิ์นี้จะเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวและ 

ตำรวจรุ่นน้องที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ให้มีพลังในการทำงานดูแลประเทศชาติ ชีวิตการทำงาน 

ของผมจะคอยเตือนตำรวจรุ่นน้องเสมอว่า การทำงาน 

ต้องไม่ประมาท รักษาชีวิต และใช้ความปลอดภัย 

ให้มากที่สุด สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  

ขอให้คิดว่าการที่จะก้าวมาถึงจุดๆหนึ่งได้นั้น ต้องมี 

ความอดทน ถ้าท่านมีความอดทนแล้วความสำเร็จ 

ก็อยู่ไม่ไกล รวมถึงคำขวัญของมหาวิทยาลัยท่ีว่า 

ร้อยตำรวจตรีจรัส  จีนเมือง ร้อยตำรวจตรีชวการ  สารสุวรรณ ร้อยตำรวจตรีหิรัญ  จันทร์ทอง

(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เผยความภูมิใจ...

จบเป็นลูกพ่อขุนฯคนเก่งรับเกียรตินิยม ม่ันใจความรู้ 

และศักยภาพที่ได้รับจากรามคำแหง ออกไปรับใช ้

สังคมได้สมดั่งปณิธานของคณะวิทย์ที่ว่า “มุ่งเป็น 

เลิศด้านวิชาการ การวิจัย และผลิตบัณฑิตที่มีความ

รู้คู่คุณธรรม นำวิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม....”

นายสมศักด์ิ อรัญญา บัณฑิต 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

เกี ยรตินิ ยมอันดับสอง  

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน 

วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เล่าว่า ชีวิตในวัยเรียนของผม ผมเรียนอย่างเดียวครับ 

ไม่ได้ทำงานไปด้วย  ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผมอาจจะไม่ได้ทำในส่ิงท่ีชอบ และอาจจะไม่ได้ค้นพบ 

ว่าตัวเองชอบคณิตศาสตร์ และสำหรับอาจารย์ที่ 

สอนผม มีอาจารย์หลายท่านที่สอนผมแล้วมีความ 

ประทับใจ เพราะอาจารย์ทั้งหลายจึงทำให้ผมได้เป็น 

อยู่อย่างนี้ และเพื่อนที่ได้เจอก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนที่ด ี

ท้ังส้ิน ผมมีความสุขมากครับท่ีได้เรียนท่ีน่ี    มีความสุข 

จริงๆ ไม่เสียใจเลยที่ได้เรียนที่น่ี ขอขอบคุณอาจารย์

ทุกท่านครับท่ีสอนผม ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่เปิดโอกาสให้ผมและคนอื่นอีกมากมาย 

 “ดีใจมากๆที่วันนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่เคย 

คิดว่าตัวเองจะเรียนได้ดีขนาดนี้ เพราะสมัยเรียน 

อยู่ระดับประถมถึงมัธยม ตัวผมเป็นคนที่ขี้เกียจ 

อ่านหนังสือมาก แต่เมื่อเรียนที่รามฯทำให้ผมอ่าน 

หนังสือเยอะมากครับ อีกทั้งเพื่อนผมและใคร 

หลายๆคนเคยบอกผมว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นั้นเข้าง่ายแต่ออกยาก แต่เมื่อผมได้มาสัมผัสนั้น 

การที่เราจะจบได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเรา 

เป็นหลัก ถ้าเราหมั่นศึกษาหาความรู้ ตั้งใจเรียน 

มีใจรักที่จะเรียน การจบการศึกษาไม่ใช่เรื่องยาก 

สำหรับเรา”

นายเอนก  เล็กกี้ บัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขา 

วิชาเคมี เกียรตินิยม 

อันดับสองกำลั งศึกษา 

ต่ อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

สาขาวิชา เคมีประยุกต์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เล่าถึงวิธีการเรียนท่ีทำให้เขา 

ประสบความสำเร็จว่า การจัดสรรเวลาเรียนของผม 

จะมีการวางแผนตั้ งแต่ก่อนการลงทะเบี ยน 

บัณฑิตเกียรตินิยมคณะวิทย์ฯเผยภูมิใจ
จบรามฯเก่งกว่าใคร...รู้จักความขยัน-อดทน

คือดูวิชาที่ เ ราสามารถเรี ยนได้ ใน เทอมนั้นๆ 

แล้วดูว่าวิชาไหนสอบวันไหนเพื่อดูให้วันสอบ 

ไม่ตรงกัน  จากน้ันเม่ือจัดตารางเรียนได้แล้วก็จะพยายาม

เข้าเรียนให้มากเพื่อจะได้เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน 

ส่วนการอ่านหนังสือ ผมมักจะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ 

คือ  เมื่อเรียนแล้ว ก็จะพยายามกลับมาอ่านแล้วทำ 

สรุปเก็บไว้ เมื่อการสอบมาถึงผมจะมีสรุปเนื้อหาใน

แต่ละวิชาเก็บไว้แล้วอ่านให้เข้าใจจริงๆก่อน แล้วทำ

การอ่านซ้ำอีกในช่วงเวลาที่เหลือ และในบางครั้งก็

จะช่วยติวให้เพื่อนๆที่เรียนในวิชาเดียวกันในเทอม 

น้ันๆ เพราะจะเป็นการช่วยให้เพ่ือนเข้าใจเน้ือหาแล้ว

ยังเป็นการเน้นให้ตัวเราเองจำเน้ือหาต่างๆได้มากข้ึน 

อีกด้วย

 บัณฑิตเอนก บอกว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมอบโอกาสทางการศึกษาให้  

เด็กไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากมีค่าเทอมที่ถูก 

ทั้งยังฝึกให้นักศึกษามีความอดทนมีความขยัน 

หมั่นเพียร  และที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพในตนเอง นั่นก็คือการ 

ได้วางแผนการศึกษาและจัดตารางเรียนด้วยตัวเอง   

แม้จะดูเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่สามารถทำให้รู้ว่าตนเอง 

มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน  และถ้าจะทำให้สำเร็จ 

จะต้องพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีอยู่นั้นอีกมากน้อย 

เพียงใด น่ีเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีผมคิดว่าไม่มีมหาวิทยาลัย 

อื่นใดจะให้ในเรื่องนี้ได้เท่าที่รามคำแหงอีกแล้ว

 “ผมขอขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ในภาควิชาเคมีทุกท่าน 

ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์คนนี้ทั้งยัง 

มอบคำแนะนำ  ประสบการณ์ในการเรียนประสบการณ์ 

ในการใช้ชีวิต และสิ่งดีๆอีกมากมายให้ผมสำหรับ 

เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ  ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้

แก่กันเสมอมา 

  ขอฝากกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจเรียน  พยายาม 

จัดสรรเวลาของตัวเองให้เหมาะสมให้รู้ว่าเวลาไหน 

ควรทำอะไร เล่นได้สนุก ได้แต่พอประมาณ มีระเบียบ 

วินัยในตัวเอง ตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วขอให้พยายามทำ 

ให้ถึงท่ีสุดจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง คิดไว้ว่า “อนาคต 

ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝัน  เพียงแต่คุณต้องลงมือทำและ 

ฝ่าฟันเท่านั้นจึงจะเห็นฝันที่เป็นจริง ฉะนั้น เพื่อนๆ 

น้องๆ นักศึกษาทุกคนท่ีกำลังฝันว่าจะเรียนให้จบเทอม 

นั้นเทอมนี้  ความฝันนั้นจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณ 

ลงมือทำด้วยความพยายามและตั้งใจครับแล้ว 

อะไรๆก็จะไม่ไกลเกินไปอย่างแน่นอนครับ”

 นางสาวนิภาพร  ปานเพชร 

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 

ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า 

เกียรตินิยมอันดับสอง  

ปัจจุบัน เป็น เจ้ าหน้ าที่  

ดูแลพัฒนาการเด็กอยู่ที่

สโมสรเด็ก Play Station 

เล่าว่า ในช่วงที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดิฉันไม่ได้ทำงานจึงต้ังใจเรียนอย่างเดียวโดยพยายาม 

เข้าเรียนให้ครบทุกวิชา ตั้งใจเรียน พยายามฟังที่ 

อาจารย์สอน สรุปเน้ือหา ทำงานส่ง โดยท่ีจะพยายาม 

อ่านหนังสือและทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลา 

ไม่ได้เน้นอ่านก่อนสอบ และด้วยความท่ีรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิดโอกาสให้คนทุก 

ชนช้ันได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ นักศึกษาจึงสามารถ 

เรียนและทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้ ซึ่งเป็นการฝึก 

ให้เรารู้จักจัดสรรเวลาในการเรียนและการทำงานได้

อย่างเป็นระบบ 

 “สำหรับดิฉันแล้วการเรียนท่ีรามฯฝึกให้ดิฉันเป็น 

คนที่มีความอดทน มุมานะ ขยันหมั่นเพียร ส่วน 

คณาจารย์ก็ ให้ความรักและเอ็นดูศิษย์ทุกคน  

คอยแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนได้เป็น 

อย่างดี สำหรับเพื่อนก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน 

และกัน รู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีได้เป็นลูกพ่อขุนฯคนหน่ึง  

