






พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

วันพุธ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
********************

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และมาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในวาระนี้

 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑติทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จในการศึกษา ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัย 

ที่ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าและพระราชินี

 ตามที่รายงานให้ทราบ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงนี้เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู ้

ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและอย่างอิสระ จึงอำานวยประโยชน์ได้มากในด้านสนับสนุน 

ส่งเสริมบุคคลทั่วไป และโดยเฉพาะผู้ที่ทำาการงานแล้ว ให้ได้ฟื้นฟูเพิ่มพูนความสามารถของตนทางด้านวิชาการ เพื่อนำา

ไปปรับปรุงการงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกฐานะหน้าที่ให้สูงขึ้น

 มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหมายสำาคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมผู้ที่เข้ามาศึกษาดังนี้ ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาแล้วทุกคน 

ควรจะได้มองเห็น และควรที่จะได้น้อมนำามาเป็นคติในการดำาเนินชีวติและการงานต่อไป โดยทำาความตั้งใจและความเพียร 

ให้มั่นคง ในอันที่จะฝึกฝนและปรับปรุงตนเองในการทำางาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสำาคัญที่สุด ควรจะได้

พยายามหาทางนำาความคิดวิทยาการ ซึ่งอุตส่าห์ฝึกฝนศึกษามาได้ด้วยยากนั้น มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้

มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองของเรา

 ขออวยพรให้บัณฑติทุกคนประสบความสุขและความสำาเร็จในชีวติ มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และ 

ขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมในพิธีนี้มีความเจริญสวัสดีทั่วกัน



พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๘
********************

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงเป็นวาระที่สองในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑติผู้ได้รับเกียรติและความสำาเร็จทุกคนทั่วกัน

 เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑติในที่ประชุมนี้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีจุดมุ่งหมายประการหนึ่ง 

ที่จะอำานวยประโยชน์ในด้านสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทั่วไป และโดยเฉพาะผู้ที่ทำางานแล้ว ให้ได้ฟื้นฟูเพิ่มพูนความสามารถ

ทางวิชาการของตน เพื่อจักได้นำาไปปรับปรุงการงานให้เจริญขึ้น และยกฐานะหน้าที่ให้สูงขึ้น ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกคนควร

จะได้มองเห็นเจตนาสำาคัญนี้ และน้อมนำามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติดำาเนินชีวติและการงาน โดยตั้งใจและตั้งความเพียร

ให้มั่นคง ในอันที่จะฝึกฝนปรับปรุงตนในการทำางาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู่เสมอ สำาคัญที่สุด จะต้องพยายาม

หาทางนำาเอาความคิดวิทยาการ ที่อุตส่าห์ฝึกฝนศึกษามาด้วยยากนั้น มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากที่สุด

เท่าที่จะทำาได้ เพื่อความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง

 วันนี้ ใคร่จะกล่าวเสริมแก่ท่านทั้งหลายว่า ในการทำางานใด ๆ ก็ตาม ผู้ปรารถนาความสำาเร็จที่แท้จริงจะต้อง 

มุ่งหมายแต่เฉพาะผลที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ และจะต้องอุตสาหะพยายามดำาเนินงานทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วย

ความละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วยเหตุผลและความสุจรติยุติธรรมโดยไม่ท้อถอย จึงจะบรรลุผลสำาเร็จที่สมบรูณ์และ 

เป็นเกียรติยั่งยืนอยู่ตลอดไปได้ มิฉะนั้น อาจทำาลายส่วนรวมและทำาลายคุณความดีต่าง ๆ จนพินาศย่อยยับไปพร้อมกับ

ผืนแผ่นดิน

 ขออวยพรให้บัณฑติใหม่มีกำาลังกาย กำาลังใจและกำาลังความคิดอันเข้มแข็ง ที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อตนเอง

และประเทศชาติ ทั้งให้มีความสุขความสำาเร็จในสิ่งที่ดีงามทั้งปวง และขอทุกท่านที่มาร่วมประชุม ณ ที่นี้ มีความเจริญ

สวัสดีทั่วกัน







พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

พ.ศ. ๒๕๑๔
----------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เป็นปีที่ ๒๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของรัฐสภา…

 “มาตรา ๕  ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยรามคำาแหง” เป็น

สถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำาการวิจัย

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และทะนุบำารุงวัฒนธรรม”...

 “หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยมีพลเมือง

เพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้นักเรียน นักศึกษา ไม่มีที่เล่าเรียน ดังปรากฏปัญหาเป็นประจำามาทุก ๆ ปี เพราะ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีนักศึกษาเป็นจำานวนมาก แต่ที่เล่าเรียนคับแคบ ไม่อาจรับนักศึกษาเพิ่มจำานวนขึ้นได้  

และเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นตลาดวิชา รับนักศึกษาได้ทั่วไป โดยมาฟังคำาสอนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ หรือ

จะรบัซ้ือคำาสอนจากมหาวทิยาลัยไปเรยีนดว้ยตนเองแลว้มาสมคัรสอบกไ็ด ้เปน็การใหก้ารศกึษาแกช่นทุกชัน้ 

เพื่อสร้างคุณภาพความรู้ความสามารถของประชาชนคนไทยให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และ

เป็นการสกัดกั้นมิให้นักศึกษาไปหาที่เล่าเรียนในต่างประเทศ อันเป็นการสูญเสียเงินตราต่างประเทศปีหนึ่ง ๆ 

มิใช่น้อย และเป็นการแก้ปัญหาข้อกล่าวว่า นักศึกษาไม่มีที่เล่าเรียนจะได้หมดสิ้นไป”

(ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามลำาดับ ซึ่งมิได้นำามาลงไว้ ณ ที่นี้)



วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ นับเป็นวันมหามงคลยิ่งของมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ 

พระราชดำาเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(หัวหมาก) พร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 ในวโรกาสมหามงคลยิ่งนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รามคำาแหง นับแต่บัดนั้นมา

 ชาวรามคำาแหงตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนัทกุคน  ตา่งสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  อย่างหาที่สุดมิได้ตลอดมา...และจะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวรามคำาแหง 

ทุกคน...ตลอดไป

 ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๔๑ ปี นับแต่ปีที่เริ่ม

ก่อตั้ง ซึ่งเป็น ๔๑ ปี ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับใช้บ้านเมืองและจะทำาต่อเนื่องด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ด้วย

พลังร่วมแรงร่วมใจของชาวรามคำาแหงทุกหมู่เหล่า มวลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทั่ว

ประเทศ และทั่วโลก



“สุพรรณิการ์”…ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน

พันธุ์ ไม้ชื่อ “สุพรรณิการ์” (Supannikar) (ฝ้ายคำา) ให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 พันธุ์ไม้นี้มีดอกสีเหลืองทองเช่นเดียวกับสีประจำาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถขึ้นได้ด ี

ในดินทุกภูมิภาคของประเทศไทย เหมือนนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคใน 

ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ความอดทน สู้แดด ทนแล้งของต้นสุพรรณิการ์ เปรียบเสมือนบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ที่อดทน สู้งานอยู่ในทุกถิ่นที่และทุกสภาวการณ์ อันเป็นที่ประจักษ์

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพันธุ์ไม้ชื่อ 

“สุพรรณิการ์” เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งจะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวรามคำาแหงทุกคน 

ตลอดไป

(“สุพรรณิการ์” ชื่อในท้องถิ่นภาคเหนือ คือ “ฝ้ายคำาซ้อน” ชื่อวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium  (Mart. & Schrank) Pilg. 

วงศ์: Cochlospermaceae)



 นับแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสี่

ชาวรามฯ มีอุตสาหะมานะมั่น

มุ่งสร้างสมคุณค่าสถาบัน

ตั้งใจจรรโลงการศึกษาน่าชื่นชม

สอน วิจัย บริการทางวิชาการ

ทำานุสารวัฒนธรรมอันเหมาะสม

ผลิตบัณฑิตต่างสาขาน่านิยม

สู่สังคมด้วยความรู้คู่คุณธรรม

ยี่สิบหกพฤศจิกาฯ ห้าห้านี้

ครบสี่สิบเอ็ดปียังคมขำา

สร้างตำานานกำาหนดให้จดจำา

ไม่ลืมคำาให้โอกาสพิลาศพิไล

ต่อแต่นี้จะก้าวไปอย่างมาดมั่น

จะฝ่าฟันสู่อนาคตอันสดใส

ให้ชาวโลกรับรู้ว่าชาติไทย

มีมหาวิทยาลัยลือนาม “รามคำาแหง”

รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สี่สิบเอ็ดปี 

มหาวิทยาลัยลือนาม “รามคำาแหง”



สารนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ครบรอบ ๔๑ ปี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครบรอบ ๔๑ ปี ในนามของสภา
มหาวิทยาลัย ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อท่านผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งผมมีความภาคภูมิใจและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ ได้มาร่วมงานกับท่าน 
ทั้งหลาย
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามหาวิทยาลัยของเรา ได้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย 
แห่งนี้ ได้ทำาหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งด้านการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปดูแลรับใช้
สังคมและประเทศชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 
อำานวยพรให้ชาวรามคำาแหงทุกคนจงเปี่ยมด้วยพลังกาย กำาลังใจ และพลังสติปัญญา ร่วมกันสร้างสรรค์ จรรโลง 
ให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงอันเป็นที่รักของเรามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

                                                              

 (นายประจวบ ไชยสาส์น)

 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง



สารอธิการบดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ครบรอบ ๔๑ ปี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 ขอแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครบรอบ ๔๑ ปี นับจาก 
ปีที่เริ ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
 ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ได้รับใช้สังคมและประเทศชาติ และได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ 
และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสทางการศึกษาของชาติอย่างแท้จริง   ซึ่งได้ ให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทย 
ทั่วประเทศและทั่วโลก 
 พลังแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเกิดจากพลังของการร่วมแรงร่วมใจ อดทน เพียร
พยายาม เสียสละ ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความรักและสามัคคี ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร รวมทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่าในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา โดย 
เฉพาะในช่วงระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำาแหงพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างที่ ไม่มี
ใครคาดคิด และสร้างชื่อเสียงโดดเด่นในวงการศึกษาดังที่เป็นประจักษ์ ซึ่งชาวรามคำาแหงมีความภาคภูมิใจยิ่ง
 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณชาวรามคำาแหงทุกท่านที่ ให้ความไว้วางใจผม และทำาให้ผมได้มี โอกาส
ทำางานให้มหาวิทยาลัยในตำาแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตการทำางานของผม คือ ตำาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผมตระหนักดีว่าชาวรามคำาแหงได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์จรรโลงมหาวิทยาลัยแห่งนี้
มาตลอดระยะเวลา ๔ ทศวรรษ ตัวผมเองเข้ามารับภาระหน้าที่อธิการบดี ในขณะที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
กำาลังก้าวสู่ทศวรรษที่ ๕ ผมจะพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ด้วยกำาลัง
สติปัญญาและความมุ่งมั่นของผมและชาวรามคำาแหงทุกท่าน ขอเรียนว่าผมภูมิใจที่ ได้ร่วมงานกับท่านทั้งหลาย 
และจะทุ่มเทกำาลังกายกำาลังใจอย่างสุดความสามารถ ตั้งใจทำางานให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้ดีที่สุด
 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าทุกท่านที่ ได้ช่วยกันพัฒนา 
มหาวิทยาลัยของเราจนเจริญงอกงามมาได้ถึงเพียงนี้ และขอขอบคุณล่วงหน้าสำาหรับพลังแห่งการพัฒนา
จากทุก ๆ ท่าน เพื่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติในอนาคต...ต่อไป
 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั ้งหลาย รวมทั้งเดชะบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 
ได้ โปรดอำานวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ ประสบความสำาเร็จสมดังปรารถนา 
ทุกประการ อีกทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการดำาเนินชีวิตที่รุ ่งเรืองและมั่นคง...สืบไป

                                                               

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง



รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จอมพลถนอม กิตติขจร
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕

ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๔๖

นายประจวบ ไชยสาส์น
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

พลเอกแสวง เสนาณรงค์
พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗



รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์
๑๓ พ.ค. ๒๕๑๔ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๖
๓๐ พ.ค. ๒๕๑๖ – ๑ ก.ย. ๒๕๑๗

๒๘ พ.ย. ๒๕๒๑ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๒๓

ศาสตราจารย์กำาธร พันธุลาภ
๒ ก.ย. ๒๕๑๗ – ๑ ก.ย. ๒๕๑๙

๒๑ ก.ย. ๒๕๑๙ – ๒๐ ก.ย. ๒๕๒๑

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร
๓ ต.ค. ๒๕๒๓ – ๒ ต.ค. ๒๕๒๕

รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล
๑๕ ม.ค. ๒๕๒๖ – ๑๔ ม.ค. ๒๕๒๘
๑๕ เม.ย. ๒๕๒๘ – ๑๔ เม.ย. ๒๕๓๐

ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์
๑๓ พ.ค. ๒๕๓๐ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๓๒

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
๖ ก.ค. ๒๕๓๒ – ๕ ก.ค. ๒๕๓๔

๒๐ ก.ย. ๒๕๓๔ – ๑๙ ก.ย. ๒๕๓๖

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข
๑๓ ม.ค. ๒๕๓๗ – ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๙
๑๕ ก.พ. ๒๕๓๙ – ๑๔ ก.พ. ๒๕๔๑
๒๐ ส.ค. ๒๕๔๑ – ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๕
๑๖ ม.ค. ๒๕๔๖ – ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๐

รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๐ – ๘ ก.พ. ๒๕๕๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน



กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ๑. นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๓. รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๕. รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๖. อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๗. รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำาราญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๑. รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๖. รองศาสตราจารย์วันชัย ริมวิทยากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๗. นายปราโมทย์ รักทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ๑๘. นายปัญญา สุทธิบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๑๙. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๒๐. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๒๑. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๒๒. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๒๓. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๒๔. พลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๒๕. รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 ๒๖. นายธีระ ทองประกอบ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 ๒๗. นายจักรกฤช ศรีธนกฤช ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

 ๒. รองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 ๓. รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ๕. รองศาสตราจารย์เริงรัก จำาปาเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 ๖. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

 ๗. รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ รองอธิการบดีฝ่ายอำานวยการ

 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค

 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 

 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

 ๑๓. รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

 ๑๔. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 ๑๕. อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ

 ๑๗. รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 ๑๙. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

 ๒๐. รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

 ๒๑. อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

 ๒๒. รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสำานักงานวิทยบริการ



คณะผู้บริหารฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

 ๑. รองศาสตราจารย์ชำานาญ เต็มเมืองปัก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุร ี 

 ๒. รองศาสตราจารย์เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

 ๓. รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำานาจเจริญ

 ๔. รองศาสตราจารย์พรรณพิมล ก้านกนก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๕. รองศาสตราจารย์วิชัย ธนรังสีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่

 ๖. รองศาสตราจารย์สุพรรณี มังคะลี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

 ๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม

 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา

 ๙. อาจารย์วิเชียร ชื่นชอบ รักษาราชการในตำาแหน่งรองอธิการบดี

   ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

 ๑๐. อาจารย์วิเชียร ชื่นชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

 ๑๑. อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย รักษาราชการในตำาแหน่งรองอธิการบดี

   ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

 ๑๒. รองศาสตราจารย์บุเรง ธนะพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำาภู

 ๑๔. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์

 ๑๕. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ รักษาราชการในตำาแหน่งรองอธิการบดี

   ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธาน ี 

 ๑๖. อาจารย์เมธี มีมุข รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ

 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี

 ๑๘. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รักษาราชการในตำาแหน่งรองอธิการบดี

   ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย

 ๑๙. อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์

 ๒๐. รองศาสตราจารย์เพชรน้อย เวทยประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

 ๒๑. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา



คณบดี

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ๒. รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์

 ๓. รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 ๔. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำาราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 ๖. รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการในตำาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์

 ๘. รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ๑๐. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการในตำาแหน่งคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ผู้อำานวยการสำานัก/สถาบัน/ศูนย์

 ๑. รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการและ

   ทดสอบประเมินผล

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง

 ๓. รองศาสตราจารย์พัฒนะ เรือนใจดี ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีการศึกษา

 ๔. รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม รักษาราชการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักพิมพ์

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน ผู้อำานวยการสำานักประกันคุณภาพการศึกษา

 ๖. อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักกีฬา 

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำานวยการสำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน ผู้อำานวยการสถาบันคอมพิวเตอร์

 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

   สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ๑๑. อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ ผู้อำานวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ

 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์อเนก ผู้อำานวยการสถาบันภาษา

 ๑๓. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน ผู้อำานวยการศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๑๔. อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา รักษาราชการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

   สถาบันวิจัยสัตว์ ในภูมิภาคเขตร้อน



  

 

สารบัญ
	 หน้า

พระราชบัญญัติ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ๖

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ๗

สุพรรณิการ์...ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ๘

สี่สิบเอ็ดปี	มหาวิทยาลัยลือนาม	“รามคำาแหง”	 ๙

รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงและคณะผู้บริหาร	 ๑๔

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ๑๙

เกร็ดน่ารู้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ๒๑

ระลึกความทรงจำา...แรกเริ่ม	๑๕	ปีรามคำาแหง	 ๒๔

ภาพรามฯ	ในอดีตและปัจจุบัน	 ๓๔

ม.ร.เมื่อแรกตั้ง	:	สี่ทศวรรษผ่านมาและผ่านไป	 ๔๒

จาก	“รู้จักอภัย	ตั้งใจศึกษา...”	สู่	“สร้างความรู้สากล	สร้างคนคู่คุณธรรม”	 ๕๔

เครือข่ายการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ๕๖

คณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย	์ ๖๐

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค	 ๖๙

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	 ๗๕

รามฯ...ก้าวสู่ทศวรรษที่	๕	 ๘๐

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๘	(ค.ศ.	2015)	 ๙๑

๔๑	ปี	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	กับการสิ้นสุดของระบบเกรด	จี	พี	เอฟ	 ๑๐๑

สารสนเทศ	 ๑๐๕

แผนผังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ๑๐๗

ภาพกิจกรรมต่าง	ๆ	 ๑๐๘

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร	 ๑๑๘

คณะผู้จัดทำา	 ๑๒๐



โครงสรางของมหาวทิยาลัย 
 

 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

สถาบัน คณะ สํานัก/ศูนย 

สถาบันคอมพิวเตอร คณะนิติศาสตร สํานักงานอธิการบดี

สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันการศึกษานานาชาติ  

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สถาบันภาษา  

สถาบันกฎหมายไทย  

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศึกษาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะรัฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร  

คณะสื่อสารมวลชน 

คณะศิลปกรรมศาสตร   

คณะพัฒนาทรัพยาการมนุษย  

สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

สํานักหอสมุดกลาง 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

สํานักพิมพ

สํานักกีฬา 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส 

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส 

สํานักวิทยบริการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)
(สังกัดคณะศึกษาศาสตร ) 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
 (สังกัดสํานักงานอธิการบดี) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(สังกัดคณะศึกษาศาสตร ) 

สถาบันวิจัยสัตวในภูมิภาคเขตรอน  

สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกียรติสวนภูมภิาค (๒๓ จงัหวดั)

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และจัดการทรัพยสินทางปญญา  

๑๙



โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง   

อธิการบดีอธิการบดี  

รองอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการ 
(สํานัก/สถาบัน/ศูนย)กรรมการประจําคณะ กรรมการ

สํานัก/สถาบัน/ศนูย 

เลขานุการสํานัก/สถาบัน/ศูนย เลขานุการคณะหัวหนาภาควิชา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ก.บ.ม.) 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

คณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ก.บ.ม.ร.) 

รองคณบดี รองผูอํานวยการ 

๒๐



ชื่อมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

อักษรย่อ คือ ม.ร.

ชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ  คือ Ramkhamhaeng University

อักษรย่อ คือ RU

ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ พ.ศ. ๒๕๑๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑)

วันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ ๒๖ พฤศจิกายน

ตราประจำามหาวิทยาลัย คือ

 

สีประจำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  คือ “สนีำ้าเงิน - ทอง”

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง คือ “สุพรรณิการ์” (ฝ้ายคำา)

เอกลักษณ ์ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

อัตลักษณ ์ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทาง 
 วิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลัก 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา:  ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

เกร็ดน่ารู้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

๒๑



ปณิธาน:  พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
 คู่คุณธรรม และจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ: ๑. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน  
  รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน  
  การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายใน 
  มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
 ๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการ
  กระจายโอกาสทางการศึกษา
 ๔. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สีประจำาคณะและสาขาวิชา มีดังนี้
 ๑. คณะนิติศาสตร ์    สีขาว
 ๒. คณะบริหารธุรกิจ    สีฟ้า   
 ๓. คณะมนุษยศาสตร์     สีแสด
 ๔. คณะศึกษาศาสตร ์    สีชมพู
 ๕. คณะรัฐศาสตร ์    สีแดงเข้ม
 ๖. คณะวิทยาศาสตร ์    สีเหลือง 
 ๗. คณะเศรษฐศาสตร ์    สีม่วง 
 ๘. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์   สีเลือดหมู  
 ๙. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  สีเขียวตองอ่อน
 ๑๐. สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์   สีครีมทอง
 ๑๑. สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สีเทา
 ๑๒. สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร ์   สีเขียว
 ๑๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์   สีนำ้าตาล

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย ลำาดับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน ดังนี้
 ๑. จอมพลถนอม กิตติขจร  
 ๒. พลเอกแสวง เสนาณรงค ์
 ๓. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย
 ๔. นายประจวบ ไชยสาส์น  

รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัย ลำาดับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน ดังนี้
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

๒๒



 ๒. ศาสตราจารย์กำาธร พันธุลาภ   
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร  
 ๔. รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล  
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล  
 ๗. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  
 ๘. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (อธิการบดีคนปัจจุบัน)

คำาขวัญของมหาวิทยาลัย: คำาขวัญของมหาวิทยาลัยได้มีขึ้นตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนปัจจุบัน 
ตามลำาดับดังนี้ 
  “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ” เป็นคำาขวัญคำาแรกที่อดีตอธิการบดีคนแรก 
  ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นผู้คิดขึ้นเมื่อระยะแรกเริ่ม 

  มหาวิทยาลัย
  “เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” คำาขวัญของมหาวิทยาลัยที่ชนะการประกวด เมื่อปี 
  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” เป็นคำาขวัญที่ชนะการประกวดคำาขวัญเนื่องใน 
  โอกาส ๔๐ ปี รามคำาแหง เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 (จากนี้ ยังมีวลี ในยุคแรกเมื่อปี ๒๕๑๔ ที่ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นอธิการบดี ที่
ใช้ ใน “ข่าวรามคำาแหง” คือ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือ อตฺตา หิ อัตตาโน นาโถ” จึงเป็นคำาที่อยู่ ในความรู้สึก
นึกคิดของนักศึกษาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจะต้องศึกษาโดยพึ่งพาตนเองมากที่สุดเพราะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 
จะมาเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ไม่มาเรียนก็ศึกษาจากตำาราและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง)

เพลงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยชุดเพลง ๔ ชุด  ตามลำาดับดังนี้ 
 ชุดแรก...เมื่อปี ๒๕๑๘  จำานวน ๑๔ เพลง
 ชุด...เมื่อปี ๒๕๓๐  ชุดแสงทองที่ราม จำานวน ๑๖ เพลง
 ชุด...เมื่อปี ๒๕๔๓  ชุดสุพรรณิการ์ จำานวน ๑๓ เพลง
 ชุด...รามฯ ๓ ทศวรรษ จำานวน ๑๑ เพลง

จำานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๓๘๗,๑๘๘ คน

จำานวนผู้ที่สำาเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๘๑๑,๐๑๘  คน

จำานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้น ๔,๔๐๙ คน 
        ในจำานวนนี้เป็นบุคลากร สายวิชาการ ๑,๐๒๖ คน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คือ http://www.ru.ac.th

๒๓



  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็น “มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา” เริ่มก่อตั้งและเปิดทำาการสอน 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มีจำานวนนักศึกษารุ่นแรกที่สมัครเข้าเรียนจำานวน ๓๗,๑๙๘ คน ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเมื่อ 

วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ โดยมี พลเอกประภาส จารุเสถียร 

(รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี สถานที่เรียนในระยะแรกได้ ใช้อาคารสถานที่แสดงสินค้า

นานาชาติ ณ ตำาบลหัวหมากเป็นที่ทำาการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ รัฐบาลจึงได้อนุมัติที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมด 

ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ ให้เป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน

ถาวรขนาดใหญ่ขึ้นหลายหลัง และสร้างอาคารสำานักหอสมุดกลาง ๕ ชั้นขึ้น เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา 

ค้นคว้าและวิจัย 

 ส่วนราชการแรกเริ่มดำาเนินการประกอบด้วย (๑) สำานักงานอธิการบดี  (๒) คณะนิติศาสตร์  (๓) คณะ

บริหารธุรกิจ (๔) คณะมนุษยศาสตร์ (๕) คณะศึกษาศาสตร์  (๖) สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

ต่อมามหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดตั้งคณะเพิ่มอีก ๓ คณะ คือ (๑) คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งใน

คณะนิติศาสตร์ได้ยกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นคณะในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ (๒) คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นภาควิชา

หนึ่งในคณะบริหารธุรกิจได้ยกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นคณะในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ (๓) คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาต่าง ๆ สังกัดในคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และในปี ๒๕๑๘ ได้ยกฐานะกองห้องสมุด (ซึ่งเดิมสังกัดสำานักงานอธิการบดี) จัดตั้งขึ้นเป็น

สำานักหอสมุดกลาง ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในช่วงนั้น จึงประกอบด้วย ส่วนราชการ ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะ ๗ คณะ และสำานัก ๓ สำานัก

ระลึกความทรงจำา...แรกเริ่ม ๑๕ ปี รามคำาแหง
แหล่งข้อมูล : บทความจากหนังสือ ๑๕ ปี รามคำาแหง

๒๔



 แรกเริ่มนั้น มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาแบบทวิภาค คือ ๒ ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมี ๑๘ สัปดาห์ ต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เริ่มเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ ประเภท

ที่มาประจำา และประเภทที่มาเป็นครั้งคราว ยอดจำานวนผู้สมัครตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ – ๒๕๒๘ คือ ช่วง ๑๕ ปีแรก 

มีจำานวน ๙๗๖,๑๐๘ คน ซึ่งในจำานวนนี้มีผู้สำาเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นจำานวนถึง ๑๑๕,๙๔๗ คน (นับจากสถิติบัณฑิต

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๗)

 จากการที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้บริการแก่นักศึกษาจำานวนมาก และมีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้นำา 

เทคโนโลยีมาใช้ ในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลในการลงทะเบียนเรียน การตรวจ 

ข้อสอบและการเก็บประวัตินักศึกษาด้วย ส่วนทางด้านการเรียนการสอนก็ได้ ใช้โทรทัศน์วงจรปิดเป็นสื่อการสอนใน 

ห้องเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าฟังบรรยายครั้งละจำานวนพันขึ้นไป

 สำาหรับนักศึกษาที่ ไม่มีโอกาสมาฟังคำาบรรยายที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่จำานวนมากทั่วประเทศนั้น   มหาวิทยาลัย 

ได้พยายามที่จะให้บริการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำาได้ โดยได้จัดให้มีการบรรยายสรุปทางสถานีวิทยุ

และโทรทัศน์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเป็นประจำาทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ : -

 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการ ๒ ความถี่ ๘๔๖ กิโลเฮิร์ท ทุกวัน วันละ ๑๐ ชั่วโมง

 - สถานีวิทยุ ๑ ปณ. ความถี่ ๑๔๑๓ กิโลเฮิร์ท

 - สถานีวิทยุ วปถ. ส่วนภูมิภาค ๑๔ สถานี

 - สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท. บรรยายทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๒๐ น.

 - สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ สี ถ่ายทอดผ่านสถานีฯ เครือข่าย ๑๐ แห่ง คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี 

ขอนแก่น ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ระนอง สุโขทัย ระยอง มีการบรรยายทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ ๔ 

ชั่วโมง เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๖.๑๐ น.

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายตามโครงการอาจารย์สัญจร เพื่อให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาค 

ได้มีโอกาสฟังคำาบรรยายสรุป และได้รับบริการทางด้านวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัยจัดไว้ ให้ รวมทั้งได้พบปะคณาจารย ์

จากมหาวิทยาลัยโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยครูส่วนภูมิภาคในการใช้สถานที่  

๒๕



 มหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักถึงความจำาเป็นทางด้านการศึกษาด้วยตนเอง จึงได้ผลิตตำาราและคู่มือประกอบ

การเรียนวิชาต่าง ๆ ขึ้นเป็นจำานวนมาก และได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา

 โดยเหตุที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีอยู่เป็นจำานวนมากและกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ การติดต่อ 

สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำาเป็น มหาวิทยาลัยได้จัดทำาหนังสือพิมพ์ “ข่าวรามคำาแหง” 

(รายสัปดาห์) เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความเคลื่อนไหวใน

ด้านการเรียน การสอน การสอบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยัง

ได้จัดทำา “วารสารรามคำาแหง” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการที่ ให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ ใช้ประโยชน์

ทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 นอกจากมหาวิทยาลัยให้การศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้ ให้บริการความรู้แก่ชุมชนใน

ลักษณะต่าง ๆ อีกด้วย เช่น การจัดรายการ “รามคำาแหงปริทัศน์” ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทางสถานี

วิทยุ และสถานีโทรทัศน์แก่ประชาชนทั่วไป การจัดอบรมความรู้ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ 

เช่น จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานโฆษณาของคณะ

บริหารธุรกิจ การจัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษตามแนว TOEFL ของคณะมนุษยศาสตร์ ฯลฯ

 ระยะตอ่มาจากปทีีเ่ร่ิมกอ่ต้ัง มหาวทิยาลยัประสบปญัหาดา้นสถานทีเ่รยีนไมเ่พยีงพอกบัจำานวนของนกัศึกษา 

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงได้เสนอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนต่อรัฐบาล และรัฐบาลก็ได้อนุมัติ

ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งวิทยาเขตบางนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ ณ บริเวณที่ดินซึ่งได้มีผู้

บริจาคจำานวน ๑๕๐ ไร่เศษ บน กม. ที่ ๘ ถนนสายบางนา – ตราด แขวงดอกไม้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เป็นที่

ตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า “วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ - สุวรรณนภาศรี” โดยได้ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวขนาดใหญ่

จำานวน ๑๑ หลัง อาคารเรียน ๕ ชั้น ๓ หลัง และตึกอำานวยการ ๒ ชั้นอีก ๑ หลัง อาคารเหล่านี้สร้างแล้วเสร็จใน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และมหาวิทยาลัยได้เปิดใช้วิทยาเขตแห่งนี้เมื่อภาคการศึกษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเปิดสอนเฉพาะ

นักศึกษาปี ๑ เท่านั้น

 รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๙ ซ่ึงเป็นระยะ ๑๕ ปีแรก)

 (๑) จอมพลถนอม กิตติขจร  (พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕)

 (๒) พลเอกแสวง เสนาณรงค์  (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗)

 (๓) ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๔๖)

 รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๙ ซ่ึงเป็นระยะ ๑๕ ปีแรก)

 (๑) ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ (วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๖, 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖ - ๑ กันยายน ๒๕๑๗ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๓)

๒๖



(ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์๑)

(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙)

“มหาวิทยาลัยรามคำาแหงครบรอบ ๑๕ ปี”

๑อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๖ และ พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๓

 (๒) ศาสตราจารย์กำาธร  พันธุลาภ (วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๑๗ – ๑ กันยายน ๒๕๑๙ และวันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๒๑)

 (๓) รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรมย์ ณ นคร (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ – ๒ ตุลาคม ๒๕๒๕)

 (๔) รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๖ – ๑๔ มกราคม ๒๕๒๘ และวันที่ ๑๕ 

เมษายน ๒๕๒๘ – ๑๔ เมษายน ๒๕๓๐)

 การบริหารงานองค์กรมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี ผู้ซึ่งมีบทบาทสำาคัญใน

การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดีทุกท่านได้เสียสละมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยมาทุกยุคทุกสมัย 

จะลำาบากยากเข็ญเพียงใดก็ตาม ต่างก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคทุก ๆ  ด้าน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

และประเทศชาติ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีประสบการณ์และผลงานที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงพัฒนามา

โดยตลอด 

 ในที่นี ้ จึงใคร่ขออนุญาตนำาบทความอันทรงคุณค่าที่ท่านศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

ศาสตราจารย์กำาธร  พันธุลาภ และรองศาสตราจารย์ ดร. อภิรมย์ ณ นคร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ๓ ท่านแรกได้เคยบันทึกไว้ ในหนังสือ ๑๕ ปีรามคำาแหง มาตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ชาว

รามคำาแหงปัจจุบันได้รับทราบถึงวิวัฒนาการของรามคำาแหงในยุคต้น ๆ ความยากลำาบากในการบริหาร ศักยภาพ

และความเพียรพยายามรวมทั้งความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้งพลังความร่วมมือของผู้ร่วมงานใน

มหาวิทยาลัยรุ่นแรก ๆ ทุกหมู่เหล่า รวมทั้งความอดทนและความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษารามคำาแหง.......

ดังบทความต่อไปนี้

 คนธรรมดาถ้ามีอายุครบ ๑๕ ปี ก็นับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์วัยรุ่น คือ กำาลังจะเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู่วัยหนุ่มสาว 

ซึ่งย่อมจะมีร่างกายใหญ่โตขึ้น มีกำาลังมากขึ้น มีความคิดความอ่านขยายกว้างไกลออกไปและเริ่มคำานึงถึงอนาคต

ของตนเองว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่จะคิดมากหรือน้อยย่อมแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละคนซึ่งไม่

เหมือนกัน

 สำาหรับผู้ที่เกิดมาบนกองเงินกองทองก็คงจะไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะตั้งแต่เกิดก็ได้รับการประคบประหงม 

เอาใจใส่จากพ่อแม่และญาติพี่น้องนับแต่อาหารการกินตลอดถึงเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มย่อมจะมีผู้เตรียมไว้ ให้พร้อม 

การศึกษาก็จะเริ่มตั้งแต่อนุบาลตามลำาดับไปจนจบชั้นอุดมศึกษาโดยไม่มีอุปสรรคอันใด

 แต่สำาหรับผู้ที่เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ยากจนหาเช้ากินคำ่า ก็ต้องพึ่งตนเองมากหน่อย ต้องพยายามทำา

ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง นับแต่หาอาหารกินเอง และเสื้อผ้าที่ ใช้แล้วก็ต้องซักรีดเอง เป็นต้น เรื่องเรียนต่อในชั้น

อุดมศึกษานั้น บางคนก็พอหวังได้หรือหาทางเอาตัวรอดไปได้โดยมีญาติพี่น้องช่วยส่งเสียให้ บางคนก็สมัครเป็น

ศิษย์พระ อาศัยวัดเป็นที่หลับนอนและอาศัยข้าวก้นบาตรหล่อเลี้ยงชีวิต แต่อารามบอยนี้ที่ ได้ดิบได้ดีไปแล้วก็มีเป็น

จำานวนไม่น้อยเลย
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 ถ้าจะเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกับบุคคลสองประเภทดังกล่าวมาแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ก็น่าจัดอยู่ในประเภทลูกคนจน เราจนมาตั้งแต่เกิดทีเดียว ในปีงบประมาณ ๒๕๑๓ ซึ่งเป็นปีที่สภานิติบัญญัติกำาลัง

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนี้อยู่ สภาฯ ได้จัดเงินไว้ ให้เป็นทุนประเดิม ๕ ล้านบาท แต่ไม่ทันใช้ 

เพราะกฎหมายยังไม่ผ่านสภาฯ ต่อมาในปี ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นปีที่กฎหมายผ่านสภาฯ แล้ว เราได้รับเพิ่มเติมอีก ๒๐ ล้าน

บาท รวมเป็น ๒๕ ล้านบาท ซึ่งนับว่าน้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ๆ ที่เคยก่อตั้งมาแล้ว 

และในขณะที่เรากำาลังเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อเปิดมหาวิทยาลัยให้ทันปีการศึกษา ๒๕๑๔ นั้น งบประมาณที่ ได้

รับมาก็ยังใช้ไม่ได้ เพราะจะต้องทำาความตกลงในรายละเอียดและได้รับอนุมัติจากสำานักงบประมาณก่อน

 เมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นหลายท่านคงสงสัยว่า เราดำาเนินการมาได้อย่างไร ขั้นแรกเราได้ขอที่ดินและ

อาคารเก่า ๆ ซึ่งทางการเคยใช้เป็นที่จัดงานแสดงสินค้าที่หัวหมาก อำาเภอบางกะปิ เมื่อปี ๒๕๐๘ หลังจากนั้น 

ได้ปล่อยไว้ ให้ทรุดโทรม โดยไม่ได้ ใช้หรือใช้บ้างเป็นครั้งคราว ขณะนั้นกรมเศรษฐสัมพันธ์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 

กรมพาณิชยสัมพันธ์) กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ครอบครองอยู่ เราขอเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำาแหง แต่คณะ

รัฐมนตรีอนุมัติให้ ใช้เพียงเป็นสถานที่ตั้งชั่วคราว และว่าจะหาที่ดินราชพัสดุอื่นให้ ใหม่ อย่างไรก็ตาม เป็นอันว่าเรา 

ได้มีที่ที่จะเริ่มงานและเราก็ได้เข้าไปอาศัยใช้ตึกหอประชุมเป็นที่ทำางานไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อสำานักงบประมาณ
อนุมัติให้ ใช้เงิน ๒๕ ล้านบาทได้แล้ว เราจึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ๕ หลัง ได้แก่ อาคาร เอ็น.บี. 
๑ – ๕ ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ เพื่อให้พอเพียงที่จะใช้เป็นห้องเรียนในระยะเริ่มแรก ล่วงมาจนถึงกลางปี ๒๕๑๕ 
รัฐบาลก็ยังหาที่เหมาะสมแห่งใหม่ให้เราไม่ได้ ในที่สุด รัฐบาลขณะนั้นจึงได้ยอมอนุมัติให้เราใช้ที่แสดงสินค้าเดิมที่

หัวหมากนี้เป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 ในด้านแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ในระยะเริ่มแรก เช่น ใบสมัครและระเบียบการฯ ตลอดถึงแบบพิมพ์ที่
จำาเป็นต้องใช้อื่น ๆ เราก็ได้อาศัยพิมพ์ที่ โรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยขอเปิดเครดิตไว้ก่อน
 ในด้านบุคลากร ในระยะเริ่มต้นนี้ ได้ขอยืมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำานวนหลายคนมาช่วยงาน ต่อมาก็ได้มีข้าราชการจากอีกหลายหน่วยงานมาช่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเราได้รับอัตราเงิน
เดือนมาแล้วก็ได้ขอโอนข้าราชการเหล่านี้มาประจำาที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเกือบทั้งหมด บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง
เป็นกำาลังสำาคัญในระยะนั้น คือ พนักงานพิมพ์ดีด ซึ่งเราได้สอบคัดเลือกและจ้างไว้ด้วยเงินรายได้ของเราเองรุ่นแรก 
๓๐ คน โดยสัญญาว่าเมื่อเราได้รับอัตราเงินเดือนมาแล้ว ก็จะบรรจุเป็นพนักงานพิมพ์ดีดให้ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ใน
ขณะนั้นมีอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๒๔ ปีเป็นอย่างสูง ปัจจุบันบุคลากรเหล่านี้มีอายุขึ้นเลข ๓ นำาหน้าไปแล้วทุกคน และ
ส่วนใหญ่ยังคงทำางานอยู่กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เท่าที่ทราบแต่ละคนก็ได้มีความก้าวหน้าไปแล้วด้วยดี
 สำาหรับเงินก้อนแรกที่นำามาใช้จ่ายในการเตรียมการนี้ ได้แก่ เงินค่าจำาหน่ายใบสมัครและระเบียบการฯ 
ให้แก่ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาชุดละ ๕ บาท ปรากฏว่าในวันแรกที่เปิดขายใบสมัครในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๑๔ 
มีผู้สนใจมาซื้อใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษากว่า ๒๐,๐๐๐ ฉบับ เราจึงมีต้นทุนเกิดขึ้นวันนั้นในทันทีหนึ่งแสนบาทเศษ 

และวันต่อ ๆ มาก็จำาหน่ายใบสมัครได้วันละกว่าหนึ่งหมื่นฉบับอีกหลายวัน ดังนั้น เราจึงได้อาศัยเงินจำานวนนี้ ใช้จ่าย

๒๘



ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่จำาเป็นแก่การเตรียมเปิดมหาวิทยาลัย ต่อเมื่อเราได้รับอนุมัติจากสำานักงบประมาณให้ ใช้เงิน 
๒๕ ล้านบาทได้ การเงินของเราจึงคล่องตัวขึ้น  
 อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ๆ นี้ ทราบว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่บ้าง เพราะ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่อัตราค่าหน่วยกิตซึ่งเมื่อเปิดมหาวิทยาลัยเก็บหน่วยละ ๓๐ บาท ได้ลดลงมาเหลือเพียง
หน่วยกิตละ ๑๘ บาท ในขณะเดียวกับที่สินค้าและค่าบริการต่าง ๆ มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณ เงินรายได้จาก

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เก็บจากนักศึกษานี้นับว่าเป็นส่วนประกอบสำาคัญที่ทำาให้มหาวิทยาลัย
รามคำาแหงสามารถดำาเนินงานนี้อยู่ ได้ เพราะงบประมาณแผ่นดินนั้น รัฐบาลมีความจำาเป็นต้องจัดสรรให้
แก่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งต่างก็พยายามยื้อแย่งกันอยู่แล้วทุกปี เราจึงหวังพึ่งงบประมาณแผ่นดิน

มากนักไม่ได้

 แม้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีอายุเพียง ๑๕ ปี แต่ในฐานะที่เป็นสถาบันมหาวิทยาลัยย่อมอยู่ได้ยืนยาว

กว่าชีวิตของบุคคลธรรมดา ถ้ามีความเจริญก้าวหน้าดีก็อาจอยู่ได้นับด้วยร้อยหรือพันปี แต่ถ้าเกิดความเสื่อมขึ้น

มากมาย ก็อาจแตกดับไปได้ตามกฎของอนิจจัง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บัณฑิตผู้จบจากมหาวิทยาลัยนี้ ได้

ออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคมอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่ง และได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยดีพอสมควร ฉะนั้น จึงหวังว่าอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบัณฑิตที่จะผลิตออกมาในรุ่นต่อ ๆ ไป คงจะ

ช่วยกันรักษา และเทิดทูนความดีนี้ ไว้เพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเราทุกคน

(ศาสตราจารย์กำาธร พันธุลาภ๒)

(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙)

“๑๕ ปีรามคำาแหง”

๒อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๑

 ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่า เน่ืองในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มีอายุครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ นี้ มหาวิทยาลัยจะจัด

ทำาหนังสือที่ระลึกเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ข้าพเจ้าเขียนข้อคิดเห็น ข้อแนะนำา 

หรือความรู้สึกในขณะที่ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี เพื่อจะนำาไปตีพิมพ์ ในหนังสือที่ระลึกนั้น ด้วยความรักและความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยซึ่งให้ความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่าแก่ข้าพเจ้าตลอดมา จึงยินดีสนองศรัทธาของท่าน

อธิการบดีตามที่ขอมา

 ท่านที่มีความสนใจทางการศึกษา คงจะทราบดีว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับการสถาปนาเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ กำาหนดให้

มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา กล่าวคือ ให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่จำากัดจำานวน 

และไม่มีการสอบคัดเลือก มีห้องเรียนและจัดให้มีการเรียนการสอนด้วย แต่ไม่บังคับให้มาเข้าเรียน โดยถือว่าผู้มา

เข้าเรียนหรือไม่มาเข้าชั้นเรียน ก็มีสิทธิสอบไล่เสมอเหมือนกัน

 เหตุผลในการตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้น มีความสำาคัญโดยสรุปก็คือ ทั้งรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น 

ต่างได้ตระหนักว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นปัญหาที่สำาคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ เมื่อปรากฏว่ามหาวิทยาลัย

ของรัฐที่มีอยู่แล้วสามารถจะรับผู้สำาเร็จมัธยมศึกษาให้เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีจำานวนอันจำากัดมาก 

๒๙



  ไมเ่พยีงพอสนองความตอ้งการของบคุคลและสงัคมได ้ประกอบกบัผู้สำาเรจ็การศกึษาดงักลา่วเป็นจำานวนมากมีความ 

ต้องการและเรียกร้องจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพ่ิมทวีมากข้ึนทุกปี รัฐจึงจำาเป็นต้องจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง เพื่อ

เพิ่มพูนวิทยะฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน

ทั่วไป ปรากฏว่าเมื่อมหาวิทยาลัยนี้ ได้เปิดดำาเนินการแล้ว มีผู้มาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอย่างล้นหลาม จำานวน

นักศึกษาที่มีรายชื่ออยู่ตามทะเบียนในขณะนี้มีกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน และมีบัณฑิตสำาเร็จการศึกษาแล้วเป็นจำานวน

หลายหมื่นคน บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาเหล่านี้ ได้ประสบความสำาเร็จในการแสวงหางานทำาทั้งในส่วนราชการและ

ภาคเอกชน ปรากฏว่าในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำาแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ทางนิติศาสตร์ 

เช่น ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการฝ่ายปกครองและตำารวจ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สอบเข้าได้เป็นจำานวนมาก จึงเป็นที่ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยนี้ ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาที่จะ

รับนักศึกษาให้เข้าเรียนอย่างได้ผลตามความมุ่งหมายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำาแหงขึ้น

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ และมีนักศึกษามาก จึงมีปัญหาต่าง ๆ ในการเรียน

การสอนตลอดจนการวัดผล และการรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษาเป็นอันมาก ความหนักหน่วงในการแก้ปัญหา

ที่สำาคัญ ก็ได้แก่ ปัญหาเรื่องสถานที่ซึ่งใช้สำาหรับการเรียนการสอนว่าจะทำาอย่างไรจึงจะมีสถานที่เรียนให้เพียงพอ

กับจำานวนนักศึกษาที่เพิ่มทวีขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งนอกจากจะสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ในที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ตำาบล

หัวหมากแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้เปิดวิทยาเขตใหม่ขึ้นที่ตำาบลทุ่งเศรษฐี ก็สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องสถานที่เรียน 

ไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาดังกล่าวแล้วข้างต้น 

ปัญหาเรื่องสถานที่เรียนจึงเป็นปัญหาซึ่งไม่อาจนิ่งนอนใจได้และยังจะต้องติดตามการดูแลแก้ไขต่อไป

 มหาวิทยาลัยของเรา แม้จะมีนักศึกษาจำานวนมหาศาล แต่ได้ยึดมั่นในอุดมคติว่าบัณฑิตที่สำาเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันไป จึงมีคำากล่าวว่า เข้ารามง่าย แต่สำาเร็จออก

ไปยาก สำาหรับความรู้ ในทางวิชาการซึ่งเป็นหัวใจแห่งคุณภาพของบัณฑิตนั้น มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่จะ

ต้องปรับปรุงให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์ โดยไม่หยุดยั้ง เช่น หลักสูตร ตำาราเรียน รวมทั้งการเรียนการสอน 

และอุปกรณ์การศึกษา เพื่อปลูกฝังวิชาความรู้แก่นักศึกษาให้มีคุณภาพให้จงได้ แต่จะประสบความสำาเร็จหรือไม่ เป็น

ข้อท่ีจะต้องอาศัยการสนับสนุนของรัฐบาลในด้านงบประมาณและความร่วมมือทั้งมหาวิทยาลัยและนักศึกษาด้วย 

ตราบใดที่คณาจารย์ยังรักและอุทิศตนเพื่อการศึกษาค้นคว้า และนักศึกษายังรักและอุทิศตนเพื่อการศึกษา และร่วม

มือกับอาจารย์ โดยมีจิตใจใคร่รู้ ใคร่เรียนอย่างจริงจัง ก็จะเป็นที่หวังได้ว่าผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้จะ

ประสบผลสำาเร็จตามอุดมคติของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อสงสัย

 มหาวิทยาลัยของเราก็เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ต้องการประสบความสำาเร็จในชีวิต รวมทั้งความม ี

ชื่อเสียงด้วย แต่ความมีชื่อเสียงนั้นควรมีให้ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม จึงจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป การ

๓๐



บรรลุความสำาเร็จอันเป็นความปรารถนาสูงสุดนี้ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ก็ต้องพึ่งพาอาศัยนักศึกษาเป็นแรงสำาคัญด้วย 

จึงใคร่ขอฝากสิ่งสำาคัญแก่นักศึกษาว่า การเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ มิใช่แต่เพียงการตอบสนอง

ความต้องการที่จะได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่ถูกต้องสมควรจะมีความมานะอดทนทำา 

ความเพียรที่มีประโยชน์ คือ มุ่งหน้าศึกษาเล่าเรียนให้เต็มกำาลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อจะได้เพิ่มพูน

และนำาความรู้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต อีกประการหนึ่งต้องระลึกอยู่เสมอว่า การอยู่รวมกันเป็นจำานวนมาก

จะต้องปลูกฝังอบรมจิตใจและควบคุมการกระทำาต่าง ๆ ที่จะเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย ทั้งการกระทำาทางกายและ

ทางวาจา โดยจะต้องมีความอดทนและปรองดองซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ความสำาเร็จและชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเรา

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะต้องกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า การที่มหาวิทยาลัยดำาริที่จะจัดทำาหนังสือที่ระลึกเพื่อ

เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

นั้น นับว่าเป็นความดำาริที่ควรได้รับการสนับสนุน เพราะผู้ที่สนใจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำาแหงตั้งแต่แรกตั้ง

จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนไม่น้อยนั้นจะได้รู้ ได้เห็นความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย เพื่อหาความรู้

ความเข้าใจด้วยตนเอง เมื่อพบเห็นสิ่งดีมีประโยชน์จะได้ช่วยกันแนะนำาให้ปรับปรุงแก้ไขให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าไป

ในอนาคตบนพื้นฐานและทิศทางอันถูกต้อง ระยะเวลา ๑๕ ปีที่ ได้สถาปนาสถาบันการศึกษานี้ขึ้นมานั้น นานพอที่

เราสามารถกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ตั้งมั่นแล้ว แต่ถ้าจะพิจารณาถึงสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลังแห่ง 

ความรู้ที่ ไม่มีวันหมดสิ้น ระยะเวลาเพียง ๑๕ ปี ก็เป็นระยะที่ยังกำาลังก่อร่างสร้างตัว จึงจะต้องมีการพยายาม

ดำาเนินงานอย่างไม่หยุดยั้งในทุกทิศทางเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของเราดีขึ้น ๆ จึงขออวยพรให้หนังสือที่ระลึกซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้จัดทำาขึ้นนี้ จงได้รับความสัมฤทธิผลสมปรารถนา และเป็นสื่อบันดาลดลให้บังเกิดการร่วมมือร่วม

ความคิดจากผู้คงแก่เรียนทั้งหลายที่จะช่วยกันจรรโลงมหาวิทยาลัยนี้ ให้มีคุณค่าและประโยชน์ ในการแสวงหาวิชา

ความรู้ของผู้ ใคร่เรียนใคร่รู้ตลอดกาลชั่วนิรันดร

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร๓)

