
            
   
         

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๔๗ 

วันท่ี ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 38

(อ่านต่อหน้า 10)(อ่านต่อหน้า 10)

นายกสภาฯ ฝากบัณฑิตรามคำแหง
เชื่อมั่นตนเอง สร้างความเชื่อถือ-สัมพันธ์กับสังคม

   
 

   
 รับสมัครนักศึกษาปริญญาตร ี

ฝึกอาชีพวิชา RAM 3000
ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.ตรี

สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ

อธิการบดฝีากบัณฑิตรามฯ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตน

(อ่านต่อหน้า 10)

  นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวแสดงความยินดี 

กับบัณฑิตใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

คร้ังท่ี 38 ว่าในนามของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 

ดุษฎีบัณฑิตทุกคน รวมทั้งผู้ที่ได้รับปริญญา 

กิตติมศักด์ิในสาขาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556 ถือเป็นวันสำคัญยิ่ง 

ท่ีบัณฑิตจะได้เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2514 และมีบัณฑิต 

สำเร็จการศึกษารุ่นแรก ปี 2518 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น 

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จฯ มาทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับ 

ผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 38 

 ระหว่างวันท่ี 4 - 8 มีนาคม 2556 โดยฝากให้ผู้สำเร็จการศึกษา 

ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการดำรงตน

           ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสนี้ว่า  

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดี 

และขอชื่นชมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ทุกท่าน คนท่ีเป็นบัณฑิตรามคำแหง ล้วนมีความมุ่งม่ันและมีความรู้ อยากให้ผู้ท่ีประสบ 

ความสำเร็จในการศึกษาทุกคนเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้เป็นพลังในการใช้ชีวิต ไม่ว่า 

จะเป็นชีวิตการทำงานหรือชีวิตครอบครัวต่อไป ความสำเร็จตรงนี้เป็นแค่เพียงจุดหนึ่ง 

ของชีวิต เราต้องใช้ปริญญานี้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ฉะนั้น ขอให้บัณฑิต 

รักษาเกียรติแห่งปริญญาบัตรที่ได้รับ ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา  

2554-2555 (รุ่นที่ 38) ระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2556 (คาบเช้าและคาบบ่าย)  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังน้ี มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จำนวน 36,277 คน แยกเป็นปริญญากิตติมศักดิ์ 24 คน ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาเอก 88 คน ปริญญาโท 18,683 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 61 คน และ 

ปริญญาตรี 17,421 คน ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ระหว่างวันที่ 

4 - 8 มีนาคม 2556  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช น้ัน 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ในงานพิธีฯ ดังกล่าว ตามรายชื่อและกำหนดการ ดังนี้

 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 (คาบบ่าย) จำนวน 11 ราย

 1. พระราชภัทรญาณ วิ. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

  สาขาวิชาปรัชญา

 2. พระสุทธิสมณวัตร ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

  สาขาวิชาปรัชญา

 3. นายสอนไซ  สีพันดอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

  สาขาวิชารัฐศาสตร์

 4. นายอภิชัย เตชะอุบล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 5. รองศาสตราจารย์อัมพร  ป้ันศรี ปริญญาปรัชญาดุษฎี- 

  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 

  สารสนเทศศาสตร์

สภา ม.ร. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะทั้งในส่วนกลาง  

(หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค เข้าฝึกอาชีพ กระบวน 

วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา (9 หน่วยกิต) เพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของนักศึกษาด้วย 

การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ังใน 

ภาครัฐและเอกชนกว่า 60 แห่ง เช่น ศาล- 

ปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลจังหวัด อัยการ- 

สูงสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ 

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ  
ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาค 1/2556 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ 
(รุ่นที่ 20) ตั้งแต่บัดนี้ -15 เมษายน 2556 โดย 
เปิดสอนใน 4 สาขาวิชาได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตร- 
บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขา 
วิชาการบริหาร) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) และหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ไดท้ี ่สำนกังานสาขาวทิยบรกิารฯ ตา่งประเทศ 
อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 โทร. 
0-2310-8196-7 และ 0-2310-8664-5 หรือ 
E-mail:oasc@ru.ac.th



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต (Advanced Program) วิทยาเขตบางนา  

รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชา 

การตลาด โดยจัดการศึกษาแบบ Block Course 

จำนวน 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 

เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00-17.00 น. ณ วิทยาเขตบางนา เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2556

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

ท่ีสำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ช้ัน 3 ห้อง 309A  

โทร. 0-2310-8591-2, 085-043-5665 และ 089-487-4838  

หรือท่ีงานบริการและประสานงานปริญญาโท วิทยาเขต 

บางนา อาคาร PRB ชั้น 5 โทร. 0-2316-9565,  

0-2316-9573 หรือ www.advanced-mba.ru.ac.th 

ม.ร. เปิดรับ ป.โท
Advanced Program 

ม.ร. เปิดรับนศ. ป.ตรี ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการบัญชี 

และการเงิน รุ่นที่ 6 หลักสูตร 133 หน่วยกิต 

จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) 

เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  เวลา 13.00 - 17.00 น.  

และกลุ่มที่ 2 (นอกเวลาราชการ) เรียนวันจันทร์ -  

วันพฤหัสบดี  เวลา 17.30 - 21.30 น. คัดเลือกโดย 

การสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 152,360 บาท  

(แบ่งชำระ 12 งวด)

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตว่ันที่ 25 มีนาคม -  

26 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะ 

บริหารธุรกิจ โทร. 0-2310-8237, 0-2310-2401,                   

0-2310-2404, 086-306-5173-4 และ 086-521-0033  

หรือที่ http://joomla.ru.ac.th/acctfin

เชิญชวนซื้อเพลงมหาวิทยาลัย
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

จากพ่อขุนถึงลูกด้วยผูกพัน

 ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) มอบใบประกาศ 

นียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมโครงการการใช้คอมพิวเตอร์ 

สำหรับผู้พิการทางสายตา  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

2556  ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ห้อง 1001

         โอกาสนี้ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ได้รับฟัง 

ปัญหาในการศึกษาของนักศึกษาพิการทางสายตา 

เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้นักศึกษาพิการที่เข้า 

มาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีโอกาส 

ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

กับนักศึกษาทั่วไป

 ทั้งนี้สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  

จะเปิดอบรมโครงการการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ 

ผู้พิการทางสายตาคร้ังต่อไปในวันท่ี 11 มีนาคม 2556  

ผู้สนใจสมัครได้ท่ี สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  

อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ในวันและเวลาราชการ 

โทรศัพท์  0-2310-8790

 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เปิดร้าน 
จำหน่ายของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ 
บัณฑิตใหม่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 
2556 ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า 
อาคารสำนักหอสมุดกลาง
 มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบัณฑิต ผู้ปกครอง 
และญาติมิตรของบัณฑิตชมและเลือกซื้อของที่ระลึก 
จากมูลนิธิฯ เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่บัณฑิตใหม่ และ 
เป็นโอกาสที่ชาวรามคำแหงและประชาชนจะได้โดย 
เสด็จพระราชกุศลกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสา 
อัยยิกาเจ้าด้วย
 สำหรับของที่ระลึกต่างๆที่มูลนิธิฯนำมา 
จำหน่ายในงานพิธีฯ ครั้งนี้ มีหลายประเภท อาทิ เสื้อยืด 
ท้ังคอปกและคอวี กระเป๋าถือหลากหลายสีสันและรูปแบบ  
ไดอารี่ เครื่องเขียน ที่คล้องโทรศัพท์ พวงกุญแจ เป็นต้น  
โดยของที่ระลึกทุกรายการล้วนมีลายพระหัตถ์สมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรากฏอยู่ด้วย 

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

e-Testing อบรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาพิการทางสายตา

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. จัดทำ 

ซีดีเพลงมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 38 ระหว่าง 

วันท่ี 4-8 มีนาคม 2556 เชิญชวนบัณฑิตและผู้ปกครอง 

ซื้อเป็นของที่ระลึกเพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันที่มี 