และได้ทำให้พ่อแม่ภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ 

และยังได้รับเกียรตินิยมอีกด้วย

 ในส่วนเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่กำลังศึกษา 

อยู่การท่ีจะเรียนให้สำเร็จจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นั้น ขอฝากด้วยว่า จะต้องมีความตั้งใจ อดทน ขยัน 

หม่ันเพียรอยู่เสมอ สำหรับดิฉันก็มักจะบอกกับตัวเอง 

อยู่เสมอว่า “เราทำได้ขอแค่ลงมือทำด้วยความตั้งใจ” 

เหมือนกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ เป็นดั่ ง 

เปลวเทียนส่องแสงให้เราประสบความสำเร็จ”

        นายศิริโรจน์   ฉลาดแย้ม  

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

เกี ยรตินิยมอันดับสอง 

ปัจจุบันเป็น QC STAFF 

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ 

จำกัด จังหวัดนนทบุรี บอกว่า 

การเ รียน รู้วิชาสามารถเ รียน รู้ไ ด้จากทุกแห่ง 

โดยไม่ ได้ขึ้นอยู่กับชื่อของสถาบันหรืออื่นใด 

ขอแค่เรามีความต้ังใจ และความพยายาม เราก็สามารถ 

ทำผลการเรียนให้ออกมาดีได้ รามคำแหงทำให้ผม 

ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

 

  องบัณฑิตคนเก่งคณะศึกษาศาสตร์ ผู้จบ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยดีกรี 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แย้มความสำเร็จในชีวิต... 

ต้องเริ่มที่การวางแผน พร้อมเผยความประทับใจ 

ในรามฯ... “เสริมทักษะชีวิตท่ีมีคุณค่าที่หาไม่ได้ 

จากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น”

 นายศุภชัย วงศ์วรกาญจน์ บัณฑิตเกียรตินิยม 

อันดับหนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ สำเร็จการศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ  

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2544 และเข้า 

ศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการวัดผลการศึกษา  

เป็นปริญญาตรีใบท่ี 2 และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1  

ปัจจุบันเป็นผู้จัดการรอบกลางคืน โรงแรมชาเทรียม  

เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ และกำลังศึกษาระดับ 

ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 

 นายศุภชัย เล่าถึงการเรียนที่รามคำแหงว่า  

ในช่วงท่ีผมเข้าศึกษาท่ีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. ผมได้ 

เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำแล้ว จึงจำเป็นต้อง 

วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบ 

ต่อการทำงาน โดยเลือกลงทะเบียนในกระบวนวิชา 

ท่ีมีการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ 

ของตนเอง เพื่อที่จะได้เข้ารับการฟังบรรยายอย่าง

สม่ำเสมอ รวมถึงวิชาไหนที่มีการบันทึกเทปการ

บรรยายก็จะใช้วิธีการติดตามการบรรยายผ่านสื่อ 

ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนการเตรียมตัวสอบก็พยายาม 

ทำความเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่เข้าเรียน เพื่อเป็นการ 

ทุ่นเวลาในการอ่านหนังสือทบทวน โดยพยายามสรุป 

เน้ือหาสำคัญๆของแต่ละวิชาไว้อ่านก่อนสอบด้วย

 “ผมคิดว่ารูปแบบการเรียนการสอนของ 

รามคำแหง เป็นรูปแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต ในยุคที่โลกธุรกิจแข่งขันกันบนฐาน 

ความรู้ ซึ่งการเรียนรู้มิได้สิ้นสุดอยู่ที่การศึกษา 

จนสำเร็จปริญญาเพียงเท่านั้น แต่การเรียนรู้ใน 

ยุคปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง โดย 

รูปแบบการเรียนการสอนของรามคำแหงได้เปิด 

โอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ ด้วยการจัดการเรียนการสอนใน 

หลากหลายสาขาให้ผู้สนใจได้เข้าศึกษาตามความ 

สนใจและความถนัด เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ”

 บัณฑิตศุภชัย กล่าวด้วยว่ามาถึงวันท่ีผมเรียน 

จบจากรามคำแหงอีกคร้ัง ผมจะนำความรู้ท่ีได้รับจาก 

รามคำแหงไปประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการฝึกอบรม 

คนเก่งศึกษาศาสตร์ คว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
แย้มชีวิตวัยเรียน “ต้องรู้จักวางแผน” เพื่อความสำเร็จ

ภายในองค์การ รวมถึงการทำวิจัยในองค์การ และ 

เหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือ ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืน  

ทั้งนี้เพราะช่วงที่เรียนในรามคำแหงจะได้พบปะกับ 

เพื่อนนักศึกษาที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านอายุ และ 

ภูมิลำเนา  ซ่ึงเป็นทักษะชีวิตท่ีหาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

 ดังน้ัน ความประทับใจของผมจึงเร่ิมต้ังแต่ก่อน 

เข้ามาเรียน เนื่องจากครั้งแรกสนใจศึกษาต่อในคณะ 

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา จึงได้เข้าไปปรึกษา 

กับอาจารย์ ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ เพ่ือขอคำแนะนำ  

ซ่ึงอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง ท้ังๆท่ีตอนน้ัน 

ผมยังไม่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อเลย จนกระท่ังเข้าศึกษาต่อ 

ในสาขาการวัดผลการศึกษาแทน เพราะติดปัญหาใน 

การเข้าฝึกสอน แต่อาจารย์ยังคอยถามไถ่ด้วยความ 

ห่วงใยเสมอมา 

 นอกจากนี้ ยังรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตา 

ของคณาจารย์ภาควิชาการประเมินและการวิจัยทุกท่าน 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากกระบวนวิชาในภาควิชานี้  

บางครั้งมีผู้ลงทะเบียนจำนวนไม่มากนัก และเมื่อถึง 

เวลาบรรยายอาจมีผู้เข้าฟังบรรยายเพียงแค่คนเดียว  

แต่คณาจารย์ทุกท่านก็บรรยายให้ความรู้อย่างเต็มที่  

ซ่ึงผมว่ามันมากกว่าความประทับใจ เป็นความซาบซ้ึงใจ 

ที่เป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้ผมต้องยิ่งตั้งใจเรียน

ให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลมาถึงผลการเรียนที่ได้รับมาตอน

สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ด้วย

 “ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้กลับมาเป็นลูกพ่อขุนฯ 

เป็นคร้ังท่ี 2 จนสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม 

อันดับ 1 เป็นความสำเร็จที่คุ้มค่ากับความพยายาม 

มาตลอด 2 ปี ฝากน้องๆด้วยว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงบางคร้ังอาจเป็นภาระท่ีหนัก มีหลายกระบวนวิชา 

ที่ยาก แต่หากมีความพากเพียรและความตั้งใจจริง  

วันแห่งความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ”

 นางสาวสินี กฤษณนนท์  บัณฑิตเกียรตินิยม 

อันดับหนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตผู้วาดฝันว่า 

อยากเรียนต่อจนจบปริญญาเอกในสาขาจิตวิทยา  และ 

อยากเป็นอาจารย์ สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน เกียรตินิยมอันดับ 1  

ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.75  และกำลังเรียนปริญญาตรีใบที่ 2  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ร.  

พร้อมท้ังรอการประกาศผลสอบ เพ่ือเตรียมศึกษาต่อ 

ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาที่รามคำแหงเช่นเดิม 

 บัณฑิตสินี เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนว่าก่อน 

การเรียนในแต่ละเทอมจะมีการวางแผนการเรียน 

โดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน เช่น ลงวิชาที่ยาก- 

ง่ายคละกัน ดูวันสอบของแต่ละวิชาไม่ให้ติดกัน 

จากนั้นก็ตรวจดูเนื้อหาที่เราคิดว่าเข้าใจยากใน 

แต่ละวิชา  แล้วเริ่มวางแผนการอ่านหนังสือตั้งแต่ 

เปิดเทอมไปจนถึงวันสอบ อ่านไปวันละบทสองบท 

เร่ิมจากเร่ืองท่ีเราคิดว่ายากไปจนถึงเร่ืองท่ีง่าย ท่ีต้อง 

อ่านบทที่ยากก่อนเพราะเราต้องใช้เวลาในการทำ 

ความเข้าใจมากกว่าบทอ่ืนๆ  และทำสรุปส้ันๆเอาไว้ 

ท่องจำให้ขึ้นใจ ซึ่งถ้ามีส่วนไหนที่เรียนและอ่าน 

แล้วไม่ค่อยเข้าใจก็จะเอาไปถามอาจารย์ พอช่วงใกล้ 

สอบก็มีแต่เรากับบทสรุปของเราท่ีทำไว้อ่านสบายๆ  

ไม่ต้องเครียดมาก เท่านี้ก็จะสอบผ่านแบบง่ายๆ 

โดยไม่ต้องพึ่งการติวแม้แต่น้อย 

 “เรียนที่รามคำแหงมีความประทับใจทั้ง 

อาจารย์ รุ่นพ่ี เพ่ือนๆท่ีได้พบเจอกันในร้ัวรามคำแหง  

ท่ีทำให้มีประสบการณ์ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัย 

ท่ีดี เพราะการเรียนท่ีรามคำแหงเปิดโอกาสทุกด้าน   

เช่น เร่ืองเรียนก็สามารถให้นักศึกษาได้มีการเตรียม 

ความพร้อมได้เอง หรือศึกษาได้เองจากที่บ้านและ 

ให้โอกาสนักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาที่ตนสนใจ 

ทำให้นักศึกษารู้จักการวางแผนการเรียนของตนเองได้... 