(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙)

“มหาวิทยาลัยรามคำาแหง: มหาวิทยาลัยของประชาชนเพื่อประชาชน”

๓อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕

 ช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๕ คือช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เริ่ม

ด้วยการร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดมหาวิทยาลัย เพื่อผ่อนคลายปัญหาการไม่มีที่เรียนระดับ

อุดมศึกษาของประชาชน โดยมี ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นแกนนำาซึ่งต่อมาคณะผู้เตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยชุดนี้

ก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้บริหารชุดแรกของมหาวิทยาลัย โดยข้าพเจ้าเองรับตำาแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยในครั้งนั้น คือ พลเอกถนอม กิตติขจร การปฐมนิเทศ

นักศึกษารุ่นแรกสามหมื่นคนเศษใช้สนามกีฬาแห่งชาติ ส่วนการเปิดเรียนวันแรกในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจำา

ได้ว่า วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ นั้น คณะผู้บริหารภายใต้การนำาของ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ มาคอย 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยตนเอง เพราะตามข้อเท็จจริงแล้วทุกคนได้มาอยู่ดูแลความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์วงจรปิดในระบบที่ ใช้กับชั้นเรียนขนาดใหญ่และต่อสายถึงกัน สามารถใช้บรรยายได้ถึง 

๔ ห้องบรรยายขนาดสองพันคน

๓๑



 ถนนรามคำาแหงหน้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่คลองตันเป็นต้นมารถติดตลอดสายตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนั้น นักศึกษา

รุ่นแรกประกอบด้วยผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายเพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก ๗๐ 

เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ประกอบอาชีพแล้ว ต่างก็หลั่งไหลเข้าสู่ชั้นเรียนซึ่งมีการบรรยายกระบวนวิชาต่าง ๆ ตามกำาหนด

ในวันเปิดการเรียน บางส่วนก็ซื้อหาตำารา อุปกรณ์การเรียน เช่น แผ่นปลิวคำาบรรยาย และคู่มือ เพิ่มเติมจากวัน

ลงทะเบียนซึ่งทำาไว้ล่วงหน้าแล้ว ภาพรวมหรือภาพพจน์ที่ปรากฏ แก่สายตาสื่อสารมวลชนและประชาชนทั่วไปก็

คือ มหาวิทยาลัยตลาดวิชาซึ่งมิได้จำากัดจำานวน เพราะจากคนที่จบการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า รวมทั้งผู้ที่ทำางานแล้วมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบตามที่กำาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๑๔  ก็สามารถเข้าเรียนได้ การต้อนรับอย่างอบอุ่นของประชาชนผู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

ในทั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจแก่คณะผู้บริหารด้านมหาวิทยาลัยรามคำาแหงชุดดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

 แนวคิดของคณะผู้ก่อต้ังชุดนี้ ในเร่ืองการใช้สื่อการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปกับการเปิดชั้น

เรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น เป็นหลักการสำาคัญอย่างยิ่งที่ท้าทายนักบริหารทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศที่ประสบปัญหาการขาดโอกาสในการได้รับการอุดมศึกษาที่กว้างขวางและทั่วถึงของ

ประชาชน สภามหาวิทยาลัยเองก็ได้ ให้ความสนใจแก่แนวคิดและหลักการสำาคัญนี้มาโดยตลอด แม้ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยนัดแรกก็มีการอภิปรายถึงความเป็นไปได้ของการขยายศูนย์การศึกษาในภูมิภาคในโอกาสอันควร

ของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี ปัญหาเฉพาะหน้าของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

แก่บัณฑิตรามคำาแหงก็คือ การเสาะแสวงที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่สามารถให้บริการและการลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งรัฐบาลจะ

ช่วยเพียงครึ่งหนึ่ง ดังนั้น นโยบายการใช้เงินโดยการประหยัด แต่ไม่ลดมาตรฐาน จึงสร้างความอึดอัดในการบริหาร

การเงินในช่วงต้นอยู่บ้าง เช่น ฝ่ายวิชาการเห็นความจำาเป็นต้องมีอาคารถาวรสำาหรับการเรียนรวมขนาดใหญ่ ๕ ชั้น 

อย่างน้อย ๔ หลัง จุหลังละ ๘,๐๐๐ คน ในการบรรยายแต่ละครั้ง แต่สำานักงบประมาณจะต้องสนองนโยบายรัฐบาล

๓๒



ที่คณะรัฐมนตรีได้กำาหนดให้สถานที่แสดงสินค้าหัวหมากนี้ เป็นเพียงที่เรียนชั่วคราว เพราะฉะนั้น ในช่วง ๓ ปีแรก 

มหาวิทยาลัยก็มีอาคารชั่วคราวซึ่งดัดแปลงจากอาคารแสดงสินค้านานาชาติอยู่ ๒ - ๓ หลัง โดยมีกรมพาณิชย- 

สัมพันธ์เป็นผู้ดูแล ซึ่งการซ่อมแซมอาคารเก่าเหล่านี้มิอาจกระทำาได้ต่อไป เพราะเสี่ยงต่ออันตรายในการดัดแปลง

โครงสร้างให้ ใช้ประโยชน์สมวัตถุประสงค์ได้ ปัญหาเรื่องที่เรียนถาวรนี้แก้ ไขลุล่วงไปเมื่อครั้งรัฐบาลทบทวน

นโยบายใหม่ และอนุญาตให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงใช้สถานที่แสดงสินค้านานาชาติเป็นที่เรียนถาวรได้ ใน

ปี ๒๕๑๖ และในระยะต่อมา มหาวิทยาลัยก็ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์

และเป็นพื้นฐานวิชาชีพอื่น ๆ โดยการผลักดันของกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์บางส่วนเรียกร้อง ซึ่งโดยข้อเท็จจริง 

แล้ว ข้าพเจ้าในฐานะคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอมหาวิทยาลัยจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ

คณิตศาสตร์ ไว้ ในคณะศึกษาศาสตร์แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงสามารถจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีความ

พร้อมด้านอุปกรณ์ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพอสมควร และจำาต้องเร่งรัดจัดหาอาคารถาวรเพื่อประกันคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในศักดิ์และสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา

ช่วยในบางส่วน

 ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า ได้ร่วมก่อตั้งและร่วมบริหารมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมาตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตาม

ข้าพเจ้าได้ลาออกจากตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในปี ๒๕๑๕ เพื่อดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะ 

ศึกษาศาสตร์เพียงตำาแหน่งเดียว และช่วยกระตุ้นให้เจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในฐานะตลาดวิชาสำาเร็จ

ลงโดยเร็ว โดยได้ร่วมประสานงานกับกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ขอใช้วิทยาลัยครูเป็นศูนย์บริการ

วิชาในส่วนภูมิภาคกว่า ๑๐ ศูนย์ เพื่อกระจายโอกาส การอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค จนถึงระดับที่น่าพอใจ ในสมัย

ที่ข้าพเจ้าดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในช่วงปี ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕ ส่วนในด้านการต่างประเทศ

นั้น มหาวิทยาลัยได้ติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งวิชาการ ใน

การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งนานาอารยประเทศ เช่น แคนาดา อังกฤษ อินโดนีเซีย อินเดีย จีน ได้ส่งผู้แทน

มาดูงานด้านการจัดการสื่อการสอนทางไกล และการจัดการเรียนการสอนโดยระบบคอมพิวเตอร์อยู่เนือง ๆ

 ความทรงจำาของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ส่วนใหญ่สะท้อนเกียรติภูมิที่ชาวรามคำาแหงทุกคนร่วมกันสร้างและรักษา

ไว้ คือ ความเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนและเพื่อประชาชน บทบาทและหน้าที่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา

ของเราจะเข้มข้นและกอปรด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เป็นที่ประจักษ์ชัดในมโนธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกคน

 “ในโอกาสนี้ ชาวรามคำาแหงจะ

จารึกความทรงจำาจากเนื้อหาถ้อยความ

ที่ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

ศาสตราจารย์กำาธร  พันธุลาภ และรอง

ศาสตราจารย์ ดร. อภิรมย์ ณ นคร อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงทั้ง 

๓ ท่านได้ร้อยเรียงไว้ ในบทความอันทรง

คุณค่าข้างต้นไว้ และเป็นประวัติศาสตร์

ของรามคำาแหง...สืบต่อไป”

๓๓
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๑. ก้าวย่างแรก ก้าวสำาคัญแห่งการบุกเบิก
 ในคำาปราศรัย (Inaugural Address) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๐๔ เนื่องใน

โอกาสเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีอเมริกัน จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy) ได้

อ้างถึงภาษิตจีนบทหนึ่งในวาทะสำาคัญครั้งนั้นว่า “The journey of a thousand miles 

begins with a single step.” สำานวนภาษาของผู้นำาคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาผู้มีอายุ

เพียง ๔๓ ปี ผู้นี้คล้ายกับโวหารอันลำ้าลึกของปราชญ์จีนผู้หนึ่ง ที่ว่า “การเดินทางนับพันลี้

เริ่มต้นจากก้าวย่างแรกเพียงก้าวเดียว” 

 หากยึดอุปมาอุปไมยดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ก้าวย่างเดินครั้งแรก

เกินกว่า ๔๑ ปีมาแล้วที่ผ่านมา และยังก้าวเดินต่อไปไม่ยั้งหยุด ก้าวแรกที่เดินได้นั้น มิใช่

เดินอ้างว้างเพียงคนเดียว แต่ร่วมกันเดินหลายคนทีเดียว สมัครสมานสามัคคี มีลักษณะ

เป็น “ทีมเวิร์ค” (team work) มีการพึ่งพิงอิงอาศัยไหว้วานกันทำางานอย่างบากบั่น ตาม

หลักอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

 กว่าจะเริ่มต้นเคลื่อนที่เดินได้นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่าย ไม่สะดวกราบรื่นปราศจาก

อุปสรรค ปัจจัยการบริหารที่ว่าด้วย ๔ M’s คือ ๑) Man ๒) Money ๓) Material 

และ ๔) Management ต้องเพิ่มด้วย M ตัวที่ ๕ คือ การเอาใจจรดจ่อไม่ทิ้งถอดใจกลาง

คัน คือ Mind และ Mindfulness สำาหรับบรรดาผู้ที่อยู่ ในเหตุการณ์ ในช่วงเตรียมการก่อ

ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ ย่อมสามารถหวลรำาลึก

ถึงบรรยากาศและสภาพการณ์ที่ต้องทำางานอย่างเร่งรีบแข่งขันกับเวลาในบรรยากาศ

ทางการบ้านการเมืองที่อึมครึมพร้อมจะแปรเปลี่ยนจากฟ้าที่ดูสดใสสว่างเป็นมืดสลัว ซึ่งย่อม 

ทำาให้การเคลื่อนเข้าสู้เป้าหมายล่าช้าหรือแม้กระทั้งรางเลือนได้

 การเขียนบันทึกความทรงจำานี้หากเลียนแบบสำานวนของนักเขียนฝรั่งเศส

ชื่อ มาร์เซล เพร้าสต์ (Marcel Proust, ๑๘๗๑ - ๑๙๒๒) ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษคือ 

“Remembrances of Things Past” กล่าวคือเป็นเสมือน “การรำาลึกถึงวันวานที่ ได ้

ม.ร. เมื่อแรกตั้ง: สี่ทศวรรษผ่านมา และผ่านไป

ศ. พิเศษ ดร. จิรโชค (บรรพต) วีระสย

Jirachoke Virasaya, Ph.D. (Berkeley)

  ศ.พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย JIRACHOKE VIRASAYA ได้รับทุนรัฐบาลศึกษาจบ ปริญญาตรีทาง
สังคมวิทยาวิทยานิพนธ์เกียรตินิยม B.A. HONORS THESIS IN SOCIOLOGY, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ นคร
เบอร์คลีย์ UNIVERSITY OF CALIFORNIA (BERKELEY) ; ปริญญาโท M.A. IN POLITICAL SCIENCE (UC, 
BERKELEY) ; ปริญญาเอก Ph. D. UC. BERKELEY; ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมระดับชาติของ 
U.S.A. ตั้งแต่ปี ๑๙๖๒ PI SIGMA ALPHA, National Political Science Honor Society, U.S.A., ๑๙๖๒. 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (๒๕๑๓-๑๔) Founding Member, Ramkham-
haeng University หัวหน้าภาค ผู้ก่อตั้งภาควิชาสังคมวิทยา (Founding Chairman)
 คณบดีผู้ก่อตั้งคณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (Founding Dean), Faculty of Political Science, 
Ramkhamhaeng University, Bangkok ๑๐๒๔๐, Tel. ๐๒-๓๑๐-๘๔๘๓-๙ ต่อ ๔๑, ๓๖ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, 
อดีตรอง ผอ.สถาบันส่วนภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษา, Former Deputy Director, Regional Institute of Higher Edu-
cation, (RIHED) Singapore.
        รก. ผอ. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, Acting Director, Doctoral Program in Social 
Sciences, (๑๐ สาขาวิชา) อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, ๐๒-๓๑๐-๘๕๖๖-๗ (๑๘/๑๐/๕๕)

๔๒



ผ่านพ้นไปแล้ว” 

 วันเวลานับตั้งแต่ ม.ร. เมื่อแรกตั้งได้ผ่านมาแล้ว ๔๑ ปี จาก ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๕๕ จึง

อาจมีการลืมเลือนหรือหวลรำาลึกได้ไม่ครบถ้วน นักเขียนอังกฤษผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ชื่อ ออส์การ์ 

ไวลด์ (Oscar Wilde, ๑๘๕๖ - ๑๙๐๐) ได้กล่าวไว้ว่า

 “ความทรงจำาเปรียบเหมือนสมุดจดบันทึกรายวันท่ีเราเอาติดตัวไปด้วย” (Memory is 

the diary that we all carry about with us.)

 สมุดจดบันทึกรายวันเช่นว่านั้นในความทรงจำาของแต่ละคนที่อยู่ ในเหตุการณ์อาจมี

ข้อความแตกต่างออกไป ทั้งนี้แล้วแต่ความใกล้หรือไกลกับเหตุการณ์และเกี่ยวโยงกับหน้าที่

ความรับผิดชอบขณะนั้น รวมทั้งความประทับใจที่ผิดแผกไม่เหมือนกัน แต่ไม่ว่าการบันทึก

ความทรงจำาแตกต่างกันอย่างไรย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “สถาบันนำ้าเงินทอง” ซึ่งได้เริ่มย่าง

ก้าวเดินในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดเริ่มต้นแบบกระทันหันได้สัมฤทธิ์ผลขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ทันกาล

 เมื่อมองย้อนโดยทวนเข็มนาฬิกาแห่งประวัติศาสตร์นับไปที่จุดเริ่มต้น ย่อมกล่าวได้

ว่า “ก้าวย่างแรกเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งผู้เขียนขอใช้สำานวนใกล้เคียงกับนักบินอวกาศ (astro-

naut) ชื่อ นีล อาร์มสตรอง (Neil Armstrong, ๑๙๓๐ - ๒๐๑๒) ผู้ลั่นวาจาด้วยสรรพสำาเนียง

เสียงมนุษย์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ว่าการเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์นั้นเป็นก้าวเล็ก ๆ 

ก้าวสั้น ๆ ของคน ๆ หนึ่ง แต่เป็นก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ (“That’s one 

small step for a man, one giant leap for humankind.”)

๒. คณะกรรมการเตรียมการ (Preparatory Committee)
 การเจาะเวลาย้อนหาอดีตแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยตลาดวิชา “รามคำาแหง” จน 

ถึงปฐมเหตุนั้น น่าจะเป็นเสียงเรียกร้องของบรรดาผู้ปกครองนักเรียนและผู้ ใฝ่ ใจศึกษาจำานวน 

มหาศาลที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดกว้าง คือ ไม่จำากัดรับ  เช่น ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมายากที่จะระบุว่าอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งแห่งกาลเวลาได้อย่าง

แน่นอน ทั้งนี้เพราะกระแสจากมหาชนซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพในการเรียนรู้ ให้มี

มหาวิทยาลัยตลาดวชิาไดม้มีาเปน็เวลาหลายปกีอ่นเกดิเปน็รปูธรรมแหง่            การรเิริม่ลงมอืเตรยีม 

ดำาเนินการ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งนับตั้งแต่ได้มีการสถาปนา

ขึ้นใน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๗ โดยได้ยกเลิกระบบตลาดวิชา  (Open Admissions Uni-

versity) และเหลือแต่ชื่อที่ตัดให้สั้นลง คือ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยหันเข้าสู่ระบบ 

“จำากัดรับ” แต่ในช่วงนั้นก็ยังพอมสีถาบันแห่งใหม่รองรับความสนใจใคร่รู้ของประชาชน ได้แก่

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคขึ้นเป็นแห่งแรกที่เชียงใหม่ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ม.ช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และตามมาด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ (ม.อ.) ประธานคณะกรรมการเตรียมงาน คือ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ และ

กรรมการร่วมอีก ๒ คน คือ รศ. ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ และผู้เขียนรวมเป็น ๓ คน เคยรับ

ราชการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท่านแรกเคยดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

๔๓



 คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีมากในช่วงใกล้ปี 

พ.ศ. ๒๕๑๐ และมีการเรียกร้องให้รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ขยายที่เรียนหรือเปิด

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก เสียงเรียกร้องเห็นได้ชัดเจน แต่ก็มิใช่ว่าไม่มีเสียงคัดค้าน โดย

เฉพาะเมื่อทราบว่าจะเปิดเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา นักวิชาการ นักการเมือง และบรรดา

สื่อมวลชนหลายคนแสดงความเห็นคัดค้านอย่างอื้ออึงไม่ใช่น้อย

 การเสนอพระราชบัญญัติให้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยตลาดวิชาลงนามโดย ส.ส ประมวล 

กุลมาตย์ และได้รับการสนับสนุนโดยหลายฝ่าย ได้มีการเขียนบันทึกไว้แล้วในเอกสารต่าง ๆ กัน

 ณ ที่นี้จะกล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการเตรียมการซึ่งรัฐบาลจอมพลถนอม 

กิตติขจร โดย พล.ท. บุญเรือน บัวจรูญ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งขึ้นในวันที่ ๓ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ดังรายนามต่อไปนี้

       ๑. นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต ์  เป็นประธานกรรมการ

 ๒. นายประภาศน์ อวยชัย  เป็นกรรมการ

 ๓. นายไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศร ี  เป็นกรรมการ

 ๔. นายอุดม วโรตม์สิขดิตถ์  เป็นกรรมการ

 ๕. นายอภิรมย์ ณ นคร   เป็นกรรมการ

 ๖. นายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน ์ เป็นกรรมการ

 ๗. นายบรรพต (จิรโชค) วีระสย เป็นกรรมการและเลขานุการ

 ๘. ร.อ. ไพบูลย์ ดีคง   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการทำางานอาศัยโดยความร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่าย ดังที่ผู้เขียนได้ ให้ 

รายละเอียดพอควรไว้ ในบทความภาษาอังกฤษ ซึ่งทางสถาบันส่วนภูมิภาคว่าด้วยการ

อุดมศึกษาและการพัฒนา (RIHED, Regional Institute of Higher Education and 

Development) ณ ประเทศสิงคโปร์ได้จัดพิมพ์ ๑๙๗๓ และต่อมา ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) 

ผู้เขียน (จิรโชค บรรพต วีระสย) ได้รับตำาแหน่งเป็นรองผู้อำานวยการ (Deputy Director) 

ของสถาบันแห่งนั้น หลังจากได้ดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (Founding Dean) ของ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ช่วง พ.ศ.  ๒๕๑๖ - ๒๕๒๐
 

๓. การปฐมนิเทศอันมโหฬารและการเปิดสอนครั้งแรก
 คณะกรรมการเตรียมการ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย การ

ทำางานเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น แม้จะเหนื่อยล้าและยากลำาบากเพียงใดก็ตาม การ

ติดต่อต่าง ๆ ไม่สะดวกเพราะมีเครื่องโทรศัพท์อยู่ที่ตึก AD1 (Administration) คือ ตึกเก่า

ของกรมพาณิชยสัมพันธ์ (ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาไว้ ตั้งอยู่ด้านหลังของพระอนุสาวรีย์องค์

พ่อขุนรามคำาแหง) เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัยมีนับจำานวนได้ อีกทั้ง

รถเมล์ที่ผ่านก็มีจำากัดน้อยสายมาก อย่างไรก็ตาม จากความพยายามร่วมกันจึงสามารถเปิด

รับสมัครได้โดยใช้อาคารเก่าที่ชำารุดทรุดโทรม แต่พอใช้การได้แม้นว่าต้องระมัดระวังมาก 

เวลาเดินทีอาจสะดุดหรือกระเทือนจนชำารุดลงได้

 อย่างไรก็ตามสามารถทำาการปฐมนิเทศนักศึกษาเป็นจำานวนเกือบ ๓๐,๐๐๐ คน 

ได้เป็นครั้งแรกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๔ การเตรียมการปฐมนิเทศเป็นเรื่องใหญ่
๔๔



มหาศาล เพราะคนนับหมื่นคนดังกล่าวนับรวมเป็นจำานวนมากกว่าจำานวนรวมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ 

ยุคนั้นทุกชั้นปีเสียอีก

 ในการปฐมนิเทศครั้งแรกใช้สนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นย่านใจกลางกรุงเทพมหานครการจราจรแน่นหนา

ติดขัดไปหมด บรรดาผู้รับผิดชอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ต้องไปถึงสถานที่แต่เช้ามืด และบางท่านเลือกใช้บริการ

แท็กซี่ หรือรถตุ๊กตุ๊กมากกว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัว ด้วยเกรงว่าพาหนะส่วนตัวจะเคว้งคว้างก่อนถึงสถานที่ 

 เท่าที่จำาได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ พลเอกประภาส จารุเสถียร รับเชิญมาเป็นประธานใน

พิธี โดย ศ. ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เขียน(จิรโชค วีระสย) เป็นพิธีกร

 ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ทุ่มเทเหนื่อยล้ากันทุกคนแต่ต่างก็รู้สึกปลื้มปิติจากผลงานท่ีการปฐมนิเทศซึ่งเป็นการประชุม 

ผู้ ใฝ่รู้จำานวนมหาศาลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นกิจกรรมที่มโหฬารและประสบผลสำาเร็จน่าชื่นชม

 ต่อจากการปฐมนิเทศครั้งนั้นก็ยังมีการปฐมนิเทศครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ซึ่งจัดขึ้น ณ 

ลานพ่อขุน คือ หน้าตึกอธิการบดีสมัยนั้น (AD1 ในปัจจุบัน) การปฐมนิเทศ ครั้งที่ ๒ จำาเป็นเพราะว่ามีนักศึกษา 

ที่เข้ามาสมัครเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๘,๐๐๐ คน ดังนั้น นักศึกษาในปีแรกจึงมีด้วยกันประมาณ ๓๗,๐๐๐ สำาหรับ

นักศึกษาผู้มีอายุน้อยที่สุดคือ ๑๗ ปี และมากที่สุดคือ ๗๑ ปี คือตัวเลขกลับกันพอดี และสำาหรับผู้สูงอายุผู้นั้น 

มียศเป็น พ.อ. และเป็นนายแพทย์เกษียณแล้วซึ่งมีปัญหาเรื่องสายตาในการทำาข้อสอบแบบปรนัยจึงต้องขออนุญาต

ผู้คุมสอบขอใช้แว่นขยายเมื่อตอบคำาถามในข้อสอบ

 การเปิดเรียนครั้งแรกสุดของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีขึ้นในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ โดยใช้สถาน

ที่ ๓ ประเภท คือ 

 ๑) อาคารเก่าที่มีอยู่เดิมตั้งแต่งานแสดงสินค้า ณ หัวหมากแต่ได้ซ่อมแซมไปบ้างแล้วกับ 

 ๒) อาคารสร้างรีบด่วน เรียกว่ากึ่งถาวรชั้นเดียว ซึ่งอาจารย์ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ ใช้ชื่อว่า NB 

(New Buildings) เช่น NB1, NB2. 

 ๓) อาคารกึ่งถาวร ๒ ชั้น เช่น อาคารตรีบูร ที่ยังคงอยู่ ณ ปัจจุบัน

 ในช่วงหลังเช่นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นักศึกษาที่อายุมากที่สุด ชื่อ เหลื่อม พันธุ์ฤกษ์ ซึ่งเป็น ส.ส. 

หลายสมัยและเป็นช่วงมีการจัดตั้ง ส.ส.ร. เพื่อการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นนั้นได้รับเลือกเป็นประธานของคณะที่ประชุม 

ส.ส.ร. ซึ่งท่านผู้นี้ ได้รับเลือกจากการที่เป็นผู้อาวุโส คืออายุสูงสุดของบรรดาผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ส.ส.ร. 

คือท่านอายุมากกว่าท่านพลตำารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร ไม่กี่สัปดาห์ ขณะนั้นผู้เขียน เป็นอาจารย์ตัวแทนคณะ

รัฐศาสตร์ทำาหน้าที่รับสมัคร ณ ราม ๒ สำาหรับโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ผู้เขียนสังเกตว่าต้องพูดกับผู้สมัคร

ผู้นี้ด้วยเสียงดัง ทราบต่อมาว่าท่านมีปัญหาการฟังเพราะสูงวัย ช่วงนั้น ผู้เขียนดูในชุดสมัครระบุว่าอายุ ๘๗ หรือ 

๔๕



๘๘ ป ีซึ่งเขียนไว้ก่อนที่ท่านมาสมัครจริง ต่อมาผู้เขียนตรวจสอบจึงพบว่าท่านอายุเพิ่มอีก ๑ ปีแล้ว ช่วงนั้น ท่าน

อาจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นหัวหน้าภาควิชาแปลนเอ ผู้เขียนจึงปรึกษาท่านว่าจะรับหรือไม่ ปรากฏ

ว่าท่านใจกว้าง บอกว่ารับได้เลย นับเป็นสปิริตแห่งปรัชญาการศึกษาระบบเปิดโอกาสกว้างโดยแท้ ท่านผู้นี้คือ

คุณเหลื่อม พันธุ์ฤกษ์ สมัยหนึ่งเป็นครูผู้เคยสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ ซึ่งอดีตนักเรียนเก่าที่เคยเรียนกับ

ท่านคนหนึ่ง คือ น้องชายท่านอดีตนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ได้แก่ ท่านหัวหน้าพรรคประชากรไทยปัจจุบัน 

คือ สุมิตร สุนทรเวช ต่อมานักศึกษา เหลื่อม พันธุ์ฤกษ์ เมื่ออายุ ๙๐ ปี ก็มีชื่อเป็นมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

ของรามคำาแหง แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าไม่มีผู้ ใดแก่เกินเรียน ณ สถาบันรามซึ่งมีลักษณะสำาคัญ คือ Open Mind, 

Open Opportunity, Open Heart. 