ต่อมหาวิทยาลัย

 เพลงมหาวิทยาลัยชุดน้ี ช่ือชุด “เพลงรามฯใน 

ความทรงจำ...จากอดีตถึงปัจจุบัน” เป็นซีดีท่ีรวมเพลง 

มหาวิทยาลัยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่มีความไพเราะ 

และมีความหมายต่อลูกพ่อขุนฯ รวม 23 เพลง ได้แก่  

ขวัญจิตมิตรรามฯ สุพรรณิการ์ ฝ้ายคำ สานฝันสรรค์สร้างรามฯ  

เลือดสีน้ำเงินทอง มหาวิทยาลัยของประชาชน สัญญา 

กับแม่ แสงทองท่ีรามฯ เปลวเทียน ใต้ฟ้ารามฯ เด่นพระนาม  

อาลัยรามฯ มาร์ชรามคำแหง ลาแล้วรามฯ เราพยายาม  

จากรามฯจำลา รามฯเริงชัย จากใจสู่ใจ รามฯรอ อรุณรุ่ง- 

อาณาจักรรามฯ รามฯรุ่งฟ้า ขวานทองของไทย และ 

ทอฝัน ในราคาแผ่นละ 100 บาท

 ขอเชิญบัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติมิตร ซื้อเป็น 

ของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  

โดยในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีจำหน่าย 

ท่ีเต็นท์จำหน่ายของท่ีระลึกมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสา 

อัยยิกาเจ้าฯ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง  

หรือติดต่อซ้ือท่ีงานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย  

ชั้น 2 

      ยินดียิ่งและเชื่อมั่นเหล่าบัณฑิต

เห็นมวลศิษย์สำเร็จการศึกษา

สวมเสื้อครุยงดงามอร่ามตา

ปริญญาอยู่ในมือคือความจริง 

        วันที่ภาคภูมิใจในชีวิต

  ศักดิ์และสิทธิ์ปริญญามีค่ายิ่ง

  ต้องพากเพียรตั้งใจไม่ทอดทิ้ง

  จึงได้สิ่งสูงค่ามาครอบครอง

      ลูกพ่อขุนมีความรู้ทุกผู้เห็น

มีความเด่นความดีไม่มีสอง

งานหนักเบาไม่ระย่อไม่ต่อรอง

มุ่งหมายปองงานสำเร็จเสร็จด้วยดี

        จงก้าวไปข้างหน้าอย่าหวั่นหวาด

  เด่นผงาดโลกประจักษ์สมศักดิ์ศรี

  มีความแกร่งเก่งกล้าในท่าที

  มีไมตรีความอ่อนน้อมหลอมรวมกัน

      จงก้าวไปข้างหน้าอย่าท้อถอย

พ่อจะคอยส่งใจให้ถึงฝัน

จงตระหนัก “พ่อรักลูกด้วยผูกพัน”

หวังลูกนั้นไปดีมีสุขเอย

รองศาสตราจารย์บุปผา   บุญทิพย์  



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ลุค แคสซาดี-ดอเรียน นักศึกษาหนุ่มชาวอเมริกัน  

คว้าปริญญาตรีมนุษยศาสตร์จากรามคำแหงด้วยความภูมิใจ  

เจ้าตัวเผย ‘เช่ือชีวิต...ขอเพียงมีเป้าหมาย ใช้ความขยัน 

และพยายาม ก้าวไปถึงฝันได้อย่างแน่นอน’

 นายลุค แคสซาดี-ดอเรียน บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษา 

รามคำแหงจนสำเร็จการศึกษา โดยใช้เวลาเรียน 4 ปีครึ่ง 

กับการเรียนวิชาเอกภาษาไทยและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น 