 ...วันน้ีรู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1  

และจบได้ตามเวลาท่ีกำหนด ดิฉันขอขอบคุณทุกๆ 

กำลังใจและคำสบประมาทท่ีเคยได้รับมาก่อนหน้าน้ี  

ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ทุกวันที่มาเรียนนั้น 

มีค่ามาก และมีความมั่นใจและภูมิใจที่จะบอกว่า 

เราเป็นเด็กรามคำแหง”

 บัณฑิตคนเก่ง ฝากท้ิงท้ายว่าขอให้พ่ีๆ เพ่ือนๆ  

น้องๆ ท่ีบางคร้ังอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจ  

ขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า “ไม่มีคำว่าไม่ได้ 

มีแต่คำว่าได้” และ “ปัจจุบันสำคัญที่สุด” อะไร

ที่ผ่านไปแล้วก็ให้เป็นประสบการณ์สอนตัวเอง  

ขอให้ทำวันน้ีให้ดี และดีท่ีสุดของแต่ละวัน เพ่ือให้ 

สะสมเป็นวันที่ดียิ่งๆขึ้นไปในวันหน้า และถ้าเรา 

รู้สึกว่าการเรียนน้ันยากลำบาก ให้นึกไว้ว่าไม่มีคำว่า 

ทำไม่ได้ และลองทบทวนข้ันตอนวิธีการศึกษาของเรา 

ดูว่าน่าเบ่ือและซ้ำซากหรือไม่ เช่น ท่องจำอย่างเดียว  

แล้วลองหาวิธีใหม่ๆเพ่ือทำให้เกิดความสนุก น่าสนใจ 

ในการเรียนของเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ

ส

นายศุภชัย  วงศ์วรกาญจน์ นางสาวสินี  กฤษณนนท์  



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หรือ อาเซียน (Association of South East Asian  

Nations, ASEAN) ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่  

8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของ 

5 ประเทศในภมูภิาคเอเชยีอาคเนย ์ไดร้ว่มกนัลงนาม 

ในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) 

ที่กรุงเทพฯ นครหลวงของไทย โดยประกอบด้วย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

ในการนี้ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศ 

ของไทย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ

 สมาคมอาเซียน เป็นองค์การระหว่างประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์องค์การแรก ท่ีจัดต้ังข้ึนโดย 

ประเทศในภูมิภาคล้วนๆ ก่อนหน้านี้มีองค์การ 

ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้มาบางองค์การ 

แต่องค์การต่าง ๆ นั้น เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐมหา 

อำนาจหรือองค์การนอกภูมิภาคท้ังส้ิน องค์การป้อง

กันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโต้ 

(South East Asia Treaty Organization, SEATO) 

เป็นองค์การป้องกันความมั่นคงในเอเชียอาคเนย์ที่

อเมริกาจัดต้ังข้ึน คณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งเอเชีย 

และตะวันออกไกล หรือ อีคาเฟ (Economic Commission 

for Asia and the Far East, ECAFE) เป็นองค์การ

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในตะวัน

ออกไกลและเอเชียที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการโดย 

สหประชาชาติ และความร่วมมือในกลุ่มประเทศ 

แผนโคลัมโบ (Colombo Plan) ก็เป็นองค์การที่ 

อังกฤษเป็นแกนนำจัดตั้ง สมาคมอาเซียนจึงเป็น 

องค์การของความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย 

อาคเนย์ที่จัดตั้งขึ้นและประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ทั้งหมด 5 ประเทศ  

ถึงแม้จะมีสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หรือ อาสา (Association of South-East Asia, ASA) 

จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้  แต่สมาคมอาสาก็มีบทบาท 

และอายุการทำงานน้อยมาก     (ค.ศ. 1961 - ค.ศ. 1963) 

และมีเพียงไทย มาลายาและฟิลิปปินส์เท่านั้นที่เป็น 

ภาคี สมาคมอาเซียนถือว่าเป็นการสืบทอดการดำเนินงาน 

ของสมาคมอาสา โดยขยายสมาชิกภาพและบทบาท

ออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น

 ถึงแม้จะเป็นองค์การส่วนภูมิภาคซ่ึงประกอบ 

ด้วยและเป็นของชาติในเอเชียอาคเนย์ล้วน ๆ  แต่สมาคม 

อาเซียนก็ถูกมองจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่าย 

ที่ต่อต้าน ‘สงครามเวียดนาม’ ว่า เป็นสิ่งก่อสร้าง 

อีกอันหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อสู้กับฝ่าย 

ตรงข้ามใน ‘สงครามเวียดนาม’ หลังจากท่ีองค์การ 

ซีโต้ท่ีอเมริกาต้องการให้ทำหน้าท่ีต่อต้าน ‘การรุกราน 

จากฝ่ายคอมมิวนิสต์’ ใน ‘สงครามเวียดนาม’   ปฏิบัติงาน 

ไม่เป็นผลเหมือนกับท่ีอเมริกาต้องการให้ซีโต้ทำงาน 

เพ่ือต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมือนองค์การเนโต้ ที่อเมริกาจัดตั้งขึ้นในยุโรปและ 

ประสบความสำเร็จในการต่อต้านภัยคุกคามจาก 

คอมมิวนิสต์โซเวียตในยุโรป ในเอเชียอาคเนย์องค์การ 

ซีโต้ถูกมองว่าเป็นเสือกระดาษ แม้กระทั่งจากภาค ี

องค์การซีโต้เอง ดังน้ัน คนจึงมองว่า เม่ือซีโต้ล้มเหลว 

อเมริกาก็สร้างเคร่ืองมือใหม่ข้ึนมาในรูปของสมาคม 

อาเซียนเพื่อทำงานแทนซีโต้ และภาคีอาเซียนทั้ง 5 

ต่างก็มีท่าทีต่อต้านคอมมิวนิสต์ในระดับต่าง ๆ กัน 

ด้วยกันทั้งสิ้น และภาคีทั้ง 5 ก็มีนโยบายสนับสนุน 

อเมริกาทั้งหมด หลายฝ่ายจึงมองสมาคมอาเซียนว่ามี

อเมริกาอยู่เบื้องหลัง

 จุดประสงค์สำคัญของสมาคมอาเซียนระบุ 

ไว้ในปฏิญญาที่ก่อตั้งสมาคมว่า สมาคมจัดตั้งขึ้นเพื่อ 

เร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทาง

สังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคด้วย 

เจตนารมณ์แห่งความเสมอภาคและความร่วมมือ 

ร่วมใจ เพ่ือส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 

โดยยึดหลักความยุติธรรมและหลักแห่งเนติธรรม 

และหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

 ข้อสำคัญ สมาคมอาเซียนประกาศชัดแจ้งว่า 

สม าค มจ ะ เ ปิ ด ให้ รั ฐทั้ งม ว ล ใน ภู มิภ าค เ อ เ ชี ย 

ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งยอมรับจุดหมาย หลักการ และ 

ความมุ่งประสงค์ของสมาคมเข้าร่วมด้วย แต่นับ 

ตั้งแต่การก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967 ด้วยสมาชิก 5 ประเทศ 

สมาคมอาเซียนเพิ่งมีบรูไนเป็นสมาชิกเพิ่มเป็น 

ประเทศที่ 6 ในปี ค.ศ. 1984 และหลังสิ้นสุด 

‘สงครามเย็น’ ในปี ค.ศ. 1991 เวียดนาม ลาวและพม่า 

และกัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน 

ในปี ค.ศ. 1995  1997 และ 1999 ตามลำดับ ปัจจุบัน 

สมาคมอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย 

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ในเอเชียอาคเนย์

คงขาดติมอร์ตะวันออกเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ 

เป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน

 ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศของไทย เป็นแรงผลักดันสำคัญในการ 

ก่อต้ังสมาคมอาเซียน ประสบการณ์ในการศึกษาและ 

การทำงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ ในประเทศ 

ตะวันตก ทำให้ท่านเห็นดีเห็นงามกับการร่วมมือและ

การรวมกลุ่มส่วนภูมิภาค นักคิดตะวันตก เช่น  David 

A. Mitrany, Earnst B. Haas และ Karl W. Deutsch  

เห็นประโยชน์อย่างย่ิงของการร่วมมือระหว่างประเทศ 

ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน นักคิดเหล่านี้เชื่อว่า แต่ละ