 กระบวนวิชาแรกที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้นในวันนั้นคือ LS103 (Library Science) 

การใช้ห้องสมุด (ต่อมามีการปรับรหัสวิชาเป็น LB103) โดย ศ. ดร. ศักดิ ์ เป็นผู้กล่าวแนะนำาทั่ว ๆ ไป และ

อาจารย์อัมพร ปั้นศรี เป็นผู้บรรยายพร้อมกับการถ่ายทอดโดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งขณะนั้นถือว่า

เป็นนวัตกรรม (innovations) คือของใหม่มาก คณะกรรมการเตรียมการรวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ได้ไป

สังเกตการณ์การสอนอย่างคับค่ังและยินดีที่การบรรยายสำาหรับมหาชนคนจำานวนมากอย่างนั้นในครั้งแรกไปได้ดี

เป็น “ปรากฏการณ์” ทีเดียว 

๔. เกร็ดบางประการ 
 เรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ ในลิ้นชักแห่งความทรงจำาในเรื่องต่าง ๆ ยังมีอีกมาก แต่ขอสรุปเฉพาะบางเรื่อง

เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ทั่วไป แต่บางเรื่องก็ละเว้น เช่นเรื่องที่มาของนามอันเป็นมงคลยิ่ง คือ รามคำาแหง ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่านผู้อื่นได้เขียนหรือบอกเล่าไว้แล้ว

 ๔.๑ ว่าด้วยการกำาหนดที่ตั้งอาคาร

 โดยที่ ม.ร.ได้รับงบประมาณจำากัดมากแต่มุ่งมั่น 

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำาหนดให้

อาคารสำานักงานอธิการบดีต้องสร้างบริเวณที่ใกล้ทาง

เข้าออกของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด อีกทั้งหน่วยงาน

ที่ผู้คนจะมาติดต่อเรื่องการรับสมัครต้องให้สะดวกที่สุด 

อาคาร สวป. จึงกำาหนดให้ตั้งอยูบ่ริเวณที่เข้าถึงเข้า

ออกได้ง่าย คือประตูแรกด้านหน้าที่ต้อนรับผู้คนที่ทำางาน

และผู้มาเยือน คือ ด้านถนนรามคำาแหง ซึ่งเดิมชื่อ ถนน

สุขุมวิท ซอย ๗๑  ต่อมา รศ. ธนกาญจน์ ได้มีหนังสือไป

ยังหน่วยราชการขอให้ ใช้ชื่อถนนรามคำาแหง 

 ๔.๒ อักษรย่อ

 ตัวอักษรย่อของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงนั้น มักใช้กันอย่างลักลั่น พึงทราบว่าตามที่กำาหนดไว้ เดิมนั้นมีจุด

สองจุด คือจุดหลัง ม. และหลัง ร. คือ ม.ร. วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่กำาหนดให้มี ๒ จุด คือ ไม่ประสงค์ ให้ตรง

กับคำาย่อภาษาอังกฤษ Mr. หรือ มร. ซึ่งมักออกเสียงกันว่า มิสเตอร์ หรือคำาย่อที่ ๒ ที่เป็นภาษาไทยย่อมแปลว่า 

มรณะ

๔๖



 ๔.๓ สีประจำามหาวิทยาลัย

 สีประจำ�มห�วิทย�ลัยที่เป็นนำ้�เงินทองนั้น ศ. ดร. ศักดิ์ ผ�สุขนิรันต์ ประธ�นคณะกรรมก�รเตรียม

ก�รฯ มุ่งให้สื่อคว�มหม�ยดังนี้ ๑) ทอง หม�ยถึง ยุคทองรุ่งเรืองจรัสแสงสมัยพ่อขุนร�มคำ�แหงผู้ประดิษฐ์

ล�ยสือไทย  และ ๒) สีนำ้�เงินเป็นสัญลักษณ์แห่งคว�มเป็นมห�กษัตริย์ของพ่อขุนร�มคำ�แหง

 ๔.๔ คำาขวัญ ๔ ข้อ

 คำาขวัญเดิมของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง คือ รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ นั้น 

ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นผู้เขียนขึ้นต่อมาได้มีการติดแสดงไว้ ให้เห็นอย่างชัดแจ้งตรงหน้าอาคาร สวป. (เก่า) 

ซึ่งบรรดาผู้ผ่านไปผ่านมาย่อมจำาได้ยุคนั้น และตราตรึงว่า ปณิธาน (Will) ของ ม.ร. นั้น สุดลำ้าเลิศ เน้นคุณธรรม

ความดี ทั้งระดับส่วนตัวและส่วนรวม เป็นช่วงเวลาก่อนการเผยแพร่ของมโนทัศน์ “การบริหารจัดการที่ดี” ตาม

ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติโดย คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.ประยูร 

กาญจนดุล เป็นประธานและผู้เขียนเป็นอนุกรรมการผู้หนึ่ง แต่ต่อมามักใช้ศัพท์ไม่ทางการคือ “ธรรมาภิบาล” (good 

governance) 

 สำาหรับคำาขวัญเพิ่มเติมหรือคำาขวัญใหม ่ได้มีขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

โดยมีคณะกรรมการการคัดเลือกจากผู้ส่งเข้าประกวดซึ่งประธาน ได้แก่ วิลาส 

มณีวัต และผู้เขียน (จิรโชค วีระสย) เป็นกรรมการด้วยผู้หนึ่ง ผลก็คือได้คำาขวัญ 

“เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” ซึ่งมาจากการส่งเข้าประกวดของนักเรียน

สตรีจากจังหวัดขอนแก่น เดิมนั้นสำานวนแตกต่างเล็กน้อย คือเดิมที่ส่งมาเป็น 

“ดวงเทียน ส่องแสง” 

 ๔.๕ ส่วนพุทธภาษิตประจำามหาวิทยาลัยนั้น เกิดขึ้นในคณะกรรมการฯ ซึ่งท่าน ดร.ศักดิ์ ถามความเห็น 

ในที่ประชุมและผู้เขียน (ชื่อเก่าบรรพต วีระสัย ในขณะนั้น) เสนอว่าควรเป็น อัตตาหิ อัตตโนนาโถ ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพราะเหมาะสมกับการพึ่งตนเองสู่ความสัมฤทธิ์ผลอันเป็นอัตลักษณ์ (identity) ของ

มหาวิทยาลัย

 ๔.๖ ชื่ออาคาร

 ชื่อของอาคารต่าง ๆ นั้นในช่วงแรกยังไม่นิยมให้เป็นแบบชื่อเก่ายุคอาณาจักรสุโขทัย - ศรีสัชชนาลัย เมื่อ

ช่วง ๗๕๐ ปีมาแล้ว แต่หลังจากปรึกษาและตกลงกันไม่ได้เพราะคะแนน ๓ ต่อ ๓ เนื่องจากผู้เขียนติดราชการ ณ 

ม.เชียงใหม่ ท่านประธาน ดร. ศักดิ์ ให้เลื่อนการตัดสินออกไป และเมื่อผู้เขียนได้เข้าประชุมก็สนับสนุน ชื่ออาคาร

สถานที่ซึ่งเตือนใจให้รำาลึกถึงรากเหง้า (roots) ต้นเค้าแห่งสปิริต รามคำาแหง คือ มีมติ ๔ : ๓ ให้ ใช้ชื่อยุคกรุง 

สุโขทัย จึงเห็นควรใชช้ื่อเก่าระดับตำานานยุคประวัติศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้ระลึกถึงอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ยุคสุโขทัย

 อาคารเบกพลนั้นเดิมใช้ชื่อว่า “เนกพล” แต่ต่อมา ดร. สิทธา พินิจภูดล คณะมนุษยศาสตร์แนะว่าจะเป็น 

“เบกพล” มากกว่า จึงใช้ ตามนั้นและใช้ตัวย่อตามทีอ่าจารย์ 

ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ กำาหนดเพราะเป็นผู้อำานวยการ สวป. 

และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคนแรก คือ ใช้ BPB ซึ่ง B ตัว

ท้าย คือ Building 

 สำาหรับชื่ออาคารที่ทำาการของคณะบริหารธุรกิจนั้น 

ผู้เขียน (จิรโชค วีระสย) เสนอชื่ออาคาร “ศรีสัชชนาลัย” ซึ่งใช้

มาจนทุกวันนี้ และต้องมีตัวย่อ O คือ Office อยู่ตรงกลาง

๔๗



 ๔.๗ ค่าหน่วยกิต

 เดิมทีเดียวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ค่าหน่วยกิตกำาหนดไว้ ๓๐ บาท ทั้งนี้เพราะคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้ามา

เรียนไม่มากนัก โดยพิจารณาจากคลื่นแห่งการคัดค้านการจัดตั้งแบบตลาดวิชามาก แต่เมื่อมีนักศึกษาในระยะแรก

เกินความคาดหมายจำานวนมากคือล้นถึงเกือบ ๓๐,๐๐๐ คน อธิการบดีคนแรกคือ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ได้เสนอ

ต่อที่ประชุม ทปม. เห็นควรให้ลดลงมาเหลือ ๒๕ บาท

 ต่อมาในช่วงหลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีการเรียกร้องให้ลดค่าหน่วยกิตลงมาอีก ซึ่งลดลงมาจนถึงหน่วยกิต

ละ ๑๘ บาท ซึ่งค่าของเงินลดลงมาก ทำาให้ระยะหลังสภามหาวิทยาลัยลงมติให้เป็น ๒๕ บาท เหมือนยุค ดร. ศักดิ์ 

 อนึ่ง ศัพท์ ทปม. นั้น ที่ประชุมมหาวิทยาลัยนั้น เสนอโดย รศ. ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์

 ๔.๘ ระบบ G P F

 สำาหรับการกำาหนด grade เป็น GPF นั้นมีประวัติค่อนข้างยาว ในระยะต้นคณะเตรียมการบางท่านมีความ

เห็นเดิมว่าน่าจะใช้ระบบ ABCD แต่ต่อมาหลังจากที่ ได้กลับจากการดูงานที่ต่างประเทศแล้ว มีคณะกรรมการ

บางท่านต้องการให้เป็นระบบ P และ F เพื่อง่ายต่อการตรวจให้คะแนน

 เรื่องนี้ถกกันอยู่มากคณะกรรมการเตรียมการขอฟังความคิดเห็นจากผู้เขียน ซึ่งช่วงนั้นยังเป็นหัวหน้าภาค

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา และเลขาธิการศูนย์วิจัยล้านนาไทย อยู่ที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เมื่อผู้เขียน (จิรโชค บรรพต วีระสย) เข้าประชุมครั้งถัดมาจึงได้ เสนออีกแนวหนึ่งคือให้เป็น ๔ grades คือ E (Ex-

cellent) G (Good) P (Pass) และ F (Failure) ต่อมาที่ประชุมเตรียมการตกลงให้ ใช้ G P F อย่างที่ ใช้กันทุกวัน

นี้ โดยตัด E ออกไป สาเหตุที่ ไม่ใช้ระบบ A B C D ก็เพราะเห็นว่ามีนักศึกษาจำานวนมากและพื้นความรู้แตกต่าง 

กันมาก การใช้ตะแกรงถี่เกินไป อาจไม่เป็นระบบการวัดผลที่ดีและระบบ ๓ grades น่าจะดีกว่าเชิงมาตรฐาน

๕. การเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชและการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

 การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกนั้น 

กระทำาขึ้น ณ บริเวณหอสมุดกลาง มีการเตรียมการ 

กันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งในด้านสถานที่ และการถวาย 

การอารักขา ในวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จ 

พระราชดำาเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุน

รามคำาแหง ในการนี้ ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย  

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กราบบังคับทูล สาระสำาคัญ 

คือได้ ใช้เงินรายได้เป็นค่าก่อสร้างท่ีประดิษฐานพระบรม

รูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช และให้มีห้องประชุมไว้

ข้างใต้ฐานด้วย การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ๙ พฤษภาคม 

๒๕๑๖

 วันพิธีเปิดนี้ถือว่าเป็นมงคลและสำาคัญยิ่งเป็น

วันสถาปนาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีการน้อม 

รำาลึกและเฉลิมฉลองกันทุกปี อนึ่งในวารดิถีอันเป็น

๔๘



ศุภมงคลนั้น สภามหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปริญญา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง

สังคมวิทยาแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 สำาหรับการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก คือ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จมาพระราชทาน 

ศาสตราจารย์กำาธร พันธุลาภ อธิการบดีเป็นผู้กราบบังคับทูลรายงานว่ามีการเปิดสอน ๗ คณะมี ๓๘ ภาควิชา เปิด

สอน ๕๖๕ กระบวนวิชามีจำานวนนักศึกษา ๕๒,๗๓๕ คน มีผู้สำาเร็จชั้นปริญญาตรีในปีการศึกษา ๑,๒๕๖ คน ราย

ละเอียดอาจมีท่านอื่นได้เขียนไว้แล้ว ผู้เขียนขอบันทึกเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่นในการขานชื่อบัณฑิตกระทำาโดยไม่ยาก

นักเพราะมีบัณฑิตน้อย ในปัจจุบันมีการแบ่งหน้าที่กันขานชื่อบัณฑิตออกเป็นหลายคนด้วยกัน เพราะบัณฑิตมาก

ขึ้นกว่าเดิม 

 สำาหรับการขานชื่อปีแรกนั้นจำาได้ว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ขณะนั้นคือ อาจารย์สุนทร แสวงผล ไม่ต้อง 

อ่านจากกระดาษรายชื่อเลย ทั้งนี้เพราะมีผู้จบเป็นบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์เพียง ๑๐ คน เท่านั้นจึงสามารถ

จำาชื่อได้ทั้งหมดและสามารถขานชื่อได้โดยความจำาเมื่อบัณฑิตเดินออกมา ส่วนคณะรัฐศาสตร์นั้นผู้เขียนในฐานะ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์คนแรกขานรายชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญา มีทั้งสิ้น ๓๖ คนเท่านั้น ต่อมาบัณฑิต

รัฐศาสตร์จึงเพิ่มขึ้นมากเพราะมีผู้เข้าเรียนมากที่สุด รวมทั้งสิ้นกว่า ๙๘,๐๐๐ คนระหว่างชั้นปีที่ ๑ - ๔

๔๙



๖. สามัคคีและภารกิจร่วม

 วันเวลาชั่วโมงและนาที ได้ผ่านล่วงเลยไปเหมือนติดปีกบิน ภารกิจและปณิธานในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง กระทำาร่วมกันด้วยการตระหนักในหน้าที่ ในใจรักวิชาการ ในความเป็นห่วงอนาคตของอนุชนคนรุ่น

หลัง และการร่วมงานกันเป็นไปด้วยการอุทิศใจอุทิศเวลาด้วยสามัคคีธรรม ความรู้สึกว่าได้ร่วมกระทำาภารกิจอัน 

สำาคญัและมปีระโยชนเ์ปน็แรงบนัดาลใจใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ และมุง่มัน่ใหเ้กดิความสำาเรจ็โดยปราศจากความ 

ย่อท้อและเชื่อว่านานาอุปสรรคย่อมผ่านพ้นไป

 ภารกิจในระยะเตรียมการก่อตั้งสถาบัน ม.ร. --- มุ่งรู้ มุ่งเรียน จึงมาราม มีมากมหาศาล แต่หลักอิทธิ

บาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีการปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้

ร่วมประสานสามัคคีกันอย่างดี นักศึกษาก็มีบทบาทช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่น้อย ความพยายามอยู่ที่ ใด ย่อมมีความ

สำาเร็จดังปรากฎว่า ในช่วงเวลาที่ ได้เปิดมหาวิทยาลัยรามคำาแหงใหม่ ๆ  นั้นรามคำาแหงได้ทำาชื่อเสียงทางด้านศิลปะ

และการกีฬาอย่างมาก ละครอิงประวัติศาสตร์ เช่น เรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำาแหงและเรื่องเจ้าหญิงแสน

หวี เป็นต้น ต่อมานักแสดงสมัครเล่นของมหาวิทยาลัยหลายคนได้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการภาพยนตร์ เช่น จตุพล 

ภู่อภิรมย ์เป็นต้น สำาหรับด้านการกีฬานั้นปรากฏว่าได้ครองตำาแหน่งแชมเปี้ยนอยู่เกือบตลอดเวลา

 การรว่มภารกิจทางการศึกษาในมหาวทิยาลยัทีเ่ปดิกวา้งอยา่งของเรา   เปน็เสมอืนการจดุประทปีทางปญัญา 

เป็น “เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” ต่อสังคมส่วนรวมและในขณะเดียวกันก็มีส่วนกระชับเกลียวสัมพันธ์ 

แห่งไมตรีจิตมิตรภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

๗. เจาะเวลาหาอดีต : เกินกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมาและผ่านไป
 เมื่อเดือนพฤศจิกายนผ่านมาทุกปี ย่อมทำาให้หวนรำาลึกถึงการเริ่มต้นซึ่งเป็นจุดเล็ก ๆ และดูเหมือนว่า 

อนาคตไม่แน่นอนและดูไม่ผ่องใสเท่าใดนัก เมื่อ ๔๐ ปีเศษก่อนมาแล้วนั้น สำาหรับช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๔ นับจากการเป็น

มหาวิทยาลัยในปี ๒๕๑๔ มาเป็นรามคำาแหงโดยผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านนำ้าท่วม เช่น ปี ๒๕๒๖, ๒๕๓๘ ผ่าน

อุปสรรคเข้าสู่ความยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี มีผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

 ผลงานของ เอช.จี.เวลส์ (H.G. Wells, ๑๘๖๖ - ๑๙๔๖) นักประพันธ์ชาวอังกฤษผู้กล่าวถึง ยานยนต์

แห่งกาลเวลา (The Time Machine) ในหนังสือเรื่อง “สงครามระหว่างพิภพ” (War of the Worlds) หนังสือ

ดังกล่าวเป็นจินตนาการที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากการค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพของจอมอัจฉริยะแอลเบอร์ต 

ไอสไตน์ (Albert Einstein) หากมียานยนต์พิเศษดังกล่าว ย่อม “เจาะเวลาหาอดีตได้” และในทำานองเดียวกันย่อม

อาจก้าวลำ้าล่วงหน้าไปถึงอนาคตกาล (อน+อาคต-สภาพที่ยังไม่มาหรือยังมาไม่ถึง) ได้....ดังปรากฏในภาพยนตร์

๕๐



แห่งจินตนาการอิงวิทยาศาสตรข์องนักสร้างภาพยนต์ที่ โด่งดังของฮอลลีวูด คือ สตีเวน  สปีลเบอร์ก (Steven  

Spielberg, เกิด ๑๘ ธันวาคม ๑๙๔๗) ชื่อ Back to the Future และมีผู้แปลเป็นไทยว่า “เจาะเวลาหาอดีต” ซึ่ง

มี ๓ ชุดด้วยกัน และแปรตามศัพท์ คือ  “กลับคืนสู่อนาคต” 

 สำาหรับบรรดาลูกพ่อขุนทั้งหลายวันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมือนม้านิลมังกรในเรื่องพระอภัยมณีที่

มีฝีเท้าจัด และมีความสามารถพิเศษมหัศจรรย์

 เมื่อกาลเวลากำาลังผ่านไปอย่างเร็วรี่ ไม่รีรอผู้ ใดมหาวิทยาลัย มุ่งรู้ มุ่งเรียน แห่งนี้ย่อมผ่านครบสิริอายุ 

๔๑ ปีและเจริญวัยและก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งมากกว่านั้น สมควรพัฒนา “วิสัยทัศน์” “วิสัยทัน” ไปข้างหน้า

ด้วยสายตาที่ทอดยาวไกลออกไปเสมือนกับยานยนต์แห่งกาลเวลาที่อยู่ ในกลไกแห่งชีวิตของสมาชิกชาวราม

ทั้งหลาย กล่าวคือ มองไปสู่ภายภาคหน้าของอนาคตกาลมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว คือ 

การมี “วิสัยทน” คือมุ่งมั่นและ “วิสัยแท้” คือการเข้าถึงแก่นแห่งความดีงามที่แท้จริง ซึ่งต่อมาท่านอธิการบดี 

รศ.รังสรรค์ แสงสุข ได้เน้นว่า “ความรู้ (และ“การแสวงหาความรู้”) คู่คุณธรรม” บ่งบอกถึงการยึดมั่นในความดี

งามและความถูกต้อง

 การเหลียวและมุ่งมองนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ “การเจาะเวลาหาอดีต” แต่ “สดับสังคีตแห่งอนาคต” การ

รับฟังเสียงดนตรีเช่นว่านั้น คือ การทอดทัศนาสู่วันเวลาที่ยังมาไม่ถึงแห่งอนาคตกาล เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยคำานึงถึงหลักธรรมแห่งการไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท 

๘. สดับสังคีตแห่งอนาคต
 เมื่อปฏิทินเปิดถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นเวลาครบ ๔๑ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

สมควรย้อนรำาลึก และแสดงความมุ่งหวังแห่งความสำาเร็จในภารกิจในภายภาคหน้า การรำาลึกถึงอดีต และคาด-

การณ์ช่วงต่อไปนั้นปรากฏในเนื้อเพลงของโรงเรียนมัธยมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงยาวนานของอังกฤษ ซึ่งได้รับการจัด

ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๕๗๒ (ยุคพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ ๑) คือ โรงเรียนแฮร์ โรว์ (Harrow School) ซึ่งถอดความ

เป็นภาษาไทย โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช บุคคลระดับโลกที่ ได้รับการยกย่องโดยองค์การ UNESCO ไว้ดังนี้

     Forty years on, when afar and asunder 

สี่สิบปีต่อไป เมื่ออยู่ต่างห่างไกลต่างถิ่นที่

Parted are those who are singing to-day,   

คนที่ร้องเพลงด้วยกันในวันนี้

When you look back, and forlornly wonder   

นึกความหลังคงจะมีความสงกา

What you were like in your work and your play.  

ว่าเคยเรียนเคยเล่นเป็นไฉน

Then, it may be, there will often come o’ver you.   

เมื่อนั้นไซร้จะได้ยินถวิลหา

Glimpses of notes like the catch of a song   

เหมือนเสียงเพลงแผ่ว ๆ ดังแว่วมา

Visions of boyhood shall float them before you   

ภาพเมื่อคราเป็นเด็กน้อยลอยผ่านไป

๕๑



Forty years on, growing older and older,   

สี่สิบปีข้างหน้า แก่ชราลงกว่าก่อนเป็นไหน ๆ

Shorter in wind, as in memory long,   

จะเดินเหินก็ลำาบากยากเหลือใจ

Feeble of foot, and rheumatic   

ทั้งหลังไหล่ปวดเมื่อยเหนื่อยง่ายลง

What will it help you that once you were strong?  

ได้แต่จำาอดีตกาลนานหนักหนา ถึงเคยแข็งแรงมาก็อย่าหลง

God gives us bases to guard or beleaguer,   

ว่าจะช่วยตนได้ ให้มั่นคง จึงควรจงใจมุ่งพยุงธรรม

Games to play out, whether earnest of fun;   

หรือโจมตีของไม่ดีอย่าละเว้น หากีฬาเอาไว้เล่นให้คมขำา 

Fights for the fearless, and goals for the eager, 

กล้าต้องสู้มิรู้ขาด ฉลาดต้องทำา

Twenty, and thirty, and forty years on.   

ยี่-สามสี่-สิบ ฉนำาจำาไว้เอย

 ข้อความล้วนกินใจและประโยคสำาคัญ คือ ในช่วงท้ายที่ว่า “ได้แต่จำาอดีตกาลนานหนักหนา ถึงเคยแข็ง

แรงมาก็อย่าหลง ว่าจะช่วยตนได้ ให้มั่นคง จึงควรใจมุ่งผดุงธรรม” 

๙. ความคาบเกี่ยวแห่งกาลเวลา
 ช่วงเวลาประมาณกว่า ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีประจักษ์พยานให้เห็นความแตกต่างในทางที่ดีจาก ม.ร. 

เมื่อแรกตั้ง โดยเฉพาะความเจริญที่เห็นเป็นรูปธรรมมีมากทั้งภายในรั้วมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งได้ขยายออกไปเป็น

ราม ๒ และภายนอกสู่ภูมิภาคและต่างประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงวาระการดำารงตำาแหน่งของอธิการบดี 

“ท่านคุณครู” รังสรรค์ แสงสุข ซึ่งกระจายออกไปในรูป E-Learning และ Mobile Learning สื่อดังกล่าวและอื่น ๆ  

ทำาใหข้ยายพรมแดนแห่งความรู้แบบตลาดวิชาสู่หลากท้องถิ่นหลายท้องที่ของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ  ใน 

นานาทวีป อีกทั้งพัฒนาการเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต

 การเริ่มต้นและการพัฒนาของ ม.ร. แม้นมีอุปสรรคขวากหนามแต่ก็สามารถล่วงพ้นปัญหาเหล่านั้น

ได้โดยอาศัย “วิสัยทำา” คือลงมือกระทำาการ อีกทั้งยังได้มีการสร้างสรรค์หลายสิ่งหลายอย่างให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้น 

หากอ้าง “คำาคมคารมกวี” ของ ซอฟเฟอะคลิส (Sophocles C. ๔๙๖-๔๐๖ B.C.) นักแต่งบทละครแห่ง

อารยธรรมกรีกโบราณ ผู้ซึ่งรัฐบุรุษ ชาร์ลส์ เดอโกลย ์(Charles de Gaulle) แห่งฝรั่งเศสสดุดีอยู่เป็นประจำา ก็

อาจกล่าวได้ว่า (ถอดความโดยผู้เขียน)

๕๒



     “ทิวาวารแม้นดีเยี่ยม เอี่ยมโสภา

    ต้องรอเวลาจวน สายัณห์ตะวันรอน

    ก่อนชื่นชม สมใจจินต์”

    (“One must wait until the evening to see

    how splendid the day has been.”)

 

 บรรยากาศแห่งความหวังสำาหรับปีต่อ ๆ ไป บรรดาชาวลูกพ่อขุน ทั้งหลายย่อมแต่ไม่เพียง “เจาะเวลา

หาอดีต สดับสังคีตแห่งอนาคต” แต่ควรคำานึงภารกิจห้วงปัจจุบันกาล เพื่อร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ 

และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้ก้าวรุดไปไม่หยุดยั้งในกาลข้างหน้าอีกนานแสนนานโดยทำาหน้าที่อย่าง

ครบถ้วนของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ ๑) ถ่ายทอดวิชา ๒) หาความรู้เพิ่ม ๓) เสริมสุขปวงประชา และ 

๔) ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

๕๓
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จาก “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา...” สู่

  “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”
รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ยืนยงคู่ประเทศไทย เป็น 
ระยะเวลายาวนานกว่า ๔ ทศวรรษ และครบรอบ ๔๑ ปีในปีนี้ ประชากรชาวรามคำาแหง
ตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทั้งในอดีตถึงปัจจุบันรวมมีประมาณ ๓.๕ 
ล้านคน โดยเฉพาะบัณฑิตรามคำาแหงที่ทำาประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติทั้งภาครัฐ 
และเอกชนรวมแล้วประมาณ ๘ แสนคน และปัจจุบันยังมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษาอยู่ 
ทุกระดับทั้งปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอก รวมแล้วประมาณ ๓ แสน ๒ หมื่น

คน นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวรามคำาแหง มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตั้งแต่ปี 
๒๕๑๔ เป็นต้นมา ได้ทำาหน้าที่ผลิตบุคลากรชั้นนำาในสาขาวิชาการต่าง ๆ และทำาหน้าที่อื่น ๆ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  
 ผมในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มี โอกาสได้ปฏิบัติงานอยู่ ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหงตั้งแต่
เร่ิมกอ่ตัง้จนถงึปจัจบุนั  รู้สำานกึในพระคณุของมหาวทิยาลยั และมคีวามผกูพนัตอ่มหาวทิยาลยั 
อย่างมาก เพราะได้มีโอกาสรับใช้มหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกือบทั้งชีวิต ทำาให้ 
มีสถานภาพความเป็นอยู่ มีเกียรติและมีความสุขในชีวิตตามสมควร ผมจึงมีความภาคภูมิใจ

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีความเจริญก้าวหน้าจนกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาของ
ประเทศอย่างในปัจจุบันนี้ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ มากมายที่จะกล่าวถึง ต่อไปนี ้
ผมใคร่ขอกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ หรือวลี หรือคำาขวัญ หรืออาจจะเรียก 
อย่างใดก็ได้ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงแล้วจะยำ้าความรู้สึกที่เป็นชาวรามคำาแหงได้ทันที 
 “ลูกพ่อขุนฯ” เป็นคำาแรกที่ทุกคนเข้าใจแน่นอนและอยู่เหนือคำาอธิบายใด ๆ 
 “สุพรรณิการ์” ซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี ก็เป็นสัญลักษณ์ชาวรามคำาแหงสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้
 นอกจากคำาว่า  “ลูกพ่อขุนฯ” และ “สุพรรณิการ์” ดังกล่าวแล้ว ผมใคร่ขอกล่าวถึง
วลี หรือคำาขวัญที่เป็นอมตะของชาวรามคำาแหง ดังต่อไปนี้
 “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ” ทั้ง ๔ ประโยคนี้เป็นคำาขวัญคำา
แรกที่อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์  ผาสุข- 
นิรันต ์ เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อเตือนสติและปลูกฝังจิตสำานึกแก่ลูกพ่อขุนทั้งหลาย ผมจำาได้ว่าท่าน
คิดได้ ๓ ประโยคแรกอย่างรวดเร็วคล้องจองกัน คือ รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน 
แต่ประโยคสุดท้ายที่ว่า สนองคุณชาตินั้น ท่านใช้เวลาอีกประมาณ ๓ เดือนต่อมาจึงจะคิดได้ 
ซึ่งท่านได้ ให้ความหมายคำาขวัญดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง 
 “รู้จักอภัย” หมายถึง ความรัก ความสามัคคีของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน
รามคำาแหงที่มาจากหลากหลายของผู้คนที่มีทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และจากทุกสถานที่ทุกแห่งหน 
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ทั้งในเมืองกรุงและต่างจังหวัดจึงต้องการให้มี ความรัก ความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้อง มีนำ้าใจเป็นนักกีฬา
รู้แพ้รู้ชนะหนักนิดเบาหน่อยต้องให้อภัยกัน 
 “ตั้งใจศึกษา” ก็หมายถึง เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วต้องเอาใจใส่หมั่นศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก
ของนักศึกษา 

 “บูชาพ่อขุนฯ” หมายถึง ให้ความเคารพสักการะบูชาพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
พระราชทานพระนามของพระองค์ท่านเป็นชื่อมหาวิทยาลัย รวมตลอดความเคารพสักการะเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์ตลอดไป 

 “สนองคุณชาติ” หมายถึง ลูกพ่อขุนทุกคนจะต้องทำาคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติเป็นส่วนรวมทั้งใน
ขณะที่ศึกษาอยู่ และโดยเฉพาะเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทดแทนพระคุณของชาติของแผ่นดิน โดยทำาความดี
ความงามตามความรู้ความสามารถที่ ได้ศึกษาเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นที่สุดด้วย
 “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือ อตฺตา หิ อัตตาโน นาโถ” เป็นวลีในยุคแรกของรามคำาแหงที่ ใช้ ใน “ข่าว
รามคำาแหง” ทีร่องศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อาจารย์รุ่นแรกเป็นผู้ริเริ่มเสนอ อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต ์ให้จัดทำาข่าวรามคำาแหงเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ดังนั้น 
ในยุคแรกเมื่อปี ๒๕๑๔ จึงมีคำาว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เป็นคำาที่อยู่ ในความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษา ซึ่งจะต้อง
ศึกษาโดยพึ่งพาตนเองมากที่สุดเพราะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา จะมาเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ไม่มาเรียนก็ดูตำาราเอง 
ต้องยอมรับว่าต้องเรียนด้วยตนเองจึงจะประสบความสำาเร็จได้ 
 “เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” เป็นวลีที่ ได้มีการประกวดคำาขวัญของมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.  
๒๕๒๗ คำาขวัญที่ชนะการประกวดนี้มีความหมายอย่างยิ่งของชาวรามคำาแหง เป็นวลีที่สะท้อนความรู้สึกถึงสถาบัน
การศึกษาที่ ให้โอกาสทุกคนก้าวไปสู่การดำารงชีวิตที่ดีในทุกด้าน ทุกทาง เป็นการให้กำาลังใจในขณะที่เป็นนักศึกษา
และรวมทั้งเมื่อสำาเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม 
 “บัณฑิตรามคำาแหงต้องมีความรู้คู่คุณธรรม” เป็นวลีที่รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ได้ ให้
ไว้ทันทีที่รับตำาแหน่งอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๓๗) อันแสดงถึงวิสัยทัศน์ของรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข 
ที่ประสงค์ ให้ลูกพ่อขุนที่สำาเร็จการศึกษาต้องมีความรู้คู่คุณธรรม และท่านก็ได้จัดให้มีวิชาความรู้คู่คุณธรรมให้
นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชานี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ดำาเนินการสอนวิชาความรู้คู่คุณธรรม (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
แก่นักศึกษาทุกคนและทุกระดับการศึกษามาแล้วกว่า ๑๒ ปี 
 “ไม่มีราม ไม่มีเรา” เป็นวลีที่ชาวรามคำาแหงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิษย์เก่ารามคำาแหงทั่วทุกหนทุกแห่งพูดถึง

เสมอ เป็นวลีที่อยู่ ในความรู้สึกนึกคิดของศิษย์เก่าที่รำาลึกถึงพระคุณของมหาวิทยาลัยที่ ให้โอกาสประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ ให้ ทำาให้สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความมั่นคงในชีวิต 
เป็นวลีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันอันเป็นที่รักของชาวรามคำาแหงทุกคน
 “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” เป็นคำาขวัญสด ๆ ร้อน ๆ ที่ชนะการประกวดคำาขวัญ
เนื่องในโอกาส ๔๐ ปี รามคำาแหง เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คำาขวัญนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ดำารงอยู่ และกำาลังก้าวไปสู่ทศวรรษที่ ๕ แท้ที่จริงแล้ว คำาขวัญนี้คือสิ่งที่อดีตอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ทำามาโดยตลอดคือ การขยายการศึกษาไปสู่สากลและสร้างคนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม
 ผมคิดว่า เอกลักษณ์ วลี คำาขวัญ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอมตะ ทันสมัยอยู่เสมอ หากผู้ที่เป็นลูกพ่อขุนได้พบ 
รับทราบหรือได้เห็นก็จะมีความรู้สึกนึกคิด รำาลึกถึงสถาบันมหาวิทยาลัยรามคำาแหงทันที และแสดงถึงความเป็น
พวกเราชาวรามคำาแหงที่เราภาคภูมิใจยิ่ง
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เครือข่ายการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล  
จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ รวม ๑๔๓ หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี (๖๙) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(๑) ปริญญาโท (๕๕) ปริญญาเอก (๑๘) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ หลักสูตรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถตรวจ

สอบได้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดการศึกษาก้าวไกลไร้พรมแดน ได้ขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาอย่างกว้าง
ไกลหลายรูปแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เครือข่ายการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงสรุปได้ ดังนี้  
 ๑. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก เป็นสถานที่ตั้ง 
ที่ทำาการของทุกคณะ/สำานัก/สถาบันต่าง ๆ  เป็นศูนย์กลางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
 ๒. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๘ ถนนบางนา – 
ตราด เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาชั้นปีที่ ๑ ของระดับปริญญาตรี และใช้เป็นสถานที่สอนระดับ
ปริญญาโทบางโครงการ และจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 ๓. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบโครงการยกฐานะ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสุโขทัย เป็นมหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตสุโขทัย ปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในคณะใหม่ที่วิทยาเขตแห่งนี้ 
 ๔. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ใน ๒๓ จังหวัด 
ทั่วประเทศ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคจัดตั้งตามลำาดับ ดังนี้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช อำานาจเจริญ แพร่ นครพนม นครราชสีมา สุโขทัย ศรีสะเกษ ขอนแก่น 
ตรัง ลพบุรี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำาภู อุดรธานี เชียงราย กาญจนบุรี สุรินทร์ พังงา สงขลา ปัจจุบัน 
กำาลังก่อตั้งเพิ่มขึ้นอีกที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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 ๕. ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ใน ๓๘ จังหวัดทั่วประเทศ การจัดสอบของ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง นอกจากจัดสอบที่ส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา
แล้ว มหาวิทยาลัยยังได้อำานวยความสะดวกให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาคสอบใกล้บ้าน โดยจัดให้มี
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ ขึ้น ๓๗ จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อำานาจเจริญ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำาภู 
ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ลพบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นครสวรรค์ 
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และ
พังงา

 ๖. การเปิดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษจังหวัดในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรโครงการพิเศษขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายจังหวัด
 ๗. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ โดยขยายการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงสู่ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา 
เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 
สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ บาห์เรน รัฐสุลต่านโอมาน สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ รัฐกาตาร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม 

 ๘. ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ ๔๑ แห่งทั่วโลก โดยความร่วมมือจากกระทรวง
การต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนั้น ๆ ได้แก่ กรุงออตตาวา 
นครแวนคูเวอร์ กรุงวอชิงตัน ดี ซี นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส  นครชิคาโก กรุงบรัสเซลส์ กรุงปารีส กรุงเบอร์ลิน 
นครแฟรงก์เฟิร์ต กรุงเรคยาวิค กรุงโรม กรุงเฮก กรุงวอร์ซอ กรุงมาดริด กรุงเบิร์น กรุงเวียนนา กรุงลอนดอน 

กรุงโคเปนเฮเกน กรุงออสโล กรุงสตอกโฮล์ม กรุงเฮลซิงกิ  
กรุงมานามา กรุงมัสกัต นครดูไบ กรุงโดฮา กรุงแคน- 
เบอร์รา นครซิดนีย์ กรุงเวลลิงตัน กรุงพนมเปญ กรุงนิวเดลี 
กรุงจาการ์ตา กรุงโตเกียว นครโอซากา กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
กรุงโซล สิงคโปร์ กรุงปักกิ่ง นครกวางโจว เมืองเซี่ยเหมิน 
นครโฮจิมินห์ (และยังจัดให้มีศูนย์สอบพิเศษที่ประเทศไทย 

ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กรุงเทพฯ)
 ๙. สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดการเรียน 
การสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษา
จีน ปัจจุบัน มีนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศจาก 

๕๗



๕๓ ประเทศทั่วโลกเรียนที่สถาบันการศึกษานานาชาติ จำานวน ๑,๕๙๖ คน ซึ่งในจำานวนนี้มีนักศึกษาต่างประเทศ  
๘๑๔ คน คิดเป็น ๕๑ % นอกจากนักศึกษาที่มาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นจาก
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาเรียนรายวิชาอีกเป็นจำานวนมาก เช่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากมหาวิทยาลัยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมจำานวน 
๑๓๒ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี
 ๑๐. หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะ/
สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษานานาชาติ และสถาบัน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และกำาลังดำาเนินการจัดตั้งคณะใหม่ที่วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพิ่มขึ้น ๒ คณะ ได้แก่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจบริการ  
 ๑๑. สถาบัน/สำานัก/ศูนย์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร ประกอบด้วย สำานัก 
สถาบัน ศูนย์ ดังนี้ สำานักงานอธิการบดี สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สำานักหอสมุดกลาง 
สำานักพิมพ์ สำานักเทคโนโลยีการศึกษา สำานักกีฬา สำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ สำานักประกันคุณภาพการศึกษา 
สำานักวิทยบริการ สำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำานักตรวจสอบภายใน สถาบันคอมพิวเตอร์ สถาบันศิลป
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา สถาบันกฎหมายไทย สถาบันวิจัยสัตว์ ในภูมิภาค
เขตร้อน ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมี

สำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ซึ่งสังกัดสำานักงานอธิการบดี และสำานักงานของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค
 ๑๒. ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวม ๒๑ แห่ง 
ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทั้งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่น ๆ 

 ๑๓. บริการการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปยังผู้เรียนทั่วประเทศและทั่วโลก พร้อม
ทั้งพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น e-University ที่สมบูรณ์แบบ

 ๑๔. บริการ “โครงการบริการห้องเรียนเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยสอนและ 
ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการค้นคว้าโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเน้นบริการผู้ที่อยู่ห่างไกลและ 
ผู้ที่ขาดโอกาส ซึ่งจัดเคลื่อนที่ ไปแล้วกว่า ๗๐ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ สองแสนกว่าคน  

 ๑๕. บริการ “การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
Tablet ฯลฯ” 
 ๑๖. ขยายการนำาความรู้สู่ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำาบล 
 ๑๗. ขยายการให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวางเพื่อช่วยพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยจัดโครงการฝึกอบรม  สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ฯลฯ 

๕๘



 ๑๘. โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกับสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศให้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
การสอนภาษาไทย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขา

วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)
 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ ดังกล่าว มีนักศึกษารุ่นที่ ๑ จำานวน ๑,๐๘๒ คน ซึ่งสำาเร็จการ
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำาหรับรุ่นที่ ๒ มีจำานวนนักศึกษา ๖๘๔ คน กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๖
 ๑๙.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดสอนภาคภาษาไทย และ โครงการ
ภาษาอังกฤษ 

 ๒๐. โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) เปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ 

 ๒๑. เครือข่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเต็มรูปแบบใน
ส่วนภูมิภาค ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหลวงราชาวาส จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปากนำ้า จังหวัด
สมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 
จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำารงประชาสรรค์) จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนบ้านสาวเอ้ จังหวัด
บุรีรัมย์
 ๒๒. โครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนดีประจำาตำาบล ๑๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
จังหวัดพิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านบัวชุม จังหวัดลพบุรี โรงเรียนวัดเทพประ
สิทธิ์คณาวาส จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านดงขวาง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โรงเรียนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) 
จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านพลจลก จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านโพน จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบ้าน
หินกอง จังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งข้อมูล: จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๕๙



คณะและภาควิชา

สำานัก/ศูนย์

สถาบัน

และปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง



คณะและภาควิชา และปี พ.ศ.  ที่ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๑๔
คณะนิติศาสตร์

เป็น ๑  ใน ๔ คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

๒๕๑๔ ปัจจุบันประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๗ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา

กฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธี

สบัญญัติ กฎหมายเพื่อการพัฒนา กฎหมายระหว่างประเทศ 

คณะบริหารธุรกิจ

เป็น ๑  ใน ๔ คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

๒๕๑๔ ปัจจุบันประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๘ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา 

การบริหารทั่วไป การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี การโฆษณา

และการประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมการบริการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์* 

ธุรกิจระหว่างประเทศ* (*แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน)

คณะมนุษยศาสตร์

เป็น ๑  ใน ๔ คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

๒๕๑๔ ปัจจุบันประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๘ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ภาษาตะวันตก ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

สื่อสารมวลชน

คณะศึกษาศาสตร์

เป็น ๑  ใน ๔ คณะแรกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

๒๕๑๔ ปัจจุบันประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๑๐ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา

หลักสูตรและการสอน การประเมินและการวิจัย พื้นฐานการศึกษา ภูมิศาสตร์ 

พลานามัย จิตวิทยา เทคโนโลยีการศึกษา คหกรรมศาสตร์* บริหารการศึกษา

และอุดมศึกษา* การศึกษาต่อเนื่อง* (*แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน)

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้จัดตั้ง

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ป ี

การศึกษา ๒๕๑๖ เป็นต้นมา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง”

๖๑



พ.ศ. ๒๕๑๖
คณะรัฐศาสตร์

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในคณะนิติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 

๒๕๑๖ จึงได้จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ 

ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๓ ภาควิชา ได้แก่ 

ภาควิชาการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ

พ.ศ. ๒๕๑๗
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 
๒๕๑๕  โดยสังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำาการสอน ๕ ภาควิชา ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ต่อมาในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ 
ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ  ๑๓ หน่วยงาน 
ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์* เทคโนโลย ี
ชีวภาพ* เทคโนโลยีการเกษตร* วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* รังสีเทคนิค* 
(*แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน)

พ.ศ. ๒๕๑๘
คณะเศรษฐศาสตร์ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๑๘ จึงได้จัดตั้งเป็นเป็นคณะเศรษฐศาสตร์
ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๑๐ ภาควิชา 
ได้แก่ ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
การพัฒนา เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ. ๒๕๓๘
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยการ
บริหารจัดการระยะแรกเริ่มจนถึงปีการศึกษา ๒๕๓๗ นั้น ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
สำานักงานบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงได้
มีการจัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
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พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๕ ภาควิชา 
ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะท่ีจัดต้ังข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๐)

ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ รวม ๓ ภาควิชา 

ได้แก่ ภาควิชาดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะการแสดงไทย

พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย

รามคำาแหง (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ปัจจุบัน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ ทุกระดับการศึกษา

คณะสื่อสารมวลชน

แต่เดิมนั้นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นคณะท่ีจัดต้ังขึ้นตามมติสภา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้ง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยภาค

วิชาต่าง ๆ  รวม ๕ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

การพิมพ์และหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เทคโนโลยีสื่อโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์และสื่อสารการแสดง 

ต่อมาในปี ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๖ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะสื่อสาร

มวลชน” และกำาลังอยู่ในระยะดำาเนินการปรับโครงสร้างภายในคณะ
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จัดตั้งคณะใหม่
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกำาลังอยู่ในระยะดำาเนินการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นที ่

วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำานวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ และคณะธุรกิจบริการ  

สำานัก/ศูนย์/อื่นๆ และปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๑๔
สำานักงานอธิการบดี 
สำานักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางให้
บริการด้านการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน สำานักงานอธิการบดีประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองอาคาร กอง
การเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา กองวิทยาเขตบางนา กองแผนงาน กอง
บริการการศึกษา  

สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า 
“สวป.” ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางดูแลรับผิดชอบการให้บริการ
รับสมัคร ลงทะเบียน การประเมินผล ข้อมูลนักศึกษา ฯลฯ
สำานักหอสมุดกลาง
สำานักหอสมุดกลาง ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ พร้อมการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย แรกเริ่มเดิมเป็นกองห้องสมุด สังกัดสำานักงานอธิการบดี ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น “สำานักหอสมุดกลาง”

พ.ศ. ๒๕๒๙
สำานักเทคโนโลยีการศึกษา
สำานักเทคโนโลยีการศึกษา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นหน่วยงาน
กลางดูแลรับผิดชอบภาระหน้าที่หลักด้านการเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งรวมทั้งการผลิตและการบริการ ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๓๓
สำานักพิมพ์
เมื่อแรกเริ่มที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งเป็นโรงพิมพ์ขึ้นเพื่อพิมพ์ตำารา
เรียน  เอกสาร  งานพิมพ์  ทุกชนิดของทางราชการเองทุกอย่าง  โรงพิมพ์ได้มี
การวิวัฒนาการมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ.  ๒๕๓๓ จึงได้จัดตั้งเป็น 

“สำานักพิมพ์” 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
รามคำาแหงขึ้นเพื่อบริการแก่นักศึกษาอย่างครบวงจร
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พ.ศ. ๒๕๔๐
สำานักกีฬา
สำานักกีฬา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่า
ด้วยการจัดตั้งสำานักกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๐) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางดูแลรับผิด
ชอบด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ความรู้ ในด้านสุขภาพแก่บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อีกทั้งทำาหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนากีฬาในแนวทางที่
ถูกต้อง ทั้งกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อการแข่งขัน ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๔๕
ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางวางระบบงานและดำาเนินการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบของ e-Learning และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิต 
บทเรียน e-Learning และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๔๖
สำานักประกันคุณภาพการศึกษา
สำานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยสำานักประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖) 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางควบคุมดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

สำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
สำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสำานักประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสำานักประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางดูแลรับผิดชอบด้าน
บริการดำาเนินการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ของมหาวิทยาลัย และ 
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

พ.ศ. ๒๕๔๙
สำานักวิทยบริการ
สำานักวิทยบริการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสำานักวิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙)

๖๕



พ.ศ. ๒๕๕๑
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ (ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและ
จัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑)

พ.ศ. ๒๕๕๓
สำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
สำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๓)

พ.ศ. ๒๕๕๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๕๕๒  (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง (ฝ่ายประถม) พ.ศ. ๒๕๕๒) ปัจจุบัน เปิดสอนทั้งภาคภาษาไทย 
และภาคภาษาอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๕๕
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย

ให้สังกัดสำานักงานอธิการบดี และให้มีสำานักงานมีฐานะเทียบเท่ากอง (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕)

สถาบันต่าง ๆ และปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง
พ.ศ. ๒๕๑๕
สถาบันคอมพิวเตอร์
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดตั้งหน่วยงานคอมพิวเตอร์ขึ้น
มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งในสังกัดสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงได้จัดตั้งสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหงขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันคอมพิวเตอร์”
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พ.ศ. ๒๕๔๐
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็น 
หนว่ยงานกลางสนบัสนนุและพัฒนาการวจัิยของมหาวทิยาลยั  ประสานงานวจิยั 

ของมหาวิทยาลัย ดำาเนินการเกี่ยวกับทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย
และการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก จัดทำาและเผยแพร่วารสารวิจัยของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ง “สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

รามคำาแหงเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางดูแลรับผิดชอบภาระ
หน้าที่หลักด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการ

เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ” (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 
๒๕๕๑)

พ.ศ. ๒๕๔๐
สถาบันการศึกษานานาชาติ
สถาบันการศึกษานานาชาติจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐)
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ภาคภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษา และ
หลักสูตรภาคภาษาจีนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ระบบการศึกษา

มาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ ทุกกระบวนวิชาของทุกหลักสูตรดำาเนินการสอน
โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงที่เชิญมาจากมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงชั้นนำาทั่วโลก 
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในสากล จะเห็นได้จากการมีนักศึกษาต่างชาติ (๕๑ %) จากประเทศต่าง ๆ ๕๓ 
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งนักศึกษาไทย (๔๙ %) เรียนที่สถาบันนี้จำานวน ๑,๕๙๖ คน

พ.ศ. ๒๕๔๔
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๔๔) โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในการจัดทำาหลักสูตร  จัดคณาจารย์มาช่วยสอนและให้คำาแนะนำาต่าง ๆ รวม
ทั้งการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ดำาเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญา
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ตรี สาขาทัศนมาตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเปิดสอนเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยและมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผน
ไทย และหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพอีกด้วย