ประเทศจะมีความถนัดในการผลิต (Specialization) 

ต่างกัน  จึงมีการแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) 

เม่ือมาร่วมมือกันจึงเกิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

(Comparative Advantage) พวกเขาเห็นว่า การร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจที่เห็นผลได้เป็นรูปธรรมจะนำไปสู่ 

การเอ่อล้น (Spillover) ไปสู่การร่วมมือด้านอื่นๆ 

ที่สำคัญกว่า เช่น การร่วมมือทางการเมือง และทาง 

ความมั่นคง การร่วมมือทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การ 

ร่วมมือทางการเมืองและก่อให้เกิดองค์กรเหนือชาติ  

(Supranational Organization) ที่มีความสำคัญต่อ 

สมาชิกของกลุ่มนั้นมากกว่าความสำคัญของรัฐ 

แต่ละรัฐ 

 รัฐมนตรีถนัด คอมันตร์ พยายามผลักดันให้ 

ชาติในเอเชียอาคเนย์หันมาร่วมมือกันและท่าน 

ยังเห็นอีกว่า ประเทศในเอเชียอาคเนย์เม่ือเป็นประเทศ 

เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สองล้วนแต่เป็น 

ประเทศเล็กและอ่อนแอ ถ้าไปเจรจากับประเทศ 

นอกภูมิภาคโดยลำพัง อำนาจการต่อรองจะมีน้อย 

หรือไม่มี แต่ถ้ารวมตัวกันไปเป็นกลุ่ม ไปเจรจากับ 

ประเทศอื่นอำนาจการต่อรองจะสูงขึ้น มีมากขึ้น 

ดร.ถนัด คอมันตร์ เรียกว่าการป้องกันร่วมกันทาง 

การเมือง (Collective Political Defense) 

 ดร.ถนัด คอมันตร์ เริ่มผลักดันการร่วมมือ 

ส่วนภูมิภาคตั้งแต่ท่านเริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศในต้นปี ค.ศ. 1959  

แต่ความพยายามของท่านไม่ประสบความสำเร็จ  

เพราะประเทศต่างๆในเอเชียอาคเนย์เพ่ิงได้รับเอกราช 

กันมา จึงมักหวงแหนในอิสรภาพ (Jealousy of  

Independence) เห็นว่า การร่วมมือระหว่างประเทศ 

จะทำให้อิสรภาพลดน้อยลงไป นอกจากน้ัน คนเอเชีย 

อาคเนย์แม้จะอยู่ใกล้ชิดติดกัน เม่ือเป็นเอกราชก็เหมือน 

เป็นคนแปลกหน้าระหว่างกัน เพราะตลอดยุคอาณา 

นิคมต้ังแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 อำนาจอาณานิคม 

ตะวันตกกีดกันไม่ให้คนเอเชียอาคเนย์ติดต่อคุ้นเคย

กันอย่างที่เคย

 อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1961 ดร.ถนัด 

คอมันตร์ ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ระดับหนึ่ง 

เม่ือมาลายาและฟิลิปปินส์ ได้มาร่วมมือกับไทยในการ 

จัดตั้งสมาคมอาสา (ASA) ขึ้นในปีค.ศ. 1961 

การร่วมมือของ 3 ประเทศในสมาคมอาสา เป็นการ 

ร่วมมือกันเบ้ืองต้น ในระดับต่ำท่ีคล้ายเป็นการแนะนำ 

ตัวให้รู้จักกัน (getting to know you) เท่าน้ัน เป็นการ 

ทำความรู้จักกันทางวัฒนธรรม ที่ทั้ง 3 ประเทศ มีการ 

แลกเปล่ียนคณะผู้แสดงศิลปะ (Troupes) ระหว่างกัน 

ให้คนทั้ง 3 ประเทศรับรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมของ 

กันและกันเท่านั้น เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในระดับต่ำ แต่ความร่วมมือดังกล่าวก็ต้องมีอันสะดุด 

หยุดลงในปี ค.ศ. 1963 เม่ือมีการจัดต้ังประเทศมาเลเซีย 

(Malaysia) โดยรวมเอา สิงคโปร์ ซาบาห์ และซาราวัค 

เข้ากับมาลายาเป็นประเทศใหม่ โดยฟิลิปปินส์ต่อต้าน

การจัดต้ังมาเลเซียโดยอ้างว่า ซาบาห์เคยเป็นดินแดน 

ในการปกครองของฟิลิปปินส์มาก่อน การทำงานของ

อาสาจึงเกิดการชะงักงันขึ้น

 

เปิดประตูสู่อาเซียน

รศ.ดร.ธนาสฤษฎ์ิ   สตะเวทิน



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

 (ต่อจากหน้า 6)

 ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ก ร ณี ก า ร จั ด ตั้ ง ม า เ ล เ ซี ย 

เก่ียวข้องโดยตรงกับมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

ในการต่อต้านมาเลเซียนั้น ฟิลิปปินส์ค้านการรวม 

เอารัฐซาบาห์เข้ากับมาเลเซียอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน 

ไม่มีปฏิบัติการรุนแรง  แต่อินโดนีเซียสมัยประธานาธิบดี 

ซูการ์โน (Sukarno) มีท่าทีต่อต้านมาเลเซียอย่างรุนแรง  

โดยกล่าวหาว่ามาเลเซียเป็นอาณานิคมแบบใหม่ 

(Neo-colonialism) ท่ีมีอังกฤษมีอำนาจอยู่ในเบ้ืองหลัง 

และเป็นภัยคุกคามต่ออินโดนีเซีย  อินโดนีเซียจึงต่อต้าน 

มาเลเซียอย่างรุนแรง ด้วยนโยบายการเผชิญหน้า 

(confrontation) และการบดขย้ีมาเลเซีย (crush Malaysia) 

รวมทั้งการเตรียมหน่วยประจัญบาน (commandos) 

เพื่อบุกทำลายล้างมาเลเซียด้วย

 รัฐมนตรีถนัด คอมันตร์ มีบทบาทอย่างสำคัญ 

ในการไกล่ เกลี่ยความขัดแย้งในกรณีมาเลเซีย  

ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเมือง 

ภายในของอินโดนีเซีย เม่ือนายพลซูฮาร์โต (Suharto) 

ข้ึนมาเป็นผู้นำอินโดนีเซียแทนประธานาธิบดีซูการ์โน 

หลังการยึดอำนาจในเหตุการณ์เกสตาปู (Gestapu) 

ระหว่าง 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 1965 และนำไป

สู่การยุตินโยบายต่อต้านมาเลเซียของอินโดนีเซีย

พิธีลงนามในปฏิญญาอาเซียน 
(ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ

ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
ที่มา :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 <http://www.mfa.go.th/internet/staticpage/I6m-
U9K.gif>, ค้นเมื่อมกราคม 2555.

 และในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1964 ผู้นำของ 

5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อันประกอบด้วย 

นายอาดัม มาลิค (Adam Malik) รัฐมนตรีเบรซิเดียม 

ฝ่ายการเมืองและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของ 

อินโดนีเซีย ตุนอับดุล ราซัค(Tun Abdul Razak) 

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกลาโหม และรัฐมนตรี 

ว่าการพัฒนาการแห่งชาติของมาเลเซีย นายนาซิส 

โซรามอส  (Nasiso Ramos) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ 

ของฟิลิปปินส์ นายเอส ราชารัดนาม (S. Rajaratnam) 

รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของสิงคโปร์ และนายถนัด 

คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของไทย ก็ได้ 

ร่วมกันลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) 

ในการสถาปนาสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้, อาเซียน (Association of South East  

Asian Nations, ASEAN) เพื่อความร่วมมือระหว่าง 

5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อาเซียนเกิดแล้ว 

เพื่อสืบต่องานที่ริเริ่มไว้โดยอาสา  

 คอลัมน์  “ ภาษาอาเซียน เรียนรู้ไว้”  เป็นคอลัมน์ใหม่ 

ที่จะมาพบกับผู้อ่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยม ี

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาเซียนในโอกาส

ต่าง ๆ ได้แก่ 1. แรกพบ (การทักทายและการถามไถ ่

สารทุกข์สุกดิบ) 2. การขอบคุณ 3. การแนะนำตัว  

4. ตัวเลขและการนับ 5. การต่อราคาสินค้า 6. การถาม 

ตอบเกี่ยวกับเวลา 7. คำที่ใช้เรียกสี และ 8.การกล่าว 

คำอำลา

 โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้จะกล่าวถึงการใช้ภาษา 

อาเซียน 6 ภาษาคือ 1. ไทย 2. กัมพูชา 3. ลาว  

4. มาเลเซีย 5. พม่า และ 6. เวียดนาม ซ่ึงภาษาต่างๆ  

เหล่าน้ีเป็นภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรายวิชาที่

เปิดสอนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ผู้เขียนจึงเป็นอาจารย์ 