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
สถาบันภาษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๔๔) เพื่อเป็นสถาบันการสอนและฝึก
อบรมภาษาต่างประเทศ และดำาเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งได้รับ
ทุนความช่วยเหลือแบบให้เปล่าด้านวัฒนธรรมจากรัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนโสต-
ทัศนูปกรณ์ปฏิบัติการภาษา สำาหรับใช้ ในห้องเรียนปฏิบัติการภาษาของสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มูลค่า ๔๓.๕ ล้านเยน ปัจจุบันเปิดสอนภาษา
ต่างประเทศหลากหลายให้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๗
สถาบันกฎหมายไทย
สถาบันกฎหมายไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันกฎหมายไทย พ.ศ. ๒๕๔๗) เพื่อเป็น 
หน่วยงานบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ประชาชน ทำาหน้าที่ ในการวิจัยและการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
รวมทั้งดำาเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๕๔
สถาบันวิจัยสัตว์ ในภูมิภาคเขตร้อน
สถาบันวิจัยสัตว์ ในภูมิภาคเขตร้อน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ ในภูมิภาคเขตร้อน 
พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อเป็นหน่วยงานผลิตผลงานการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ แหล่งอาหารสัตว์ และทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคเขตร้อน รวม

ทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม โดยนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ ได้จากการ
วิจัยมาถ่ายทอดสู่เยาวชน เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งนักวิชาการทั้งไทย
และต่างประเทศ
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 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยได้เริ่มขยายโอกาสทางการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
และเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ ในถิ่นห่างไกล โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่
อยู่ ในต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ทั้งนี้ ด้วยความคิด

ริเริ่มของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์
รังสรรค์ แสงสุข การจัดตั้งสาขาวิทยบริการของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคจึง
เริ่มขึ้น 

ปีที่เริ่มก่อตั้ง

หลักการ

 การจัดตั้งสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาค เกิดจากหลักการเพื่อขยายการกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยจากส่วนกลางไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นำามหาวิทยาลัยไปสู่ความต้องการ
ของท้องถิ่น ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษา ช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพการอุดมศึกษาในส่วน 
ภูมิภาค โดยมีนโยบายจัดการศึกษาในลักษณะที่เรียกว่า “เรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้าน” เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ ในท้องถิ่น

ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ เพื่อนำาไปประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาหน้าที่การงาน พัฒนาสังคม
และท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนให้ ใกล้เคียงกับการเรียน 
การสอนในส่วนกลางให้มากที่สุด การจัดตั้งจะต้องเป็นวิธีการที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ยึดหลักการพึ่งพาตนเองและ

เศรษฐกิจพอเพียง

 มหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดตั้งสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาคขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งนี้ ตามความต้องการของ
ท้องถิ่นที่ติดต่อขอมา การจัดตั้งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและชุมชน องค์กรต่าง ๆ 
ในท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากความพร้อมของภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ซึ่งยินดีรับภาระในการ
จัดหาที่ดินและการก่อสร้างอาคารสถานที่ ตลอดจนสาธารณูปโภค ส่วนมหาวิทยาลัยรับภาระในการจัดการเรียน
การสอนและการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสื่อการสอนทางไกลเพื่อใช้ ในการเรียนการสอน 

การก่อตั้ง

สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนภูมิภาค

๖๙



 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดตั้งสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาคขึ้น ในช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศร่วม
กันเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ๕๐ ปี ด้วยความ
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเหนื่อยยาก อุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็น
อยู่ของประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ครองราชย์ ดังนั้น ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มหาวิทยาลัยจึงน้อมเกล้าถวายโครงการสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเทิด
พระเกียรติ ร่วมฉลองในปีกาญจนาภิเษกพร้อม ๆ กับปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อสาขาวิทยบริการที่ตั้ง
ขึ้นว่า “มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค จังหวัด..........” โดยมุ่งให้
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 จัดการเรียนการสอนระบบทางไกล ใช้สื่อการสอนผ่านดาวเทียมและเคเบิลใยแก้ว ระบบ Video - Confer-
ence แบบสื่อสารสองทาง และสื่ออื่น ๆ พร้อมทั้งจัดส่งอาจารย์ผู้ประสานงานไปดูแลอย่างใกล้ชิด การเรียนการ
สอนและการสอบที่สาขาวิทยบริการฯ มาตรฐานเดียวกับส่วนกลาง

 รายละเอียดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ รวม ๒๓ แห่ง สถานที่ตั้ง และ
วัน/เดือน/ปี ที่ ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งปีที่เปิดทำาการสอนที่สาขาฯ

ชื่อสาขาวิทยบริการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

การเรียนการสอน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ/
 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง สถานที่ตั้ง
 ครั้งที่/วัน/เดือน/ปี/วาระที่.....อนุมัติจัดตั้ง

     สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๒/๒๕๓๘

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ วาระที่ ๔.๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๓๘)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๒/๒๕๓๘

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ วาระที่ ๔.๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๓๘)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๓๘

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๘ วาระที่ ๔.๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๓๘)

ณ ตำาบลท้ายสำาเภา อำาเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ http://www.nst.ru.ac.th/ 

ณ บ้านบางกุ้ง หมู่ที่ ๕ 

ถนนพหลโยธิน ๓๓๓ บ้านบางกุ้ง

ตำาบลสะแกกรัง อำาเภอเมือง 

จังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์ http://www.uthai.ru.ac.th/

หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุวินทวงศ์ - ปราจีนธานี 

ตำาบลไม้เค็ด อำาเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี

เว็บไซต์ http://www.prachin.ru.ac.th/

๗๐



 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ/
 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง สถานที่ตั้ง
 ครั้งที่/วัน/เดือน/ปี/วาระที่.....อนุมัติจัดตั้ง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำานาจเจริญ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ วาระที่ ๔.๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๓๘)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ วาระที่ ๔.๕

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๓๙)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๓๙

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๙ วาระที่ ๔.๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๓๙)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๕/๒๕๔๑

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ วาระที่ ๔.๓

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๑)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ วาระที่ ๔.๖

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๒)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒ วาระที่ ๔.๔

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๒)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๕/๒๕๔๒

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ วาระที่ ๓.๖

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๒)

ศูนย์ราชการที่ ๒ (ดงสีบู)

เลขที่ ๑๒๕ ถนนชยางกูร 

ตำาบลไก่คำา อำาเภอเมือง

จังหวัดอำานาจเจริญ

เว็บไซต์ http://www.amnat.ru.ac.th/

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ บ้านดานสาวดอย 

ตำาบลนาแก อำาเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม

เว็บไซต์ http://www.phanom.ru.ac.th/

ที่สาธารณะเด่นยวง ตำาบลป่าแมต

อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

เว็บไซต์ http://www.phrae.ru.ac.th/

๑๓๙ หมู่ที่ ๗ กิโลเมตรที่ ๒๒ 

ถนนราชสีมา - โชคชัย 

ตำาบลท่าอ่าง อำาเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ http://www.korat.ru.ac.th/

ตั้งอยู่บนถนนสุโขทัย – ตาก 

ณ บริเวณทุ่งวังวน 

ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย

เว็บไซต์ http://www.sukhothai.ru.ac.th/

พื้นที่สาธารณะประโยชน์หลักสิบเก้า 

ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ ๒๓

ถนนสายอำาเภอบ้านไผ่ – มหาสารคาม 

ตำาบลหินตั้ง อำาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เว็บไซต์ http://www.kk.ru.ac.th/ 

บริเวณศูนย์ส่งเสริมอาชีพทุ่งขุมทรัพย์ 

ตำาบลหนองไผ่ อำาเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ

เว็บไซต์ http://www.sisaket.ru.ac.th/

๗๑



 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ/
 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง สถานที่ตั้ง
 ครั้งที่/วัน/เดือน/ปี/วาระที่.....อนุมัติจัดตั้ง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๓

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ วาระที่ ๔.๒

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๓)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๖/๒๕๔๓

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ วาระที่ ๓.๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๓)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำาภู

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ วาระที่ ๕.๑๐

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๕)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ วาระที่ ๕.๓

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๖)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ วาระที่ ๕.๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๖)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๖/๒๕๔๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ วาระที่ ๕.๑๑

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๖)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๓ วาระที่ ๔.๕

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๗)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วาระที่ ๕.๙

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๗)

ถนนตรัง - ปะเหลียน อำาเภอเมือง 

จังหวัดตรัง

เว็บไซต์ http://www.trang.ru.ac.th/

ตำาบลป่าตาล อำาเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี

เว็บไซต์ http://www.lopburi.ru.ac.th/

บ้านโนนสมบูรณ์ ตำาบลนาคำาไฮ 

อำาเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวลำาภู

เว็บไซต์ http://www.nongbua.ru.ac.th/

ณ บ้านโคกตำ่าสามัคคี ตำาบลโคกเริงรมย์ 

อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิ

เว็บไซต์ http://www.chaiyaphum.ru.ac.th/

บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ “โคกหัวโสก” 

หมู่ที่ ๖ ตำาบลฝายนาแซง อำาเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์

เว็บไซต์ http://www.phetchabun.ru.ac.th/

หมู่ที่ ๔ ตำาบลห้วยราช อำาเภอห้วยราช 

จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บไซต์ http://www.buriram.ru.ac.th/

หมู่ที่ ๒ ตำาบลปะโค อำาเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี

เว็บไซต์ http://www.udonthani.ru.ac.th/

เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย 

อำาเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี

เว็บไซต์  http://www.kanchanaburi.ru.ac.th/

๗๒



 การจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง นอกจากจัดสอบที่ส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
(หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้อำานวยความสะดวกให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วน
ภูมิภาคสอบใกล้บ้าน โดยจัดให้มีศูนย์สอบส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ ขึ้น 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีศูนย์สอบส่วนภูมิภาครวม ๓๘ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อำานาจเจริญ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา 
หนองบัวลำาภู ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ลพบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม 
นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี 
ตรัง และพังงา

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ/
 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง สถานที่ตั้ง
 ครั้งที่/วัน/เดือน/ปี/วาระที่.....อนุมัติจัดตั้ง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วาระที่ ๕.๑๐

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๗)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ วาระที่ ๔.๑๕

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๗)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ วาระที่ ๔.๑๔

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๙)

     สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ วาระที่ ๕.๔

(เปิดทำาการสอนปีการศึกษา ๒๕๕๕)

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ วาระที่ ๕.๑๒

 (ปัจจุบัน เปิดทำาการสอนโดยใช้สถานที่ชั่วคราวที่

สำานักงานประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ถนนโชตนา ตำาบลช้างเผือก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

ที่สาธารณะประโยชน์ “ทำาเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งละเอ็น”

ตำาบลท่าสว่าง อำาเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์

เว็บไซต์ http://www.surin.ru.ac.th/

ตั้งอยู่ในที่ดินศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย 

หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไร่ ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์ http://www.chiangrai.ru.ac.th/

อำาเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

เว็บไซต์ http://www.songkhla.ru.ac.th/

หมู่ที่ ๙ ตำาบลท้ายเหมือง 

อำาเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา

เว็บไซต์ http://www.phangnga.ru.ac.th/ 

อำาเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

กำาลังอยู่ในระยะดำาเนินการก่อสร้าง

เว็บไซต์ http://www.chiangmai.ru.ac.th/ 

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

๗๓
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ความสำาเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วไทย

 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้นำามหาวิทยาลัยไปสู่ความต้องการของท้องถิ่นอย่างสง่า
งาม ให้ โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ทุกคนที่ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลางหรือภูมิภาค
ได้อย่างแท้จริง  นับว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มีส่วนช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและศักยภาพทางการ
ศึกษาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก ลดจำานวนการย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรสู่เมืองหลวง ประหยัดค่า
ใช้จ่ายของผู้เรียน และในการจัดตั้งสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ช่วย
ประหยัดงบประมาณของรัฐกว่าพันล้านบาท นับว่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ  
ในการช่วยสร้างฐานรากการพัฒนาอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะเป็นการช่วยกันนำาพาประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้า และมีความเจริญอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

แหล่งข้อมูล :  หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

๗๔



 จากการที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพโดดเด่นและมีช่ือเสียงขจรขจายไป 
ทั่วโลก จึงได้มีชาวไทยเป็นจำานวนมากในประเทศต่าง ๆ ได้ติดต่อขอให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงขยายการเรียน 
การสอนสู่ต่างประเทศ ดังนั้น ในปี ๒๕๔๖ ด้วยความมีวิสัยทัศน์ของอธิการบดีขณะนั้น (คือ รองศาสตราจารย์

รังสรรค์ แสงสุข) ประกอบกับความพร้อมของมหาวิทยาลัย และการเห็นความสำาคัญของการให้โอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงมีนโยบายตอบสนองความต้องการของชาวไทยในการขยายการเรียนการสอนสู่ต่าง
ประเทศ 
 วัตถุประสงค์ ในการขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ มีดังนี้
 ๑. เพื่อให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมาก
 ๒. เพื่อขยายการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
  สู่ต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้น 
 ๓. เพื่อนำาการอุดมศึกษาไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาการอุดมศึกษาไทยแข่งขันในเวทีการ 
  ศึกษาโลก นำามหาวิทยาลัยไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของนานาอารยประเทศ
 ๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
 ๕. เพื่อสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและประเทศชาติให้กว้างไกลทั่วสากล
 ๖. เพื่อเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

 ในระยะแรกเริ่มมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์รำาไพ  
สิริมนกุล) เริ่มเตรียมการและดูแลรับผิดชอบในการดำาเนินการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการฯ และใน
เบื้องต้นได้มีการจัดตั้ง “สำานักงานวิเทศสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและดำาเนินการ
ไปก่อน ซึ่งมีหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน (น.ส. ปราณี เหมาะสุวรรณ) ช่วยดูแลการปฏิบัติงานภายใน 
สำานักงานฯ ดังนั้น การเตรียมการและการดำาเนินการจึงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประวัติความเป็นมา

๗๕



 มหาวิทยาลัยได้เริ่มรับสมัครนักศึกษาในต่างประเทศรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ มี
ระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกสำาหรับผู้เรียน
ในต่างประเทศ ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศอย่างรวดเร็วและพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งมีผู้
สนใจจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 การจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่าง
ดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ  ดำาเนินการจัดสอบและควบคุม
การสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีผู้สมัครเรียน 
 มหาวทิยาลยัเห็นวา่ เพือ่เปน็การสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 
สู่สากล และเพื่อการบริหารการจัดการการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศให้พัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงมีนโยบาย 
จัดตั้งสาขาวิทยบริการฯ  ต่างประเทศขึ้น 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่ชาวไทยทั้งประเทศและทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงได้น้อมเกล้าถวาย
โครงการจัดตั้งสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติ ๖๐ ปี พร้อม ๆ กับปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก และให้มีชื่อสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศที่
ตั้งขึ้นว่า “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ” โดยมุ่งการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่าง
ประเทศให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของโลก

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วาระที่ ๔.๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙  ได้อนุมัติจัดตั้ง “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ” ขึ้น (โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Over-
seas Academic Services Center in Honour of His Majesty the King และมีอักษรย่อ OASC) 

ในระยะแรกยังไม่มีที่ทำาการในต่างประเทศ แต่ให้มีที่ทำาการของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก เรียกว่า “สำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ” (แทน 
“สำานักงานวิเทศสัมพันธ์” เดิม)
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ วาระที่ ๔.๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้อนุมัติ 
โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ  และกรอบอตัรากำาลงัของสำานกังานสาขาวทิยบรกิารเฉลมิ 
พระเกียรติต่างประเทศ 

 ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วาระที่ ๔.๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติ
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งมีรายละเอียดข้อบังคับดังกล่าว ในข้อ ๖ ว่า “ให้จัดตั้งสาขาวิทยบริการสังกัดสำานักงานอธิการบดีอยู่ในการบังคับ
บัญชาของอธิการบดี และให้มีสำานักงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง” (คำาว่าสาขาวิทยบริการ หมายถึง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ)
 สำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและดำาเนิน
งานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับสมัคร การลงทะเบียน การจัดสอบ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย คณาจารย์ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา การประชาสัมพันธ์ ในต่างประเทศ ฯลฯ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำานักงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ประกอบด้วย 
งานบริหารและธุรการ งานสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี งานสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
งานสารนิเทศ

๗๖



 สำานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง หัวหมาก  (www.ru.ac.th/oasc)

 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของชาว
ไทยที่สนใจและสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปัจจุบันได้ขยายสู่ประเทศต่าง ๆ ๓๒ ประเทศ จัดให้มี
ศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศเหล่านั้น

 กลุ่มประเทศ จำานวนประเทศ   จำานวนศูนย์สอบ
 อเมริกาเหนือและแคนาดา ๒ ๖
 ยุโรป ๑๕ ๑๖
 ตะวันออกกลาง ๔ ๔
 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ๒ ๓
 เอเชีย ๙ ๑๒
 นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์สอบที่ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

 ๑. ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา  นครแวนคูเวอร์
 ๒. ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส  นครชิคาโก
 ๓. ประเทศเบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลส์
 ๔. ประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส
 ๕. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ณ กรุงเบอร์ลิน นครแฟรงก์เฟิร์ต
 ๖. ประเทศไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรคยาวิค
 ๗. ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม
 ๘. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก
 ๙. ประเทศโปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ
 ๑๐. ประเทศสเปน ณ กรุงมาดริด

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในต่างประเทศ

ศูนย์สอบในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

๗๗



 ๑๑. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเบิร์น
 ๑๒. ประเทศออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา
 ๑๓. ประเทศสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน
 ๑๔. ประเทศเดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน
 ๑๕. ประเทศนอร์เวย์ ณ กรุงออสโล
 ๑๖. ประเทศสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮล์ม
 ๑๗. ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ กรุงเฮลซิงกิ
 ๑๘. ประเทศบาห์เรน ณ กรุงมานามา
 ๑๙. ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ณ กรุงมัสกัต
 ๒๐. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ เมืองดูไบ
 ๒๑. ประเทศรัฐกาตาร์ ณ กรุงโดฮา
 ๒๒. ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา นครซิดนีย์
 ๒๓. ประเทศนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน
 ๒๔. ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ
 ๒๕. ประเทศอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
 ๒๖. ประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา
 ๒๗. ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว นครโอซากา
 ๒๘. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 ๒๙. ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล
 ๓๐. ประเทศสิงคโปร์ ณ สิงคโปร์
 ๓๑. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง นครกวางโจว  เมืองเซี่ยเหมิน
 ๓๒. ประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์
 ๓๓. ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงหัวหมาก ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกสอบที ่
  กรุงเทพฯ ได้ 

 
 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัยของไทยแห่งแรกที่ขยายการเรียนการสอนสู่ต่าง
ประเทศได้กว้างไกลไปทั่วโลก ได้นำาการอุดมศึกษาไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และที่สำาคัญที่สุดคือ ได้ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ โดย
นำามหาวิทยาลัยไปให้ถึงถิ่นที่ ช่วยให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ อันจะส่ง
ผลถึงความมีคุณภาพหลาย ๆ ด้านของชาวไทยในต่างแดนโดยรวม รวมทั้งช่วยสร้างความผูกพันทางใจของชาวไทย
ไกลบ้านให้อบอุ่นเหมือนอยู่ในประเทศ ในการได้มีกิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ยิ่ง นอกจากนี้ ยังช่วยสานสายใยเชื่อม
โยงระหว่างชาวไทยด้วยกันอีกด้วย 

 การขยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงสู่ต่างประเทศ นอกจากได้ ให้โอกาสทางการศึกษา 
ใหท้ัว่ถึงอยา่งกว้างไกลแลว้   ยงักอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและความสมัพนัธท์ีม่คีณุคา่ยิง่ระหวา่งมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 
กับกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งกับสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในการให้การ

ความสำาเร็จของรามคำาแหง...ในต่างประเทศ

๗๘



ศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่คนไทยในต่างประเทศ นับเป็นการสร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายระหว่างส่วน
ราชการไทยในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยพัฒนาการ

อุดมศึกษาไทยสู่สากล ส่งผลถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลชาวไทยที่พำานักหรือทำางานในต่างประเทศ สามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ก่อประโยชน์ยิ่งต่อการอุดมศึกษาไทย สังคม และประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทาง
อ้อม รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและประเทศชาติ
 นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ที่ ได้ ให้ โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ ใฝ่รู ้
ใฝเ่รียนทั่วประเทศและทั่วโลก และผลิตบัณฑิตรามคำาแหงในต่างประเทศ สมกับคำาขวัญของมหาวิทยาลัย
รามคำาแหงที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังคงมีเป้า
หมายที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก และมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป เพื่อลูกหลานชาวไทยทั้งมวลไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความก้าวหน้าและก้าวไกล เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสและมั่นคง และเพื่อชาติไทยจะได้รุ่งเรือง...
ตราบชั่วกาลนาน

แหล่งข้อมูล : สำานักสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

๗๙



	 	 หาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ	 จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
	 	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	พ.ศ.	๒๕๑๔		โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษา
แบบ	 “ตลาดวิชา”	 มีปรัชญาการดำาเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการ
ศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย (ช่ือของมหาวิทยาลัยต้ังข้ึนตามพระนามของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช พระ
มหากษัตริย์ไทยที่ ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ซึ่งทำาให้ประเทศไทยได้มีอักษรไทยที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยใช้กันต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้) ในวันท่ี	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	เป็นวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย	ครบรอบ	๔๑	ปี	นับแต่เร่ิมก่อต้ังมาในปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	นับเป็นปีท่ีรามฯ	
ก้าวสู่ทศวรรษท่ี	๕

ม

	 มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง	๔	ประการของสถาบัน
อุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังได้เพิ่ม
ภารกิจที่	๕	คือ	มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี	“ความรู้คู่คุณธรรม”
	 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่น	ระดับชาติ	และระดับนานาชาต	ิยึดหลักการบริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล 
ผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  คือ  การเป็นมหาวิทยาลัย
แบบตลาดวิชา

 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกลอย่างทั่วถึงท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ	คือ	จัดระบบการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัย	 และระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนครบ
ทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ 
หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้

 ในการมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม	 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดนโยบายจัดการเรียนการสอนวิชา	
“ความรู้คู่คุณธรรม”	 สำาหรับนักศึกษารามคำาแหงข้ึนท้ังระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก โดย
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วิชาความรู้คู่คุณธรรมเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรและไม่เก็บค่าหน่วยกิต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
คุณธรรม ช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ และปลูกฝังจิตสำานึกให้นักศึกษานำาไปประพฤติปฏิบัติ 
สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้ซึ่งรู้จักยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมนำาชีวิต 
ช่วยเสริมคุณค่าให้นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ของชาติต่อไป
 ปัจจุบันจำานวนหลักสูตรที่เปิดสอนรวม  ๑๔๓ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จำาแนกดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี	 ๖๙	 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก							
	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ๑				 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก							
	 ระดับปริญญาโท	 ๕๕	 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก														
	 ระดับปริญญาเอก	 ๑๘	 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก							
	 การเลือกเรียนรายวิชา		มีทั้งระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท
 ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค	 ได้มีการจัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนภูมิภาค	โดยเร่ิมข้ึนในปี	๒๕๓๘	ปัจจุบันได้จัดต้ังข้ึนแล้วใน	๒๓	จังหวัดท่ัวประเทศ ทุกแห่งก่อ
ต้ังโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถ่ินท้ังภาครัฐและเอกชน ปัจจุบัน ได้ดำาเนินการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตสุโขทัยข้ึน ซ่ึงยกฐานะจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

  นอกจากนี้ ยังได้ขยายการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ	 ในระดับปริญญาตรี	 และ
ปริญญาโท	 ทั้งในส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค เพื่อช่วย
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนรวม

ท้ังความต้องการของท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังจัด
ให้มีศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรีอีก	
๓๘	จังหวัด
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน 
ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็สามารถเรียนกับรามคำาแหงได้ ได้
จัดการเรียนการสอนสำาหรับชาวไทยในประเทศทั้งระดับ
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ปริญญาตรีและปริญญาโทใน	๓๒	ประเทศ	และจัดศูนย์สอบ	๔๑		แห่งในประเทศต่าง	ๆ	เหล่า
นั้น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถาน
กงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งได้ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบและดำาเนินการจัดสอบให้ 
 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์	 ซึ่งมีหน้าที่ดำาเนินการ
จัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหารและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบัน ประกอบด้วย
คณะต่าง ๆ ๑๑ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกำาลังอยู่ในระยะดำาเนินการจัดตั้งคณะ
ใหม่เพิ่มขึ้นที่วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำานวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
คณะธุรกิจบริการ  
 นอกจากนี้ ยังมีสำานัก/สถาบัน/ศูนย์ต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
จำานวน ๒๑ หน่วยงาน มีสำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ซึ่งสังกัดสำานักงาน
อธิการบดี และสำานักงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ๒๓ หน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงโดยความคิดริเร่ิมของผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์	
อธิการบดี		ได้มีนโยบายปรับระบบการวัดและประเมินผลของนักศึกษาจากเดิม	ระบบ	G	P	F	
เป็นระบบใหม่	A	B	C	D	ต้ังแต่ภาค	๑/๒๕๕๕	เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมิน
ผลของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ไปสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทำาให้สะดวกต่อการนำาไปเทียบโอน หรือศึกษาต่อทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคำาแหงเองและนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนที่รามคำาแหง
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเล็งเห็นความสำาคัญของการวิจัยเป็นอย่างมาก	 ได้ส่งเสริมการวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ		เร่งพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ	และมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการวิจัยทุกสาขาและทุกระดับ นอกจากงบประมาณการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและหน่วยงานภายนอกแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
วิจัย โดยมีเป้าหมายของงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ อันจะนำาไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป  ดำาเนิน
การส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งผลิตนักวิจัยระดับ
สูงเพิ่มขึ้น ได้จัดตั้งศูนย์/สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขึ้นในส่วนกลางและภูมิภาค จัดทำาวารสารวิจัย
ขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีระดับและมาตรฐานสากล  รวมท้ังส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้
และผลงานวิจัยไปสู่นานาชาติ
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 ปัจจุบัน	ยังมีการจัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็น	(Poll)	ด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม
และการศึกษา ในหัวข้อที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีมาตรฐานตามหลักวิชาการและได้รับการตอบรับ
และเชื่อถือของสังคม

 ภารกิจหลักที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย	คือ	การบริการวิชาการแก่สังคม 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจนี้มาโดยตลอดต้ังแต่ปีท่ีเร่ิมก่อต้ังมหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน  
มุ่งบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลายและกว้างไกลท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 
มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ และพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ตระหนักในความสำาคัญของการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
มาโดยตลอด ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง โดยยึดหลักว่า “ช่วยกันรักษาศิลป-
วัฒนธรรมของชาติ...เท่ากับช่วยรักษาชาติไว้” ได้เร่งปลูกฝังจิตสำานึกให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้รู้จักคุณค่า อนุรักษ์ ทำานุบำารุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และ
มรดกที่ลำ้าค่าของชาติ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากรจัดกิจกรรมศิลป-
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดปีการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่าง
ประเทศ ด้วยเช่ือม่ันว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้

บัณฑิตและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป   
 “โขน” ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและสำาคัญของชาติไทยที่พึงจะต้องอนุรักษ์ไว้ 
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ได้ริเริ่มให้มี “โขนรามคำาแหง” ขึ้นในปี ๒๕๔๖  
โดยจัดการฝึกโขนขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละปีได้มีนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งนักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯ ของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครฝึกจำานวนหลายร้อยคน  “โขนรามคำาแหง”	เปิดแสดงชุดใหญ่
เป็นคร้ังแรกในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	(มกราคม	๒๕๔๗)	ต่อมาได้จัดแสดง	และได้รับเชิญให้จัด
แสดงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ท้ังในประเทศและต่างประเทศตลอดมา
 การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์	สถาบันการศึกษาจะอยู่โดดเด่ียวไม่ได้	ความร่วมมือด้าน 
ต่าง	ๆ 	เกิดข้ึนอย่างหลากหลายระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ	สถาบันการ
ศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากลและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได ้

๘๓



 ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลัยได้ปรับ	
บทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล และให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ได้กำาหนด
กลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นสากล และเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าว
สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้ขยายความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกับสถาบัน
และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั่วโลก มุ่งแข่งขันทางการศึกษากับ
นานาชาต ิ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพ
ระดับสากล และมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย

รามคำาแหงให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่งของโลก 
 สำาหรับความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ นั้น	 ได้
ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบัน
ต่าง  ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ	
ท้ังมีและไม่มีการลงนามความเข้าใจในข้อตกลงความ
ร่วมมือ สำาหรับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
มีการลงนามความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและ/หรือการวิจัย ในปัจจุบันมีจำานวน ๒๑ แห่ง
ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน
 สถาบันการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
ทำาการเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกระดับการ
ศึกษา เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาจีนในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท นับเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่
เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาจีน ทุกกระบวนวิชาของทุก

หลักสูตรดำาเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ทางด้านการสอนสูงที่เชิญมาจาก
มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงช้ันนำาท่ัวโลก บรรยากาศการเรียน
การสอนจึงเปรียบเสมือนยกห้องเรียนจากต่างประเทศ

มาไว้ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
 จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน มีนักศึกษาชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศจาก ๕๓ ประเทศทั่วโลก เรียนที่
สถาบันการศึกษานานาชาต ิจำานวน	๑,๕๙๖	คน	ซึ่ง
ในจำานวนนี้มีนักศึกษาต่างประเทศ	๘๑๔ คน	คิดเป็น	
๕๑	% นอกจากนักศึกษาท่ีมาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ  แล้ว 
ยังมีนักศึกษาแลกเปล่ียนระยะส้ันจากมหาวิทยาลัยใน
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ต่างประเทศมาเรียนรายวิชาอีกเป็นจำานวนมาก เช่น ใน
ปีการศึกษา	๒๕๕๕	มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มาเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รวมจำานวน ๑๓๒ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเรียน
รายวิชาระดับปริญญาตรี

 ในแต่ละปี มีผู้สนใจทั้งนักวิชาการชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศทั่วโลกติดต่อขอมาดูงาน เย่ียมชม
การดำาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตลอดปีการศึกษา ผู้ที่มา
เยือนมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
องค์กรในประเทศและต่างประเทศ ทูต อธิการบดี ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เช่น เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ การสอนทางไกล ฯลฯ รวมทั้ง
เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ/การวิจัยระหว่างสถาบัน 
การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ 

 ในการพัฒนาบุคลากรน้ัน	มหาวิทยาลัยได้ ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยตลอดมา โดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศ จัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ 
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา เช่น ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหาร สนับสนุนให้
เข้าร่วมประชุมวิชาการ  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย 

การดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้รู้เท่าก้าว
ทันกับการพัฒนาทางด้านวิชาการ/วิจัย/การจัดการ
ศึกษาของสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ี 
ยังจัดกิจกรรมเสริม เช่น การจัดประชุมสัมมนาระดับ

ชาติและระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยทุกปี การจัด
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นิทรรศการการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ ฯลฯ สำาหรับงบประมาณในการสนับสนุน 
เป็นงบประมาณของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเอง และแสวงหาทุนจากภายนอกมาเสริม เช่น จากหน่วย
งาน/องค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
 การส่งเสริมให้ประชากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพที่ดีและมีความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาถือเป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทางด้าน
การกีฬา  พัฒนาการกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและมาตรฐานสากล จัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา ปัจจุบัน การกีฬาของมหาวิทยาลัยได้มี
การพัฒนาเจริญก้าวหน้า สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการสร้างช่ือเสียงทางด้าน
การกีฬาให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย

 สำาหรับนักศึกษานั้น	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ ให้ความสำาคัญของกิจกรรมนักศึกษา
ควบคู่กับของการศึกษาเล่าเรียน	เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและสังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอด
ปีการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถบริหารงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย
จัดให้มีสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมของนักศึกษาทุก ๆ ปีมาโดยตลอด และ

จัดให้มีคณาจารย์ดูแลและให้คำาปรึกษาการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังให้บริการด้านสวัสดิการต่าง  ๆ สำาหรับนักศึกษาควบคู่กับบริการ
ด้านวิชาการ จัดสวัสดิการหลากหลายสำาหรับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจแก่บุคลากร 
ได้จัดให้มีหน่วยงานแพทย์และอนามัยไว้บริการ สนามกีฬาและสถานที่ออกกำาลังกาย ระบบอินเทอร์เน็ต 
ธนาคารต่าง ๆ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) หลากหลาย ไปรษณีย์ หน่วยรักษา
ความปลอดภัย ศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหาร ฯลฯ นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้สวัสดิการอย่างสะดวก
สบาย

 โครงการท่ีโดดเด่นท่ีสุดโครงการหน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึนเพ่ือนักศึกษา คือ “โครงการ
หอพักติดดาว” มหาวิทยาลัยรามคำาแหงไม่มีหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ก็ใส่ใจและห่วงใย
นักศึกษาจากต่างจังหวัดที่จะต้องอาศัยพักอยู่ตามหอพักใกล้มหาวิทยาลัย ดังน้ัน เพ่ือการพักอยู่อย่างมี
ความสุข สะอาด และความปลอดภัยขณะท่ีเรียน รวมท้ังลดความกังวลของผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกก็ว่าได้ ท่ีร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วย
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งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานเขตบางกะปิ สำานักงานเขตประเวศ สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก 
และสถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่หัวหมาก
และวิทยาเขตบางนา ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการดูแลเอาใจ
ใส่ความเป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีพักอาศัยเหมือนลูกหลาน

 โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญชวนผู้ประกอบการหอพักบริเวณรอบ ๆ  มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดใน ๕ ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก 
สุขอนามัย การให้บริการของหอพัก ความปลอดภัย และการจัดการของหอพัก ซึ่งหอพักที่ผ่านการ
รับรองจะได้รับการ “ติดดาว” จากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ๓ ดาว (ดี) ระดับ ๔ ดาว (ดีมาก) และระดับ 

๕ ดาว (ดีเยี่ยม) สำาหรับโครงการ “หอพักติดดาว” ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน เป็นครั้ง
ที่ ๔ มีหอพักได้รับการ “ติดดาว” จำานวน ๑๒๓ แห่ง 
 จากการที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ดำาเนินการโครงการฯ	 ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทำาให้หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม 
ความปลอดภัย การดูแลผู้พักอาศัย การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ทำาให้นักศึกษาได้
พักอาศัยในหอพักที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง ผู้ปกครองยังมีความมั่นใจ
ว่า ลูกหลานได้พักอาศัยในหอพักที่อบอุ่นและปลอดภัย
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 นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยยังได้ปรับระบบบริการให้เป็นแบบ Super Service มุ่งบริการ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 ให้การบริการดีท่ีสุด	 ประทับใจท่ีสุด โดยเน้นว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เป็นสถาบันการศึกษา ไม่ได้ขายสินค้า แต่ให้บริการการสอน/วิจัยและค้นคว้า บริการวิชาการแก่สังคม 
ฯลฯ ฉะนั้น การให้บริการต้องมีคุณภาพและทำาให้ผู้รับบริการประทับใจอย่างที่สุด และเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการทุก ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 
ได้นำาระบบ One Stop Service มาใช้ ในการรับสมัคร ซึ่งได้จัดระบบที่สะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลา
เพียงไม่กี่นาที  
 แนวทางการดำาเนินงานในต่อไปมหาวิทยาลัย อธิการบดีมีนโยบายเน้นมิติทางวิชาการ	
โดยเฉพาะคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่จะมารองรับการ
จัดการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำาคัญเช่นกัน จัดให้มีการปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับการจัดการ
ศึกษาแบบสมัยใหม่ อำานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เช่น e-book และ e-Testing จะต้องเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
ให้เทคโนโลยีมารองรับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานและการบริการทางอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมและสามารถบริการนักศึกษาจำานวนมากได ้โดยมีเว็บไซต์ ดังนี้
 www.ru.ac.th  เป็นเว็บไซต์หลักที่มีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 www.ram.edu   เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ e-Learning ของมหาวิทยาลัย 
 www.e-ru.tv   เป็นเว็บไซต์เก่ียวกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง 
    เป็นเว็บไซต์สำาหรับถ่ายทอดสดการประชุม สัมมนา และการบรรยาย 
    พิเศษ ฯลฯ
 www.huamark.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 www.faikham.com  เป็นเว็บไซต์ส่ือกลางของมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ 
    ประชาชนท่ัวไป

 มหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักในเรื่องที่สำาคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง	คือ	อีก	๓	ป	ีต่อไปข้างหน้า	
คือ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ค.ศ.	๒๐๑๕)	 เป็นปีที่จะมี	 “ประชาคมอาเซียน”	 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการรวม
ตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศเป็นประชาคมเดียวกัน การรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียนนี้ จะมีข้อดีในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศใน
ทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาค
อาเซียน
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     มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเองจะต้องมีส่วนในบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
จึงได้เร่งปรับตัว สร้างวิสัยทัศน์ และเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เน้น
การสร้างคน สร้างนักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มหาวิทยาลัยได้จัดทำาแผน
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.	๒๕๕๘	ซ่ึงเป็นแผนเตรียมความพร้อม	
ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘ เพ่ือเป็นกรอบกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานใน
อนาคตของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลผลิตสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้มาตรฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 นอกจากน้ี	ยังได้กระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษารามคำาแหงตระหนักในการท่ีประเทศไทย
จะต้องเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน	และเตรียมความพร้อม  ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ที่จะต้องใช้สื่อสารในการทำางาน รวมทั้งต้องเรียนรู้ภาษาของกลุ่มประเทศประเทศอาเซียน จึงจัดฝึก
อบรมหลักสูตรภาษาต่าง ๆ แก่บุคคลกรและนักศึกษา ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่าน
สื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  กระตุ้นให้สนใจศึกษาและติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ในเร่ืองน้ีอย่างใกล้ชิด 
ให้รู้จักเรียนรู้และเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้านให้มาก ต้องรู้เขารู้เรา และให้เตรียมตัว เตรียม
การ และเตรียมปรับบทบาทตั้งแต่บัดนี้

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้พิสูจน์ ให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าได้ประสบความสำาเร็จใน
การบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย	 จัดการศึกษาก้าวไกลไร้พรมแดน ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนา
ก้าวไกล เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการให้โอกาสทางการศึกษาและให้ความเสมอภาคทางการศึกษา
แก่ปวงชนชาวไทยอย่างท่ัวถึง ไม่ว่าจะอยู่ท่ีส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

 จะเห็นได้ว่า	ปัจจุบัน	ถนนทุกสายได้มุ่งสู่ราม	ซึ่งจะเห็นได้จากที่ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษา
และผู้สนใจจากท่ัวประเทศรวมท้ังนักศึกษาต่างประเทศจากท่ัวโลกหล่ังไหลกันเข้ามาสมัคร
เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นจำานวนมากในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ ด้วยความมั่นใจใน
ความมีช่ือเสียงและมาตรฐานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งสำาหรับชาว
รามคำาแหงทุกคน
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีจำานวน
นักศึกษาเกือบสี่แสนคน และจากวันที่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตแล้วแปดแสนกว่าคน 
ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งภาครัฐ เอกชนทั่วประเทศและทั่วโลก นับว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลของชาติ
เป็นอย่างมาก

๘๙



 บัณฑิตศิษย์เก่ารามฯ ได้ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
และได้พิสูจน์ ให้สังคมยอมรับและประจักษ์ ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ 

และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่ ได้ศึกษา ตลอดจนมีจิตสำานึกท่ีดีต่อสถาบันท่ีให้โอกาสทางการศึกษา 
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย สมกับความต้องการของมหาวิทยาลัยท่ี มุ่งผลิต “บัณฑิตมีความรู้
คู่คุณธรรม”	 และมุ่งมั่นเพียรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า ให้ทุกคนมีความเข้มแข็งในวิชา	
ให้มีความก้าวหน้าเปี่ยมด้วยคุณธรรม นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ ให้โอกาสทางการ
ศึกษากับชาวไทยผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สมกับคำาขวัญของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ว่า “เปลวเทียนให้
แสง	รามคำาแหงให้ทาง”	
			 กล่าวได้ว่า	นับตั้งแต่ปีที่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน	ซึ่งก้าวสู่ทศวรรษที่	๕	มหาวิทยาลัย
รามคำาแหงได้พิสูจน์ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า	ได้ประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการ
และการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ช่วยสร้างอนาคตลูกหลานไทยให้สู่ความสำาเร็จในการศึกษา	 นับว่า
เป็นความสำาเร็จท่ีสัมผัสได้... อย่างแท้จริง	 อย่างไรก็ดี	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะยังคงมุ่งม่ัน
พัฒนามหาวิทยาลัย	 พัฒนาการศึกษาของชาต	ิ และรับใช้บ้านเมืองต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง	 โดยมี
เป้าหมายท่ีจะให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก
	 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ที่ ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาแก่มวลชนและลูกหลานชาวไทยทั่วแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทั่วโลก ได้คำานึงถึง
ประโยชน์ที่จะก่อเกิดแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำาคัญ ยึดหลักที่ว่า 	“การศึกษาสร้างคน…
และคนสร้างชาติ”	ทั้งนี้	เพื่อชาติไทยที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนจะได้เจริญรุ่งเรือง	ก้าวหน้าก้าว
ไกลยิ่ง	ๆ	ขึ้นอย่างมั่นคง…วัฒนา…สถาพร…สันติสุขสืบไป

รองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

แหล่งข้อมูล: หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

.........................................................................

รามคำาแหง.....การศึกษาก้าวไกลไร้พรมแดน
RU…Education Beyond Frontiers
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   มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 

   Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิก

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ ได้แก่ รัฐบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) คือ อีก ๒ ปีกว่าต่อไปข้างหน้า เป็นปีท่ีจะมี “ประชาคม

อาเซียน” (ASEAN Community) เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ดังกล่าวเป็นประชาคมเดียวกัน เป้าหมายสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

๓ ประชาคมย่อย ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่

 ๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

      (ASEAN Political – Security Community - APSC)

 ๒. ประชาเศรษฐกิจอาเซียน

  (ASEAN Economic Community - AEC)

 ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  (ASEAN Socio – Cultural Community - ASCC)

ส
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 การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนน้ี จะมีข้อดีในการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ

อาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลก

ท่ีส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน

 สัญลักษณ์อาเซียน เป็นรูปรวงข้าวสีเหลือง ๑๐ ต้นที่ถูกมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

อยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและนํ้าเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคําว่า “asean” 

สีนํ้าเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และ

ความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีสําคัญ

ในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดย สีเหลือง...หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีนํ้าเงิน...

หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง...หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาวหมาย

ถึง ความบริสุทธิ์...

 ธงอาเซียน

 คำาขวัญอาเซียน คือ “หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงเอกลักษณ์ หน่ึงประชาคม One Vision, One Identity, 

One Community” 

 วันอาเซียน (ASEAN Day) คือ วันที่ 8 สิงหาคม

 เพลงประจำาอาเซียน คือ เพลง “The ASEAN WAY” 

 สำานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN SECRETARIAT) ต้ังอยู่ท่ีจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary General) 

เป็นหัวหน้า เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ได้แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 

๑ มกราคม ๒๕๕๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และในปลายปี ๒๕๕๕ นี้ จะมีการประชุมพิจารณาผู้ที่จะ

รับตําแหน่งเลขาธิการอาเซียนในวาระต่อไป
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 การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ 

เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมาก ประชาชนชาวไทยทุกคนและทุกพ้ืนฐาน

อาชีพจะต้องเรียนรู้ ต้องเข้าใจ บทบาทของไทยในประชาคม

อาเซียน และจําเป็นต้องเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ ประชาคมอาเซียนจะมีผลโดยตรงกับการพัฒนา

ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน 

การดํารงชีพ การแข่งขันหลากหลายรูปแบบ ฯลฯ 

 ดังนั้น ชาวไทยทุกคนควรตระหนักในการท่ีประเทศไทย

จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ให้ความสนใจ

ศึกษาและติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 

จะต้องเรียนรู้และเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้านให้

มาก ต้องรู้เขารู้เรา จะต้องเร่งเตรียมตัว เตรียมการ และ

เตรียมปรับบทบาทตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งก็ยังไม่สายจนเกินไป ดีกว่า

ที่ ไม่ทําอะไรเลย 

    การเป็นประชาคมอาเซียน จะก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในภูมิภาคน้ีอย่างมาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง เพราะ

สถาบันการศึกษาเป็นสถานที่ ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ

ของบัณฑิตให้ออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการอุดมศึกษาไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพในการ

จัดการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีทัดเทียมกับ

บัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถทํางานทั้งใน

หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/

หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
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 ในกฎบัตรอาเซียนได้บรรจุเร่ืองการศึกษาไว้ในบทท่ี ๑ ข้อย่อยท่ี ๑๐ ว่า “เพ่ือพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ด้วยความร่วมมือท่ีใกล้ชิดย่ิงข้ึนด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน”

 ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT) คร้ังท่ี ๑๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ได้เห็นว่า

ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นหัวใจสำาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิก

อาเซียน และเป็นมิติท่ีสำาคัญของเสาหลักท้ัง ๓ ด้านของประชาคมอาเซียน และได้ยำา้ถึงบทบาท

ของการศึกษาในการเพิ่มความตระหนักในความเป็นอาเซียนและอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมทั้ง

การส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน 

 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๕ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ได้มีการรับรองปฏิญญา

ชะอำา – หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่

เอื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งยํ้าถึงบทบาทสําคัญของการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 

๒๕๕๘ อันประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยทั้ง ๓ เสาหลักนี้ต่างส่งเสริมสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน สาระสำาคัญของปฏิญญา ได้แก่

 - บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคง

 - บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ

 - บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม

 การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนนั้น การศึกษามีบทบาท

สำาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาจะเป็นกลไกหลักในการนําอาเซียนก้าวสู่ความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสังคม การมีศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงอํานาจต่อรองการเจรจากับกลุ่มประเทศ

ในภูมิภาคอื่น

 เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การประกอบวิชาชีพและการทำางานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิต

ไทยจะเกิดข้ึน จะเกิดเสรีภาพทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาสามารถไปเรียนในต่างประเทศ

ต่าง ๆ ได ้ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยได้ 

เช่นเดียวกัน การเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพทุก ๆ ด้านจะมีการแข่งขันสูงมาก 

เราไม่ได้แข่งขันในบริบทไทยเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ภายนอกด้วยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้

 การเป็นประชาคมอาเซียนจะทําให้การเคลื่อนย้ายกําลังคน นักศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อน

ย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยไทยจึงจําเป็นต้อง

ปรับตัวในการจัดการอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมให้ทัน

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

 เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีบทบาทสําคัญยิ่ง 

ระบบการศึกษาและการให้ข้อมูลเรื่องอาเซียนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียนเพิ่มมากขึ้น รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน รวมทั้งเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
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อาเซียนเพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น สนใจการเตรียมความพร้อม พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและรับ

การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันอยู่ ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงทั้งในระดับ

ประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญที่บ่งชี้

ศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ปัจจัยที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีดังนี้

 - การประกันคุณภาพภายใน

 - การประกันคุณภาพภายนอก

 - มาตรฐานการอุดมศึกษา

 - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 

on Higher Education: TQF: HEd)

 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 

ได้จัดทำายุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยตระหนักถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย ซึ่ง

เป็นประเด็นที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ให้ความสําคัญ

ต่อการจัดการอุดมศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์:  บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก

พันธกิจ:

 ๑. อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล และมีความตระหนักในการเป็นส่วนหน่ึง

ของประชาคมอาเซียน

 ๒. อุดมศึกษาไทยพัฒนาศักยภาพในการจัดการการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน
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เป้าหมาย:

 ๑. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ ในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๒. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๓. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจํานวนกิจกรรมทางวิชาการท่ีทําร่วมกับประเทศ สมาชิกอาเซียนเพ่ิม

มากข้ึนในแต่ละปี

 ๔. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทํางาน ท้ังในหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือ ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นใน

แต่ละปี

 ๕. จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ต่อปี

ตัวชี้วัด:

 ๑. คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของนักศึกษาไทยโดยเฉลี่ยอยู่

ในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น

 ๒. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียน และภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียน

 ๓. จํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทําร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๔. จํานวนบัณฑิตไทยทํางานในหน่วยงานระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติในไทย และ/หรือ

ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๕. จํานวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ยุทธศาสตร์:

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 

      สากล

      กลยุทธ์:

      ๑. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ไทยในระดับที่ 

       ใช้ ในการทํางานได้

      ๒. พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการทํางานข้ามวัฒนธรรม 

       ของบัณฑิตไทย

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนา 

      ประชาคมอาเซียน

      กลยุทธ์:

      ๑. พัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะสากล

      ๒. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบัน 

       อุดมศึกษา

      ๓. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล

      ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล
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      ๕. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

      ๖. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน

      กลยุทธ์:

      ๑. ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นําของสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีเก่ียวข้องกับ

สามเสาหลักในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน

      ๒. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาท

ของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ

      ๓. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน

      ๔. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเองในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศแห่งหน่ึง และจะต้องมีส่วนในบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน จึงเห็นความ

สําคัญท่ีต้องกําหนดแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นกรอบ

และแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่เหมาะ

สมสําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาให้บัณฑิตมีศักยภาพและความพร้อมอย่างเต็ม

ที่เมื่อเกิดประชาคมอาเซียน 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดทำาแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นแผนเตรียมความพร้อมฯ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   ๑. เพื่อให้ ได้แผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยที่ 

    บูรณาการเชื่อมโยงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   ๒. เพ่ือเป็นกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยในการ 

    พัฒนาผลผลิตสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้มาตรฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

   ๓. เพื่อนําแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไปดําเนินการในแผน 

    ปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนฯ ดังกล่าว คือ

   ๑. ได้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ กิจกรรมของผลผลิต ด้านการศึกษา ที่

สามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมและสนับสนุน

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

   ๒. ได้ร่วมและสนับสนุนผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ

   ๓. ได้ทราบพัฒนาการและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา เพื่อการ

แข่งขันและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

   ๔. ได้ทราบผลกระทบที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากการรวมตัวเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๗



  โดยมีรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความ 

  เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนา 

  อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ:

 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของ 

  ประชาคมอาเซียน

 ๒. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

เป้าหมาย:

 ๑. มหาวิทยาลัยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการที่ดําเนินการภายในหรือทําร่วมกับ

องค์กรประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๒. มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘

 ๓. นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนของมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

 ๔. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุ่มประเทศ 

  สมาชิกอาเซียน หรือภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

 ๕. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถทํางานในหน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติใน 

  ประเทศและ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด:

 ๑. ร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการท่ีดําเนินการภายใน หรือทําร่วมกับองค์กร 

  ประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๒. ร้อยละของจํานวนหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียน หรือภาษาของประเทศ 

  สมาชิกอาเซียน

 ๓. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

 ๔. จํานวนนักศึกษามาจากประเทศสมาชิกอาเซียนของมหาวิทยาลัย

 ๕. ร้อยละของการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตเพ่ือทาํงานในหน่วยงานระหว่าง 

  ประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน

๙๘



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์:

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 

      ภูมิภาคอาเซียน

      กลยุทธ์:

      ๑. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาของนักศึกษาในระดับท่ี ใช้ ในการ 