ที่สอนภาษาทั้ง 6 ภาษานี้ และเป็นอาจารย์ในสังกัด 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

 แม้อาจารย์แต่ละท่านจะรับผิดชอบในแต่ละ 

ภาษาแตกต่างกันออกไป แต่จะเขียนในหมวดหมู่ 

การใช้ภาษาทั้ง 8 ประการเหมือนกัน โดยแบ่งความ 

รับผิดชอบดังน้ี อาจารย์พัฒนเดช  กอวัฒนา รับผิดชอบ 

ภาษาไทย อาจารย์พลอย แสงลอย รับผิดชอบภาษาเขมร 

อาจารย์ ดร.วิเชียร อำพนรักษ์ รับผิดชอบภาษาลาว 

อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ รับผิดชอบภาษา 

มลายู อาจารย์ตูซาร์ นวย รับผิดชอบภาษาพม่า 

และ อาจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล รับผิดชอบ 

ภาษาเวียดนาม

 ทั้ง 6 ท่านนี้จะสลับกันมาพูดคุยกับผู้อ่าน 

ในเรื่องการใช้ภาษาทั้ง 6 ภาษาในโอกาสต่าง ๆ ดังที่ 

ได้กล่าวมาแล้ว วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จัก 

ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นประชาคมอาเซียน

ด้วยกันมากขึ้น

 ผมในนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมี

ส่วนช่วยคิดช่วยสร้างโครงการนี้มานับแต่แรกเริ่ม 

(ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2554) และได้รับเกียรติ 

จากทีมงานให้มากล่าว “โหมโรง” เอาฤกษ์เอาชัย  

ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ ได้ช่วยกัน 

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาอาเซียนในคร้ังน้ี

 หากผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดง 

ความคิดเห็น สามารถติดต่อไปยังคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 หรือที่ aseanlang_ram@yahoo.co.th ผมและ

ทีมงานยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านครับ

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง

      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ภาษาเขมร  เป็นหนึ่งในภาษา 
ห ลั ก ข อ ง ภ า ษ า ก ลุ่ ม อ อ ส โ ต ร เ อ เ ซี ย ติ ก 
และได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤต และ 
ภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้มาจาก 
อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ศ า ส น า พุ ท ธ แ ล ะ ศ า ส น า ฮิ น ดู  
ต่อวัฒนธรรมของชาวเขมร ในขณะที่อิทธิพล 
อื่นๆ เช่น จากภาษาไทย และภาษาลาว เป็นผล 
มาจากการติดต่อกันทางด้านภาษาและความ 
ใกล้ชิดกันในทางภูมิศาสตร์ แต่มีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์
 ภาษาเขมรเขียนด้วยอักษรเขมร และเลขเขมร 
(มีลักษณะคล้ายเลขไทย) ใช้กันทั่วไปมากกว่าเลข 
อารบิค ชาวเขมรได้รับตัวอักษรและตัวเลขจาก 
อินเดียฝ่ายใต้ อักษรเขมรนั้นมีด้วยกัน 2 แบบ
 *  อักษรเชรียง (อักซอเจรียง) หรืออักษรเอน 
หรืออักษรเฉียง เป็นตัวอักษรท่ีนิยมใช้ท่ัวไป เดิมน้ัน 
นิยมเขียนเป็นเส้นเอียงแต่ภายหลังเมื่อมีระบบ 
การพิมพ์ ได้ประดิษฐ์อักษรแบบเส้นตรงขึ้น และ 
มีชื่ออีกอย่างว่า อักษรยืน (อักซอโฌ) อักษรเอน 
นี้เป็นตัวยาว มีเหลี่ยม เขียนง่าย ถือได้ว่าเป็น 
อักษรแบบหวัด
 * อักษรมูล หรืออักษรกลม เป็นอักษร 
ที่ใช้เขียนบรรจง ตัวกว้างกว่าอักษรเชรียง นิยม 
ใช้เขียนหนังสือธรรม เช่นคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา 
หรือการเขียนหัวข้อ ที่ต้องการความโดดเด่น หรือ 
การจารึกในที่สาธารณะ
 คำทักทายในภาษาเขมร มีท้ังคำท่ีเป็นทางการ 
และคำทักทายท่ีเปล่ียนไปตามช่วงเวลาในหน่ึงวัน 
เช่น 
  ( (ซัว  ซเด็ย)   เป็นคำพูดทักทายอย่างเป็นทางการ   
เช่น  การประกาศของพิธีกร  โฆษก หรือ  นักอ่านข่าว 
ท้ังวิทยุ และโทรทัศน์เป็นต้น ซ่ึงใช้กล่าวได้ 3 วาระคือ 
      (อะรุน ซัวซเด็ย) อรุณสวัสดิ์ ใช้ 
ทักทายตอนเช้า ต้ังแต่พระอาทิตย์ข้ึน เร่ือยไปถึง 
แปดนาฬิกา หรือ ระหว่างช่วงเวลา 06.00-08.00 น.
        (ติเวีย ซัวซเด็ย) ใช้ทักทายตอนสาย 
ตั้งแต่แปดนาฬิกา เร่ือยไปกระท่ังพระอาทิตย์ตกดิน  
หรือระหว่างช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 
       (เรียเตร็ย ซัวซเด็ย) ราตรีสวัสดิ์  
ใช้ทักทายในยามกลางคืนถึงเที่ยงคืน รวมไปถึง 
การใช้เพื่อกล่าวลา เม่ือจบรายการวิทยุ โทรทัศน์  
และรายการอื่นๆ ตอนกลางคืน 
           (จุมเรียบ ซัว)  เป็นคำพูดทักทายใช้ได้กับ 
บุคคลท่ัวไป แต่หากผู้น้อยทักทายผู้ใหญ่ ต้องกล่าว 
คำนี้ แล้วยกมือไหว้ไปพร้อมๆกัน
 การถามสารทุกข์สุกดิบในภาษาเขมร 
หากต้องการจะกล่าวว่า “สบายดีไหม” ต้องใช้คำว่า 
           (เต๋อ..(บุคคลท่ีเราทักทาย) 
..ซกซับบายรือเต๋)   หรือ                                       (เต๋อ .. 
(บุคคลที่เราทักทาย)..ซกซับบายเต๋)
 

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

โหมโรง แรกพบ

เปิดประตูสู่อาเซียน

พลอย   แสงลอย



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุมครั้งที่ 

3/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  โดยมี นายประจวบ  

ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการ 

ประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1.  ลาออกจากตำแหน่ง

  - อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์  

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ คณะนิติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

  - อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค  เดชะราช 

ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

 2.  แต่งตั้งรองคณบดี

  - อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นันทรัตน์ เตชะมา 

ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ คณะนิติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 3.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - อนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์สุนทรี ตันสุวรรณ 

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

  -  อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  

บุญมีวิเศษ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์

  - อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี  ศิริภัทร 

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

และกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

  -   อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุวพิชชา  

ประสิทธิธัญกิจ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพื้นฐาน 

การศึกษา และกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

  - อนุมัติแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ 

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลานามัยและกรรมการ 

ประจำคณะศึกษาศาสตร์

  - อนุมัติแต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสน่ห์   

โรจนดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และ 

กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

 4.  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทิพรัตน์ บุบผะศิริ  

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์

  -  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ศิริลักษม์  มาศวิริยะกุล  

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์

  - อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต  

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  - อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์สิริลักษณ์ แสง-ชูโต  

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 5. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ

  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหาร

ธุรกิจ  ดังนี้

      -   รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล 

   ประธานกรรมการ

      -  อาจารย์ ดร.นารินี  แสงสุข  

   กรรมการ

      -  รองศาสตราจารย์สมจิตร  ล้วนจำเริญ 

   กรรมการ

      -  รองศาสตราจารย์ขนบพันธ์ุ  เอี่ยมโอภาส 

   กรรมการ

   -   รองศาสตราจารย์นิภา  รุ่งเรืองวุฒิไกร 

   กรรมการ

     -   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  จังธนสมบัติ  

  กรรมการ

 -   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  สิราริยกุล   

  กรรมการ

     -  อาจารย์ ดร.พรมนัส  สิริธรังศรี   

  กรรมการ

     -   นายปราโมทย์  รักทอง    

  เลขานุการ

     -   นางสาวทรงสคราญ  มาลากุล ณ อยุธยา  

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

    6.  การกำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของ 

สมรรถนะ

 ให้ความเห็นชอบในการกำหนดสมรรถนะและระดับ 

ท่ีคาดหวังของสมรรถนะ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากร รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 (เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง  

ณ วันท่ี 1 เมษายน 2555) โดยจะประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ 

ราชการ (สมรรถนะ) ดังนี้

 1.  สมรรถนะหลัก 5 ด้าน

    2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 6 ด้าน

     3.  สมรรถนะทางการบริหาร 5 ด้าน

     7.   การดำเนินการตามตัวบ่งชี้

  อนุมัติให้คณะ สถาบันและหน่วยงานสนับสนุน 

ของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

(ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำและ/หรือแก้ไขปัญหาสังคม) ในเรื่อง 

เดียวกับมหาวิทยาลัย คือ เรื่องสิ่งเสพติด และเรื่องสุขภาพ  

เพื่อให้การดำเนินการมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย 

ในเร่ืองส่ิงเสพติด และเร่ืองสุขภาพส่งผลท่ีก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสถาบัน ชุมชนและสังคม

 8.  กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ ม.ร.

      อนุมัติให้กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเปล่ียนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็น “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม” และเปล่ียน 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น “การเป็นมหาวิทยาลัย

แบบตลาดวิชา”ตามที่สำนักประกันคุณภาพเสนอ

 9. แผนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

      อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2555- 

2558 เพ่ือรองรับและจัดทำยุทธศาสตร์และบูรณาการให้มีการ 

เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียน

 10. แผนปฏิบัติราชการ ม.ร. ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555

  อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราม 

คำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามท่ีคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอ 

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจาย 

โอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรม ทางการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี   2  การยกระดับคุณภาพและ 

มาตรฐานของผลผลิต ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   3 การพัฒนาศักยภาพของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5 การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือ 

ความมั่นคงของประเทศ  ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการการศึกษา ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด

 11. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของ 

คณะบริหารธุรกิจ

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของ 

คณะบริหารธุรกิจ

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) ของคณะบริหารธุรกิจ

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของ 

คณะบริหารธุรกิจ

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

  - อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

  - อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 

สาขาวชิาวดัผลการศกึษา (หลกัสตูร 4 ป)ี (หลกัสตูรปรบัปรงุ  

พ.ศ.2555)

  12. แก้ไขระเบียบ และหลักสูตร

   -  อนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2554

   - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี 

พ.ศ.2549 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ และเกณฑ์ 

การรับรองของคุรุสภา

 13. ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ

 - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย 

การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้อำนวยการศูนย์ ที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง พ.ศ. 2555 และ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 10)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ถาม   ผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทำเรื่อง 

แจ้งจบและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อบัณฑิต 

แล้ว ขอสอบถามว่า

 1. ถ้าผมจะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ต้องดำเนินการหรือติดต่อหน่วยงานใดก่อนหรือไม่

 2. ถ้าจะขอรับปริญญาบัตรในปีหน้าจะได้ 

หรือไม่

ตอบ 1. บณัฑติทีไ่มป่ระสงคเ์ขา้รบัพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ไม่ต้องดำเนินการแจ้งใดๆ นักศึกษาไม่ต้อง 

เข้าฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ภายหลังพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรผ่านไปประมาณ 1 เดือน ให้นำบัตรประจำตัว 

ประชาชน พร้อมใบเสร็จค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 400 บาท  

ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่  ฝ่ายหนังสือสำคัญ  

อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่องที่ 6 (ติดต่อในวันและเวลา 

ราชการ) หรือให้ผู้อื่นมารับใบปริญญาบัตรแทนได้  

เอกสารท่ีใช้ คือหนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัว 

ประชาชนท้ังของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ,  

ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 2. ถ้านักศึกษาแจ้งจบไว้ในภาค 1/2553, 2/2553,  

S/2553 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อบัณฑิต 

เรียบร้อยแล้ว เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน 

ในรุ่นที่ 37 ปี พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 

2555 แต่ถ้าได้แจ้งจบไว้ในภาค 1/2554, 2/2554 และ 

S/2554 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2556 

ถาม	สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษารหัส 51 ในภาค 

ฤดูร้อน/54 นี้ ผมเหลือ 18 หน่วยกิตสุดท้ายก็จะจบ 

การศึกษา อยากเรียนถามว่า 

 1. ถ้ามีบางรายวิชาท่ีวันและเวลาสอบตรงกัน  

ผมจะขอสอบซ้ำซ้อน ต้องทำอย่างไรบ้าง  

 2. การสอบซ้ำซ้อนต้องชำระค่าธรรมเนียม

หรือไม่

ตอบ 1. การขอสอบซ้ำซ้อนต้องเป็นนักศึกษาที่ 

กากบาทขอจบ และมีกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

วัน-เวลาสอบตรงกัน ให้ทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนได้ 

โดยดำเนินการในช่วงของการลงทะเบียนเรียน ให ้

นักศึกษานำใบเสร็จลงทะเบียนเรียนติดต่อที่ฝ่าย 

ทะเบียนคณะที่สังกัด เพื่อทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน 

สำหรับการเข้าสอบนั้นทางคณะที่นักศึกษาสังกัด  

จะดำเนินการจัดสอบซ้ำซ้อนเองตามวัน เวลา และ 

การสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 2. การสอบซ้ำซ้อนไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ 

อย่างใด  เสียเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนตามปกติเท่าน้ัน

รายการวิทยุการศึกษา (เตรียมสอบ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2/2554 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

วันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2555

เวลา/วัน จ. 12 มี.ค.  อ. 13 มี.ค.  พ. 14 มี.ค.   พฤ. 15 มี.ค. ศ. 16 มี.ค.    ส. 17 มี.ค.    อา. 18 มี.ค.

05.00-05.30 น. IS 103-8 ติว LA 408-1 PS 190-16.1 EN 202-11.1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 น IS 103-9 ติว LA 408-2 PS 190-16.2 EN 202-11.2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 น. IS 103-10 ติว LA 408-3 PS 190-17.1 EN 202-12.1 สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 น IS 103-11 ติว LA 408-4 PS 190-17.2 EN 202-12.2 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 น.   Radio show นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้ ข่าวมหาวิทยาลัยฯ  สิ่งดีดีวันนี้ Radio show

20.30-21.00 น. IS 103-12 ติว CN 101-1 ติว LA 204 -1 EN 202-13.1 ติว JA 101-1 ติว HI 102-1 ติว MB 303-1

21.00-21.30 น. IS 103-13 ติว CN 101-2 ติว LA 204 -2 EN 202-13.2 ติว JA 101-2 ติว HI 102-2 ติว MB 303-2

23.00-23.30 น. IS 103-14 ติว CN 101-3 ติว LA 204 -3 EN 202-14.1 ติว JA 101-3 ติว HI 102-3 ติว MB 303-3

23.30-24.00 น. IS 103-15 ติว CN 101-4 ติว LA 204 -4 EN 202-14.2 ติว JA 101-4 ติว HI 102-4 ติว MB 303-4

วันที่ 19 มี.ค. - 25 มี.ค. 2555

วันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2555

เวลา/วัน จ. 19 มี.ค.  อ. 20 มี.ค.  พ. 21 มี.ค.   พฤ. 22 มี.ค. ศ. 23 มี.ค.   ส. 24 มี.ค.    อา. 25 มี.ค.

05.00-05.30 น. ติว MA 114-1 ติว HI 103-1 ติว MA 112-1 ติว PS 110-1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 น ติว MA 114-2 ติว HI 103-2 ติว MA 112-2 ติว PS 110-2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 น. ติว MA 114-3 ติว HI 103-3 ติว MA 112-3 ติว PS 110-3 สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 น ติว MA 114-4 ติว HI 103-4 ติว MA 112-4 ติว PS 110-4 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 น.   Radio show นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้ ข่าวมหาวิทยาลัยฯ  สิ่งดีดีวันนี้ Radio show

20.30-21.00 น. ติว LA 210-1 ติว FR 101-1 ติว GR 101-1 HI 101-14.1 ติว MA 103-1 ติว PA 200-1 ติว LA 102-1

21.00-21.30 น. ติว LA 210-2 ติว FR 101-2 ติว GR 101-2 HI 101-14.2 ติว MA 103-2 ติว PA 200-2 ติว LA 102-2

23.00-23.30 น. ติว LA 210-3 ติว FR 101-3 ติว GR 101-3 LW 312-13.1 ติว MA 103-3 ติว PA 200-3 ติว LA 102-3

23.30-24.00 น. ติว LA 210-4 ติว FR 101-4 ติว GR 101-4 LW 312-13.2 ติว MA 103-4 ติว PA 200-4 ติว LA 102-4

เวลา/วัน จ. 26 มี.ค.  อ. 27 มี.ค.  พ. 28 มี.ค.   พฤ. 29 มี.ค. ศ. 30 มี.ค.    ส. 31มี.ค.    อา. 1 เม.ย.