       ทํางานได้

      ๒. พัฒนาสมรรถนะการประกอบวิชาชีพและการทํางานข้ามวัฒนธรรม 

       ของบัณฑิต

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคม 

      อาเซียน

      กลยุทธ์:

      ๑. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสากล

      ๒. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียน

      ๓. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล

      ๔. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน

      กลยุทธ์:

      ๑. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และบทบาท

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประชาคมอาเซียน

      ๒. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน

 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังจะต้องเร่งปรับตัว สร้างวิสัยทัศน์ และเร่งพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เน้นการสร้างคน สร้างนักศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของทุกคณะเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทําการเปิดสอนภาษาต่างประเทศหลากหลายรวมทั้ง

ภาษาอาเซียนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

ให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เปิดสอนกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับอาเซียนและสอดแทรกความ

รู้เกี่ยวกับอาเซียนในกระบวนวิชาต่าง ๆ  เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านสื่อต่าง ๆ  

และพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย ฯลฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีได้ริเริ่มนโยบายปรับระบบการวัด

และประเมินผลของนักศึกษาจากเดิม ระบบ G P F เป็นระบบใหม่ A B C D ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

๑/๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปสู่

๙๙



มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้สะดวกต่อการนําไปเทียบโอน 

หรือศึกษาต่อท้ังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเองและนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีมาเรียน

ท่ีรามคําแหง 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน การแลกเปล่ียน

คณาจารย์และนักศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาตื่นตัวสนใจและเตรียม

ความพร้อมตลอดเวลา ปรับตัวและปรับระบบการทํางานให้เป็นสากล เพ่ือให้ทันกับระบบการทํางานกับประเทศอาเซียน

และประเทศอ่ืน ๆ

 สําหรับการเตรียมพร้อมด้านภาษาซึ่งมีความสําคัญมากนั้น นักศึกษาและบัณฑิตทุกคนรวมทั้งชาวไทยโดย

รวมจะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ด ี โดยเฉพาะภาษาที่จะต้องใช้สื่อสาร

ในการทํางาน รวมทั้งต้องเรียนรู้ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเร่งระดมช่วยให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงาน 

ให้สามารถสื่อสารภาษาได้เป็นอย่างดีกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในไม่ช้านี ้ ประกอบกับจะต้อง

เรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนทุกเร่ือง สนใจและใส่ใจในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น พร้อมที่จะปรับตัว ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนต่อไป

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ชาวไทยทุกคนจะต้อง

ดำารงชีพและปฏิบัติภาระหน้าท่ีด้วยความมีวิสัยทัศน์ 

รู้จักปรับตัว ปรับบทบาททุกด้านและพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา ให้รู้เท่า ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก การอุดมศึกษาไทยจะต้องเร่งพัฒนาระบบ

การจัดการศึกษา เร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลเตรียม

แข่งขันกับประชากรหกร้อยล้านคนในอาเซียน จะต้อง

ผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและศักยภาพ

สามารถออกไปทำางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 

ทำางานระหว่างประเทศได้ ทำางานในหน่วยงานหรือ

บริษัท/ข้ามชาติทั้งในและต่างประเทศได ้ คุณภาพ

มาตรฐานต้องเป็นหน่ึงเหมือนกัน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารได้อย่างดี เข้าใจประเทศสมาชิก

อาเซียนในลักษณะรู้เขารู้เรา รวมท้ังมีความรู้ภาษาอาเซียน หากชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าต่างช่วยกัน เช่ือม่ัน

ว่าจะสามารถช่วยกันนำาพาประเทศไทยให้แข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้...
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

แหล่งข้อมูล/อ้างอิง:

 ๑. หนังสือ “บันทึกการเดินทางอาเซียน” กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 ๒. เอกสารแนะนําให้รู้จักอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 ๓. หนังสือ ASEAN: แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕) กระทรวงการต่างประเทศ

 ๔. หนังสือ “ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘” สํานักยุทธศาสตร์ต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กรกฎาคม ๒๕๕๓

 ๕. ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “การเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๑๔ มกราคม 

๒๕๕๕

 ๖. หนังสือ “การศึกษา: การสร้างประชาคมอาเซียน” สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ๗. แผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

 ๘. เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th

 ๙. เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th

 ๑๐. เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th

๑๐๐



	 	 	 หาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๔	พร้อมกับระบบเกรด	๓ 

	 	 	 ระดับ	 ท่ีชาวรามคำาแหงเรียกกันติดปากว่าระบบ	 จี	 พี	 เอฟ	 (G	 P	 F)	 ด้วยเหตุผลท่ี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงถูกกำาหนดบทบาทโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	

ว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 “เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา”	 เป็นมหาวิทยาลัยแบบ

สองระบบในหนึ่งมหาวิทยาลัย คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาไม่จำากัดจำานวน และมีห้องเรียน

สำาหรับนักศึกษาท่ีมีเวลาว่างและต้องการเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่บังคับเวลาเรียน หรือไม่ใช้เวลาท่ีเข้า

ช้ันเรียนในการกำาหนดสิทธิการเข้าสอบไล่	พูดกันง่าย	ๆ	คือ	เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชา

หนึ่งแล้ว	นักศึกษามีสิทธิเข้าสอบไล่ทันที	ไม่ว่านักศึกษา

จะเข้าชั้นเรียน	หรือไม่เข้าชั้นเรียน	(อ่านหนังสือที่บ้าน)

	 ด้ วยเหตุที่ มหาวิทยาลัยรามคำ าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาดังกล่าวข้างต้นทำาให้มี

ประชาชนคนไทยที่ต้องการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ในยุคน้ันได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เป็นจำานวนมาก	เพราะมหาวิทยาลัยต้องการเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้กว้าง จึงได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

เข้าเป็นนักศึกษากว้าง ๆ	ดังนี้

	 ๑.	เป็นผู้สอบไล่ ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	หรือเทียบเท่า	หรือ

	 ๒.	เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ชั้นตรี	

หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 และมีพื้นความรู้สอบไล่ได้ประโยค

มัธยมศึกษาตอนต้น	หรือเทียบเท่า	หรือ

	 ๓.	เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ม

รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์		ชีวโศภิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

*********************

๑๐๑



	 ประกอบกับการกำาหนดระบบการศึกษาด้วยวิธีประสานงานด้านวิชาการระหว่างสาขาวิชา	

(Interdisciplinary	Program)	คือ	คณะใดหรือภาควิชาใดมีหน้าท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาใดก็จะอำานวยการศึกษาและ

วิจัยในสาขาวิชานั้น	ๆ	แก่นักศึกษาทุกคนทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	ทั้งนี	้คณะหรือภาควิชาต่าง	ๆ	จะไม่เปิด

สอนกระบวนวิชาซำ้ากัน	 ซึ่งเป็นเหตุให้มีนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน

แต่ละหลักสูตรจำานวนมาก	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำาแหงยุคแรกโดยมีท่าน	 ศาสตราจารย์	

ดร.ศักด์ิ	ผาสุขนิรันต์	 เป็นอธิการบดี	และรองศาสตราจารย์ธนกาญจน์	 ภัทรากาญจน์	เป็นผู้อำานวยการ

สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(สวป.)	พร้อมกับผู้บริหารท่านอื่น	ๆ	ทราบดีว่า	เมื่อ

มหาวิทยาลัยต้องรับภาระในการทำาการเรียนการสอนลูกศิษย์จำานวนมาก และมีความหลากหลาย	

ระบบการวัดผลการศึกษาที่เหมาะสม ไม่ควรสลับซับซ้อนจึงได้ตัดสินใจกำาหนดการประเมินผลของ

แต่ละกระบวนวิชาที่เปิดทำาการเรียนการสอน	โดยใช้ระบบการให้ลำาดับขั้น	(Grade)	คือ	จี	พี	เอฟ	(G	

P	F)	ซึ่งกำาหนดขั้นให้เป็นลำาดับแสดงคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชาเรียงลำาดับ

ตั้งแต่คุณภาพสูงสุด	จี	(G)	ถึงคุณภาพตำ่าสุด	เอฟ	(F)	ดังนี้

	 ลำาดับขั้น	G		 =		 ดี	(Good)	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๔.๐๐

	 ลำาดับขั้น	P		 =		 ได้	(Pass)	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	๒.๒๕

	 ลำาดับขั้น	F		 =		 ตก	(Failure)	 	

และมหาวิทยาลัยจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้น

เป็นหน่วยกิตสะสมได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาได้

ลำาดับขั้น	G	และ	P	เท่านั้น

 	 ในทางปฏิบัติการวัดผลการศึกษาแทบทุกกระบวน

วิชาในมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีการสอบวัดผลการ

ศึกษาเพียงคร้ังเดียวคือสอบไล่ปลายภาค ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	

ไม่มีคะแนนเข้าห้องเรียน ไม่มีคะแนนรายงาน ไม่มีคะแนน

ทดสอบ	และไม่มีคะแนนสอบกลางเทอม

	 ระบบเกรด	จ	ีพ	ี เอฟ	(G	P	F)	ถูกกำาหนดขึ้นมา

ในระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	๒๕๑๔	จนถึงภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	๒๕๕๔

	 เหตุแห่งการส้ินสุดของระบบเกรด จี พี เอฟ (G P F)	

ด้วยสัจธรรมท่ีว่าสรรพส่ิงท้ังหลายย่อมเปล่ียนแปลง	

ระบบเกรดของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงก็ไม่ถูกละเว้น

เช่นเดียวกัน

	 จุดเริ่มต้นของความคิดการเปลี่ยนแปลงระบบเกรด

เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๒	โดย	ศาสตราจารย์	

ดร. ธรรมนูญ โสภารัตน์ ในคร้ังลงสมัครเข้ารับการสรรหา

อธิการบดีสมัยที่	๒	ท่านได้นำาเสนอนโยบายระบบเกรด

เป็น	จ	ีบี	พี	เอฟ	(G	B	P	F)	โดยกำาหนดคะแนนเฉลี่ย

ของระดับเกรด	คือ	จ	ี (G)	=	๔.๐๐,	บี	 (B)	=	๓.๐๐,	

๑๐๒



พี	 (P)	 =	 ๒.๒๕	 เป้าหมายในการนำาเสนอนโยบายนี้ก็เพื่อหาเสียงนักศึกษา	 แต่ผลของการสรรหา	

ศาสตราจารย์	ดร.ธรรมนูญ	โสภารัตน์	ไม่ผ่านการสรรหา	นโยบายการเปลี่ยนแปลงระบบเกรดเป็น

อันยุติ

	 แต่อย่างไรก็ตามการนำาเสนอนโยบายการปรับเกรดก็ถูกหยิบยกมาเสนอประชากรชาว

รามคำาแหงแทบทุกครั้งของการสรรหาอธิการบดี

	 ในที่สุดระบบเกรด	จี	พ	ีเอฟ	(G	P	F)	ก็กลายเป็นอดีตหรือเป็นประวัติศาสตร์เมื่อมหาวิทยาลัย

รามคำาแหงครบรอบ	๔๑	ปี	(๒๕๕๕)	ทั้งนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย	์ได้นำาเสนอ

นโยบายปรับเปล่ียนระบบเกรด ซ่ึงแตกต่างจากแนวความคิดเดิมท่ีเคยถูกนำาเสนอของอดีตผู้เข้ารับ

การสรรหาอธิการบดีที่ผ่านมา	คือ	 เน้นความเป็นสากลตลอดจนเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	และความเป็นธรรมต่อนักศึกษามากขึ้น

	 ผลการสรรหาอธิการบดีคนท่ี	๙	ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ผู้ท่ีได้รับการสรรหา	คือ	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์	 และได้รับโปรดเกล้าฯ	 ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบด	ี เมื่อวันที่	

๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	คนปัจจุบัน	ท่านก็ได้ผลักดันนโยบายปรับระบบเกรดของท่านที่ ได้นำาเสนอในการ

สรรหาอธิการบดี	เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๔	ให้มีผลในทางปฏิบัติทันที

	 กระบวนการในการดำาเนินการเพื่อให้นโยบายการปรับระบบเกรดมีผลบังคับใช้ คือ แต่งตั้ง

คณะกรรมการปรับระบบเกรดมหาวิทยาลัยรามคำาแหงข้ึนมาดำาเนินการ	ประกอบด้วย	คณบดีทุกคณะใน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เป็นกรรมการ	เป็นหลัก	คณะกรรมการได้พิจารณาระบบเกรดใหม่แล้วเสร็จ

ในรูปแบบของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตร	ี(ฉบับที	่๓)	๒๕๕๕	

และนำาเสนออธิการบดีพิจารณา อธิการบดีเห็นชอบก็นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และสุดท้ายเสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงพิจารณาอนุมัติ	

ในการประชุม	ครั้งที	่๕/๒๕๕๕	วันที่	๒๖	เมษายน	๒๕๕๕	และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาค ๑ ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๕	เป็นต้นไป

เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยในระบบ G P F กับระบบ A B C D
_________________________________________________________   ________________________________________________________________

 ระบบเดิม G P F ระบบใหม่ A B C D
_________________________________________________________ _______________________________________________________________ 
 เกรด ค่าคะแนนต่อ ความหมาย  เกรด ค่าคะแนนต่อ ความหมาย
  หน่วยกิต    หน่วยกิต
_________________________________________________________ _______________________________________________________________ 

	 G	 ๔.๐๐	 GOOD	 	 A	 ๔.๐๐	 ดีเยี่ยม
_________________________________________________________ _______________________________________________________________ 

	 P	 ๒.๒๕	 PASS	 	 B+	 ๓.๕๐	 ดีมาก
_________________________________________________________ _______________________________________________________________ 

	 F	 ๐.๐๐	 FAILURE	 	 B	 ๓.๐๐	 ดี
_________________________________________________________ _______________________________________________________________ 

	 	 	 	 	 C+	 ๒.๕๐	 ปานกลาง
    _______________________________________________________________ 

	 	 	 	 	 C	 ๒.๐๐	 พอใช้
    _______________________________________________________________ 

	 	 	 	 	 D+	 ๑.๕๐	 อ่อน
    _______________________________________________________________ 

	 	 	 	 	 D	 ๑.๐๐	 อ่อนมาก
    _______________________________________________________________ 

	 	 	 	 	 F	 ๐.๐๐	 สอบตก/ขาดสอบ
    _______________________________________________________________ ๑๐๓



	 ข้อดีของระบบเกรดใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 ๑.	เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการรวมตัวของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ซึ่งเรียกชื่อใหม่ว่า	ประชาคมอาเซียน

	 ๒.	เป็นการวัดผลการศึกษาตามมาตรฐานสากล

	 ๓.	เป็นการวัดผลการศึกษาที่ ให้ความเป็นธรรมและมีประโยชน์กับนักศึกษามากขึ้น

	 ๔.	สะดวกสำาหรับนักศึกษาที่จะนำาไปเทียบโอนเมื่อไปศึกษาต่อต่างสถาบันทั้งภายในและต่าง

ประเทศ

	 ๕.	นักศึกษาต่างสถาบันท้ังภายในและต่างประเทศท่ีจะมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย	

รามคำาแหงสามารถเทียบผลการเรียนในระบบเดียวกันได้สะดวก

	 กล่าวได้ว่า ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงก้าวสู่ทศวรรษที่ ๕ และเป็นปีที่

มหาวิทยาลัยได้มีการเปล่ียนแปลงระบบเกรดของมหาวิทยาลัยจากระบบเกรดเดิม	จี	พี	เอฟ	(G	P	F)	

สู่ระบบระบบใหม่	A	B	C	D	ทั้งนี้	ด้วยความมีวิสัยทัศน์และเน้นความเป็นสากลยิ่งขึ้น	และเพื่อเตรียม

รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 การเปลี่ยนแปลงระบบเกรดของมหาวิทยาลัยในครั้ง

นี้นับเป็นประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งที่จะต้องบันทึกไว้ ให้ชาวรามคำาแหงรุ่นหลังได้รับทราบต่อไป

เอกสารอ้างอิง

	 ๑.	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๔

	 ๒.	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 ๓.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	๒๕๑๔

	 ๔.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๕.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๕

๑๐๔



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  ปีการศึกษา 2555 จําแนกตามคณะ   
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คณะศึกษาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะรัฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะสื่อสารมวลชน

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สถาบันการศึกษานานาชาติ

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ

 

ตุลาคม 2555 

 
     (คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน) 

 
        

 
ประกาศนียบัตรบณัฑิต  1 

ปริญญาตรี 69 

ปริญญาเอก 18 

143 

หลักสูตร/สาขาวชิา/วชิาเอก ปีการศึกษา 2555 
 

กรกฏาคม 2555 

ปริญญาโท 55 

๑๐๕



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปริญญาโท 
15,066 (47.33%) ปริญญาเอก 

70 (0.22%) 

ประกาศนียบัตรฯ 
580 (1.82%) 

ปริญญาตรี 
16,116 (50.63%) 

31,832 

ตุลาคม 2555 

บุคลากรทั้งหมด ปีการศกึษา 2555 จําแนกตามประเภท 

ลูกจาง(ปฏิบัติการ)
668 (15.15%) 

ผูบริหาร
17 (0.39%) 

วิชาการ 
1,026 (23.27%) 

วิชาชีพ
2,072 (46.99%) 

ท่ัวไป
626 (14.20%) 

4,409 

ตุลาคม 2555 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 
ข้อมูล : สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ผู้สําเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 จําแนกตามระดบัการศึกษา 

๑๐๖



๑๐๗























หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) โทรศัพท์: 02 310 8000 โทรสาร: 02 310 8022

วิทยาเขตบางนา โทรศัพท์: 02 397 6323 โทรสาร: 02 397 6308

สำานักงานอธิการบด ี โทรศัพท์: 02 310 8021 โทรสาร: 02 310 8022

คณะนิติศาสตร์  โทรศัพท์: 02 310 8199-200 โทรสาร: 02 310 8165

คณะบริหารธุรกิจ โทรศัพท์: 02 310 8226-8 โทรสาร: 02 319 2160

คณะมนุษยศาสตร์ โทรศัพท์: 02 310 8309, 02 310 8263 โทรสาร: 02 310 8264

คณะศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์: 02 310 8314 โทรสาร: 02 310 8312

คณะรัฐศาสตร์ โทรศัพท์: 02 310 8483-9 โทรสาร: 02 310 8490

คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์: 02 310 8410-11 โทรสาร: 02 310 8381

คณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์: 02 310 8514-21 โทรสาร: 02 318 8905

คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทรศัพท์: 02 310 8570-1 โทรสาร: 02 310 8579

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรศัพท์: 02 310 8298, 02 310 8295-6 โทรสาร: 02 310 8297

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์: 02 310 8547, 02 310 8337 โทรสาร: 02 310 8548

คณะสื่อสารมวลชน โทรศัพท์: 02 310 8980 โทรสาร: 02 310 8980

บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์: 02 310 8560-5 โทรสาร: 02 310 8553

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ์ โทรศัพท์: 02 310 8566-7 โทรสาร: 02 310 8567

สถาบันคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์: 02 310 8800 โทรสาร: 02 310 8810

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์: 02 310 8119 โทรสาร: 02 310 8696

สถาบันการศึกษานานาชาติ โทรศัพท์: 02 310 8895-6 โทรสาร: 02 310 8895-6

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทรศัพท์: 02 310 8905-8 โทรสาร: 02 310 8907

สถาบันภาษา โทรศัพท์: 02 310 8903-4 โทรสาร: 02 310 8904

สถาบันกฎหมายไทย โทรศัพท์: 02 310 8205-8 โทรสาร: 02 310 8205

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์: 02 310 8885 โทรสาร: 02 310 8885

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน โทรศัพท์: 02 310 8694 โทรสาร: 02 310 8694

สำานักบริการทางวิชาการฯ โทรศัพท์: 02 310 8617-8 โทรสาร: 02 310 8600

สำานักหอสมุดกลาง โทรศัพท์: 02 310 8632-4 โทรสาร: 02 310 8632-4 ต่อ 18

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทรศัพท์: 02 310 8703-6 โทรสาร: 02 310 8700

สำานักประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์: 02 310 8678-9 โทรสาร: 02 310 8678

สำานักพิมพ ์ โทรศัพท์: 02 310 8757-9 โทรสาร: 02 310 8761

สำานักกีฬา โทรศัพท์: 02 310 8892 โทรสาร: 02 310 8892

สำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์ โทรศัพท์: 02 310 8790 โทรสาร: 02 310 8791

สำานักวิทยบริการ โทรศัพท์: 02 310 8120, 02 310 8891 โทรสาร: 02 310 8887

สำานักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์: 02 310 8127 โทรสาร: 02 310 8127

สำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทรศัพท์: 02 310 8503 โทรสาร: 02 310 8504

ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์: 02 310 8901-2, 02 310 8951 โทรสาร: 02 310 8902

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทรศัพท์: 02 310 8884 โทรสาร: 02 310 8884

สำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ โทรศัพท์: 02 310 8196-7, 02 310 8664-5 โทรสาร: 02 310 8198

สภาคณาจารย์ โทรศัพท์: 02 310 8880-1, 02 310 8883 โทรสาร: 02 310 8880

โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม) โทรศัพท์: 02 310 8363 โทรสาร: 02 310 8375

โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์: 02 310 8599 โทรสาร: 02 310 8599 ต่อ 1020

โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายอนุบาล) โทรศัพท์: 02 310 8599 โทรสาร: 02 310 8599 ต่อ 1020 

๑๑๘



หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่าง ๆ
(หมายเหตุ หมายเลข 0 2310 8000 ต่อ 7xxx หากติดต่อระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ส่วนกลาง

และสาขาวิทยบริการฯ ให้หมุนตรง  7xxx ได้เลย)

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 0 5322 6330
 โทรสาร:  0 5322 6329
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์: 0 5371 2600, 0 5371 2300, 0 2310 8000 ต่อ 7180
 โทรสาร:  0 5371 2700, 0 2310 8000 ต่อ 7182
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร ่ โทรศัพท์: 0 5453 1870-1, 0 2310 8000 ต่อ 7060-1
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7062-3, 0 5453 1870-1
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์: 0 5561 3571, 0 2310 8000 ต่อ 7090-1
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7092-3, 0 5561 3572
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด.อุทัยธานี โทรศัพท์: 0 5651 3761-3, 0 2310 8000 ต่อ 7030-1     
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7032-3, 0 5651 3761-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดลพบุร ี โทรศัพท์: 0 3641 4052-56, 0 2310 8968, 0 2310 8000 ต่อ 7130-1
 โทรสาร:  0 3641 4052-56 ต่อ 108,109, 0 2310 8000 ต่อ 7132-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุร ี โทรศัพท์: 0 3740 5658, 0 2310 8000 ต่อ 7020-1
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7022-3, 0 3740 5658
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุร ี โทรศัพท์: 0 3458 1090, 0 3458 1009, 0 2310 8000 ต่อ 7210
 โทรสาร:  0 3458 1044, 0 2310 8000 ต่อ 7212
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ ์ โทรศัพท์: 0 5670 4860-1, 0 2310 8000 ต่อ 7150-1
 โทรสาร:  0 5670 4862, 0 2310 8000 ต่อ 7152-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์: 0 4327 4250-4, 0 2310 8000 ต่อ 7101, 7105
 โทรสาร:  0 4327 4250-4 ต่อ 123, 0 2310 8000 ต่อ 7100-1 ต่อ 123
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด.ชัยภูมิ โทรศัพท์: 0 4485 9553-4, 0 4485 9556, 0 2310 8000 ต่อ 7160-1
 โทรสาร:  0 4485 9555, 0 2310 8000 ต่อ 7162-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม โทรศัพท์: 0 4257 1409, 0 2310 8000 ต่อ 7070-1
 โทรสาร:  0 4257 1409, 0 2310 8000 ต่อ 7072-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์: 0 4424 9900, 0 2310 8000 ต่อ 7080-1
 โทรสาร:  0 4424 9175, 0 2310 8000 ต่อ 7082, 84, 85
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำาภ ู โทรศัพท์: 0 4231 4291-4, 0 2310 8000 ต่อ 7170-1
 โทรสาร:  0 4231 4290, 0 2310 8000 ต่อ 7172-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย ์ โทรศัพท์: 0 4465 8052, 0 2310 8000 ต่อ 7140-1
 โทรสาร:  0 4465 8052, 0 2310 8000 ต่อ 7142-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์: 0 4561 6447-9, 0 2310 8000 ต่อ 7110-1
 โทรสาร:  0 4561 6447-9, 0 2310 8000 ต่อ 7112-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร ์ โทรศัพท์: 0 4471 3950, 0 2310 8000 ext. 7200
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7202
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำานาจเจริญ โทรศัพท์: 0 4551 1881, 0 4551 1955, 0 2310 8000 ต่อ 7040-1     
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7042-3, 0 4551 1881
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธาน ี โทรศัพท์: 0 2310 8000 ต่อ 7190
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7192
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์: 0 7537 8447, 0 7537 8660-1, 0 2310 8000 ต่อ 7050-1
 โทรสาร:  0 2310 8000 ต่อ 7052-3, 0 7537 8660 
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง โทรศัพท์: 0 7550 1164-7, 0 2310 8000 ต่อ 7120-1
 โทรสาร:  0 7550 1164, 0 2310 8000 ต่อ 7122-3
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา โทรศัพท์: 0 7642 8400
 โทรสาร:  0 7642 8419
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์: 0 7425 1333, 0 7425 1888
 โทรสาร:  0 7425 1888

๑๑๙



คณะกรรมการหนังสือที่ระลึก
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครบรอบ ๔๑ ปี

๑.	 อธิการบดี	 ที่ปรึกษา

๒.	 รองศาสตราจารย์รำาไพ	สิริมนกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ประธานกรรมการ

๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	บุญชาล	ทองปรยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 รองประธานกรรมการ

๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา		ลิ่มอภิชาต	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 รองประธานกรรมการ
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