05.00-05.30 น. EN 102-12.1 ติว ST 103-1 ติว MA 111-1 EC 111-13.1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 น EN 102-12.2 ติว ST 103-2 ติว MA 111-2 EC 111-13.2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 น. EN 102-13.1 ติว ST 103-3 ติว MA 111-3 EC 111-14.1 สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 น EN 102-13.2 ติว ST 103-4 ติว MA 111-4 EC 111-14.2 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 น.   Radio show นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้ ข่าวมหาวิทยาลัยฯ  สิ่งดีดีวันนี้ Radio show

20.30-21.00 น. EN 102-14.1 ติว PA 200-1 ติว ST 203 -1 ติว EN 201-1 ติว SO 103-1 ติว LW 405-1 ติว MK 203-1

21.00-21.30 น. EN 102-14.2 ติว PA 200-2 ติว ST 203 -2 ติว EN 201-2 ติว SO 103-2 ติว LW 405-2 ติว MK 203-2

23.00-23.30 น. EN 102-15.1 ติว PA 200-3 ติว ST 203 -3 ติว EN 201-3 ติว SO 103-3 ติว LW 405-3 ติว MK 203-3

23.30-24.00 น. EN 102-15.2 ติว PA 200-4 ติว ST 203 -4 ติว EN 201-4 ติว SO 103-4 ติว LW 405-4 ติว MK 203-4



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

 ผลการประชุมสภาฯ                    (ต่อจากหน้า 8) สมเด็จพระเทพฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

นอกจากทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน สิ่งที่สำคัญ 

อีกอย่างก็คือ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญ 

เพราะคนเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้  

 “ในช่วงท่ีเรียนอยู่ ผมจะทำงานบ้างเป็นบางคร้ัง 

รับเป็น JOB ก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือช่วงก่อนนอน 

และทำเป็นสรุปสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่าย แล้วก่อน 

สอบก็จะอ่ านเนื้ อหาในส่วนที่ ตั ว เองสรุปไว้   

โดยไม่ต้องเสียเวลากลับไปอ่านใหม่อีกทั้งเล่ม  

และวันนี้ผมก็ ได้นำความรู้ที่ ได้ เรียนมาไปใช้  

ได้ในการทำงานจริง เพราะตัวเองทำงานตรงสาย 

ที่เรียนมา ซึ่งเน้นไปทางตรวจสอบ วิเคราะห์ และ 

การประกันคุณภาพอาหาร”

 บัณฑิตศิริโรจน์  บอกถึงความประทับใจว่า 

ความสำเร็จในวันน้ี ด้วยเพราะท่านอาจารย์ท่ีให้ความ 

เป็นกันเอง ให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษาใน 

ทุกเรื่อง ส่วนเพื่อนๆก็ทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงการใช ้

ชีวิตในสังคมที่มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น การคิด การ 

พูดจา และการตัดสินใจต้องรอบคอบมากย่ิงข้ึน รู้สึก 

ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ตนเองได้เป็นลูกศิษย์รามคำแหง 

และเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงคนหนึ่ง ถ้าไม่มีรามฯ 

ก็คงไม่มีผมในวันน้ี  ขอฝากถึงเพ่ือนๆน้องๆว่าอยากให้ 

ทุกคนมีความพยายามและตั้งใจเรียนที่รามฯ เพราะ 

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” อย่าง 

แน่นอน

นายประสิทธิ์            เหลืองอร่าม 

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

เกี ยรตินิ ยมอันดับสอง 

ก ำ ลั ง ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง เล่าว่า ในขณะท่ีเรียนหนังสือผมต้ังใจเรียน 

เพียงอย่างเดียว เพราะคิดว่าจะเรียนให้จบเร็วที่สุด 

และในที่สุดก็จบมาได้ในเวลา 3 ปี และได้เกียรตินิยม 

อันดับ 2 ส่วนการจัดสรรเวลาเรียนก็เป็นปกติเหมือน 

เพื่อนคนอื่นๆ แต่จะไปเตรียมตัวสอบให้มากหน่อย  

โดยแต่ละวิชาจะอ่านหนังสือก่อนสอบประมาณ 1 เดือน  

เวลาเข้าเรียนถ้าไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์อยู่เสมอ

 บัณฑิตประสิทธ์ิ บอกว่าส่ิงแรกท่ีผมรู้สึกต้ังแต่ 

เข้ามาเรียนที่รามคำแหงคือ ผมมีอิสระโดยไม่ต้องมี 

ใครมาชักนำในการดำเนินชีวิต สามารถใช้ความคิด 

ตัวเองในการตัดสินใจ ท้ังในเร่ืองการเรียน การทำงาน  

และอ่ืนๆ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน  

รู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิด ซึ่งมีอยู่มากมายในสังคม 

ที่ตัวเองไม่คุ้นเคย ทำให้มีความอดทนมากขึ้น และ 

สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็น 

ส่ิงไม่เคยเรียนรู้มาก่อนตอนสมัยเรียนช้ันมัธยม

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาส 

ให้ทุกคนได้เลือกเรียนในสาขาท่ีต้องการ โดยไม่จำกัด 

ว่าบุคคลนั้นจะมีร่างกาย ความสามารถ ตลอดจน 

ฐานะ แตกต่างกัน ทำให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสได้

ศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตน ซ่ึงเป็น

หนทางสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่าน้ัน 

ให้ดีขึ้น 

 สิ่งที่ผมประทับใจในการเรียนที่นี่ คือ เพื่อน 

ซึ่งมาจากจังหวัดต่างๆ และมีอายุที่แตกต่างกันไป 

ทำให้ได้เห็นมุมมองจากคน หลายๆแบบ ซึ่งสามารถ 

นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้และอีกคนหนึ่งที่มีผล 

ต่อผม ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยวางแผนในการ 

ศึกษาต่อและส่งไปทำ Lab ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นความรู้ 

ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคต ผมจึงได้ข้อคิดว่า เรา 

 บัณฑิตเกียรตินิยมฯ                    (ต่อจากหน้า 4)

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยผู้อำนวยการ 

สถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ท่ีสภามหาวิทยาลัย 

จัดตั้ง พ.ศ. 2555

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการสรรหาคณบดีคณะที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง 

พ.ศ. 2555 และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

คณบดีคณะที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง พ.ศ. 2555

 14. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  -   อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 (ครั้งที่ 10) ดังนี้

   สถาบันการศึกษานานาชาติ

     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ 

(แบบ 1)

  1. นายสารสิทธิ์ บุพพานนท์ รหัสประจำตัว  

4719 14203 9 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

  -   อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 

2554 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ 

(แบบ 1)

  1. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา  รหัสประจำตัว 

4819 14210 6 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

  2. นางปานตา อภิรักษ์นภานนท์ รหัสประจำตัว 

4919 14206 0 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ภาคภาษา 

อังกฤษ (แบบ 1)

  3. นางสาวเส้า ล่ีหม่ิน รหัสประจำตัว 5119 47103 6 

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษาอังกฤษ 

(แบบ 1)

  4. พันตำรวจโทษณกร มั่นเมือง รหัสประจำตัว 

4919 80202 8 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 1

 5. นางสาวชญานันท์ เกิดพิทักษ์ รหัสประจำตัว 

5019 10009 7 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราช- 

กรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีน้ี ขอแสดงความ 

ช่ืนชมกับบัณฑิตทุกคนท่ีได้รับเกียรติและความสำเร็จ

 บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้อุตสาหะเล่าเรียนจน 

สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาในวันน้ี ย่อมจะมีความ 

ภาคภูมิใจด้วยกันทุกคน ข้อนี้เป็นธรรมดาอยู่เอง 

ท่ีคนเราจะมีความยินดีและภูมิใจในความสำเร็จท่ีตน 

ได้รับ อย่างไรก็ดี หากเราพอใจหยุดนิ่งอยู่เพียงแค่ 

ความสำเร็จท่ีได้รับในปัจจุบัน ไม่พยายามขวนขวาย 

หาความสำเร็จท่ีสูงข้ึนไปอีก ชีวิตก็จะไม่มีความเจริญ 

ก้าวหน้า บัณฑิตเมื่อทราบดังนี้ จึงควรจะใช้ความ 

สำเร็จท่ีได้รับน้ันเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ความ 

สำเร็จในขั้นต่อไป โดยเริ่มจากกำหนดเป้าหมายให ้

ชัดเจน แล้วใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ลงมือปฏิบัติ 

อย่างจริงจัง ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ และด้วยความ 

พากเพียรพยายามไม่ท้อถอย จนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ หากทำได้ดังที่กล่าว ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคนจะ 

ประสบความสำเร็จที่ดีขึ้นสูงขึ้นต่อตามกันมาโดย 

ไม่มีท่ีส้ินสุด และมีชีวิตท่ีรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างแท้จริง

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านท่ีมาร่วม 

ในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้ง 

ความเจริญก้าวหน้าทุกประการ

ปริญญากิตติมศักด์ิ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2555  อาทิ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  

เลขาธิการอาเซียน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

สาขาวิชารัฐศาสตร์ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการ 

สำนักงานศาลยุติธรรม ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการ 

และผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

นางจินตนา  แก้วขาว ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ร้อยตำรวจตรีจรัส  จีนเมือง  

รอ้ยตำรวจตรหีริญั                   จนัทรท์อง                และรอ้ยตำรวจตรี 

ชวการ สารสุวรรณ ตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อธก.ร่วมแสดงความยินดีฯ           (ต่อจากหน้า 1)

เรียนที่ไหนไม่สำคัญ แต่สำคัญที่ว่า เราจบมาแล้ว

มีความรู้และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ดีแค่ไหน  

ซึ่งรามคำแหงสอนให้เราสามารถดำเนินชีวิต และ 

เอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดครับ”



 

 

 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

ในวันนี้บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว นี่เป็นเพียง 

แค่ความสำเร็จเบ้ืองต้น ขอให้ใช้ความสำเร็จคร้ังน้ีเป็น 

พ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้และแสวงหาความสำเร็จ 

ให้ตนเองในอีกหลายเรื่องข้างหน้า 

 เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่าชีวิตในโลกยุค 

โลกาภิวัตน์ คือชีวิตท่ีต้องเตรียมตัวต่อการปรับเปล่ียน 

อย่างน้อยสามอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  

หรือบริหารธุรกิจ เพราะมนุษย์จะมีชีวิตท่ียาวนานข้ึน  

มีทางเลือกในชีวิตมากข้ึน บางคนช่วงแรกอยากเป็น 

นักกฎหมาย ช่วงกลางอยากเป็นนักธุรกิจ หลังจากน้ัน 

อาจจะอยากไปอยู่ในเวทีสาธารณะหรือไม่ก็กลับไป 

สู่อาชีพนักกฎหมายเหมือนเดิมก็เป็นได้ ชีวิตหรือ 

อาชีพคนเราจึงเป็นชีวิตที่มีความหลากหลาย

 “บัณฑิตรามคำแหงทุกคนต้องคำนึงถึงความ 

สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาค 

อ่ืนๆในโลก  นักศึกษาต้องมีหลายมิติอยู่ในตัวเอง ต้อง 

ปรับตัวให้ได้อยู่ตลอดเวลา พร้อมท่ีจะปฏิบัติหลายๆ 

หน้าที่พร้อมๆกัน ต้องเตรียมตัวสู่โลกที่กำลังจะ 

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้าทาย แต่เต็มไปด้วยโอกาส  

ถ้าเราพร้อม เรามีคุณภาพ เราก็จะได้ประโยชน์จาก 

ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีหมุนเวียนเปล่ียนไป แต่ถ้าเราไม่พร้อม  

เตรียมตัวไม่ทัน ไม่มีคุณภาพ เราก็จะสูญเสียโอกาส 

เหล่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุด” เลขาธิการ 

อาเซียนกล่าว 

เลขาธิการอาเซียนฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียม

การศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน 

ในประเทศหรือเวียดนาม 145,000 บาท หรือดูงาน 

ณ เมืองคุนหมิงหรือเทียบเท่า 155,000 บาท แบ่ง 

ชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 ม.ร. หัวหมาก  

โทร. 0-2310-8955-6 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม  

2555 เวลา 09.00-19.00 น. (เว้นวันท่ี 11-17 เมษายน  

2555) หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ได้ที่ http://www.mmm.ru.ac.th

ม.ร. รับสมัครฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้ ส น ใ จ ข อ รั บ ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่ โ ค ร ง ก า ร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2  
หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.y-mba.ru.ac.th 
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2310-
8229, 081-441-3288

รับนศ.ป.โทฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถาบันอุดมศึกษา 

ต่างๆในประเทศไทย (ฌาปนกิจฯครูไทย) จัดพิธี 

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 2,258,774 บาท  

แก่ทายาทของ นางสาวฉวี  ยอดวิเชียร หัวหน้างาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โดยมี  

อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายธุรการ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน   

ณ ห้อง 2401 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์  เมื่อวันที่ 

22 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมย่อย 

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

มหาบัณฑิต ของสาขาฯที่เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ สาขาฯ นครศรีธรรมราช  

โดยมีกรรมการฝึกซ้อมฯ จากส่วนกลาง เป็นผู้ดูแล 

การฝึกซ้อม 

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมมือกับ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

ดำเนินการจัดตั้ งช่องทางสื่อสารสาธารณะ  

STI Corner มีลักษณะเป็น มุมอ่านหนังสือ โดยมี 

หนังสือวารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สารคดี 

ท่ีน่าสนใจไว้ให้บริการ และยังเป็นสถานท่ีท่ีหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถใช้จัดนิทรรศการ  

แนะนำสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย ที่อาคารเวียงคำ 

ชั้น 1 เพื่อเป็นมุมความรู้และข้อมูล ข่าวสารเพื่อ 

เสริมสร้างและผลักดันให้ผู้ประกอบการภาค 

อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า และธุรกิจ 

บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 

อุตสาหกรรม ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัด

การทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการเปิดโครงการ

และจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 

จึงขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจ 

มาใช้บริการได้ในเวลาราชการ

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ก็เป็น 

เครื่องยึดเหนี่ยวของบัณฑิตได้อย่างดี

 ร.ต.ต.หิรัญ จันทร์ทอง กล่าวว่ามีความภูมิใจ 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เกียรติเช่นน้ีกับตำรวจไทย  

เพราะการปฏิบัติหน้าท่ีปิดทองหลังพระเช่นน้ี ตำรวจ 

ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  

ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีให้เกิดประโยชน์แก่ 

สังคม ปัจจุบันการทำหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดต้องใช้ 

ชีวิตเส่ียง แต่พวกเราก็จะยืนหยัดทำหน้าท่ีตำรวจด้วย 

ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประเทศชาติตราบนาน 

เท่านาน

สามหมวดหัวใจแกร่งฯ                (ต่อจากหน้า 3)



  
 
 

 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๘) วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

  

ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค

20 จังหวัด ถึง 31 มีนาคมนี้
 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อช้ัน                  

ปริญญาโท ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2555  

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (จำนวน 39 หน่วยกิต)  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 20 แห่ง  ใน  

3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เรียนวันเสาร์ เวลา 17.30 - 

21.00 น. และวันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 17.00 น. 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เรียนวันศุกร์ เวลา  

17.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 

17.00 น. และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เรียนวันอังคาร-

วันพฤหัสบดี  เวลา 17.00 - 21.00 น.

  ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และสมัครได้ด้วย 

ตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 

16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สาขาวิทย- 

บริการฯ 20 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย  

จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ  

นครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุโขทัย ตรัง  

แพร่ นครพนม ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์  

หนองบัวลำภู กาญจนบุรี เชียงราย สุรินทร์  

และอุดรธานี หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ได้ที่ www.grad.ru.ac.th  หรือ www.ru.ac.th

 ทั้งนี้ ยังเปิดรับสมัคร Online ที่ http://

www.oros.ru.ac.th/rb_progmaster/index.jsp  

โดยต้องชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ทหารไทย หรือชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขาใดก็ได้ (ชำระเงินผ่านธนาคารเสียค่าธรรมเนียม  

10 บาท) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 17 เมษายน 2555 สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติม โทร. 0-2310-8041, 0-2310-8449, 0-2310-8450

 คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก 

นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา  

เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2554 ประชุมและ 

คัดเลือกนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน  

23 แห่ง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯประกอบไปด้วย  

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ  

รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รว่มสมัภาษณ ์ประเมนิและคดัเลอืกนกัศกึษา             เมือ่ 

วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  

ชั้น 2 สถาบันคอมพิวเตอร์

 สำหรับสถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษา 

เข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้มีทั้งสิ้น 23 แห่ง โดย 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือสถานศึกษาขนาดเล็ก 

จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

มหาวิทยาลัยธนบุรี  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และวิทยาลัยดุสิตธานี สถานศึกษา 

ขนาดกลาง จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย 

เกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

และมหาวิทยาลัยสยาม และสถานศึกษาขนาดใหญ่  

จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

รามคำแหงเป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษา
รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายวิรัช ชินวินิจกุล 
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ท่านผู้หญิง 
อังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับ 

ศาสตราจารย์ ดร.Larisa Zibareva จากมหาวิทยาลัย 

Tomsk State สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2555 โดย รองศาสตราจารย์รำไพ 

สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ 

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะ 

วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ

 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.Larisa Zibareva  

ได้เดินทางมาทำวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ของสารประเภทเอคไดสเตียรอยด์ ท่ีห้องปฏิบัติการ 

วิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ  

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 

2555 ตามความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกลุ่ม 

วิจัยของศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต กับกลุ่มวิจัยของ 

ศาสตราจารย์ ดร. Larisa Zibareva ภายใต้บันทึก 

ความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 

Tomsk State กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่ง 

ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนาม 

ไปเม่ือเร็วๆน้ี ความร่วมมือในการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็น 

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยทั้งสองต่อไป

นักวิจัยจากรัสเซียร่วมมือ
การวิจัยกับอาจารย์รามคำแหง