(ภาคปกติ) ปัจจุบันลุคตัดสินใจทำงานที่ประเทศไทย 

กับการเป็นครูสอนโยคะ และบริษัทเก่ียวกับภาพยนตร์  

ล่าสุด ลุคกำกับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Cheer 

Ambassadors ภาพยนตร์สารคดีเก่ียวกับทีมเชียร์ลีดเดอร์ 

ทีมชาติไทย ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาล 

ภาพยนตร์นานาชาติ นอร์วีเจียน 60 นอร์ธ ออส ปี 2555  

และงานเทศกาลภาพยนตร์ World Film Festival of 

Bangkok ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และ 

ยังมีแผนจะเผยแพร่ไปทั่วเอเชียและทั่วโลกในเร็วๆนี้

 ลุค เคยให้สัมภาษณ์กับข่าวรามคำแหงหลายคร้ัง  

ในสมัยท่ีเข้ามาเรียนท่ีรามคำแหงปีแรกๆ เพราะเขาเป็น 

นักศึกษาหนุ่มชาวอเมริกันที่พูดสำเนียงไทยได้ชัดเจน 

จนน่าท่ึง และยังเป็นแบบอย่างของชาวต่างชาติหัวใจไทย  

ที่รักภาษาไทย และรักวัฒนธรรมไทย 

        วันนี้ ‘ลุค’ สำเร็จการศึกษาแล้ว ‘ลุค’ บอกว่า 

ตนมีความภูมิใจที่สามารถเรียนจบจากรามคำแหง 

โดยใช้เวลาเรียน 4 ปีครึ่ง ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียน 

ที่รามฯ ตนได้เรียนภาษาไทยมาแล้วประมาณ 1 ปีครึ่ง 

เพื่อสอบภาษาไทยให้ผ่านก่อนเข้ามาสมัครเรียนที่นี่ 

 “ผมเลือกเรียนท่ีรามคำแหง เพราะรามฯมองคนไทย 

กับชาวต่างชาติมีความเท่าเทียม แน่นอนคนอื่นอาจจะ 

มองผมภายนอกว่าไม่ได้เป็นคนไทย แต่อยู่ที่นี่ไปสักพัก  

ทั้งสถาบัน อาจารย์ และเพื่อนๆมองผมที่มากกว่าการ 

เป็นฝรั่ง คือมองผมเป็นคนที่สนใจภาษาไทยและอยาก 

เรียนภาษาไทย... 

 ...เรียนที่รามคำแหงสิ่งแรกที่ได้คือความรู้ แต่ที่ 

มากกว่านั้น คือ ความเข้าใจ ความเข้าถึงภาษาไทยและ 

เมืองไทย อยู่ที่นี่ได้เปิดโลกทัศน์ เพราะเมืองไทยมีอะไร 

ที่หลากหลาย ถ้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่ คงไม่ได้มีโอกาสได้เห็น 

หรือได้พบเจอเพื่อนจากทั่วประเทศ ทุกภาค ทุกจังหวัด 

และทุกศาสนา ก็ยิ่งทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นไทยได้

มากขึ้น”

 บัณฑิตชาวอเมริกัน เล่าถึงชีวิตวัยเรียนด้วยว่า 

สมัยท่ีเรียนรามฯต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จะไม่ค่อย 

ได้นอน มองย้อนหลังไปก็คิดว่า ทำไปได้ยังไง? เพราะท้ัง 

ทำงานเต็มเวลา เรียนจบเร็ว และมีอุปสรรคเรื่องภาษา 

ซ่ึงผมเองจะมองถึงเป้าหมายในชีวิต ไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาด  

แต่ขยัน และรู้ว่าต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะยากแค่ไหน 

 ที่สำคัญ อาจารย์ที่รามฯสอนดี ดูแลดี ผมโชคดี 

ท่ีเลือกเรียนในวิชาท่ีนักศึกษาเรียนน้อย เช่น วิชาศิลาจารึก 

สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือวิชาภาษาพม่า ทำให้ 

ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ ส่วนเพื่อนๆก็ได้รู้จักกันหลายคน 

เรียนจบแล้วก็ยังได้ติดต่อกันตลอด ไม่ว่าจะทาง facebook  

หรือสื่ออื่นๆ 

 “จบการศึกษาแล้ว ผมได้ใช้ความรู้และชีวิตจาก 

การเรียนที่รามคำแหงหลายเรื่อง ได้ทักษะภาษาไทยไป 

ส่ือสารในการทำงาน และการทำสารคดี ทำให้เราคิดเป็น  

และสื่อสารกับทีมงานได้อย่างเข้าใจ

 วันท่ีไปถ่ายรูปใส่ชุดครุย บอกไม่ถูกว่า..รู้สึกยังไง  

ต่ืนเต้นมาก น้ำตาไหล เพราะกว่าจะมาถึงจุดน้ีมันไม่ง่ายเลย!!!  

ลุคคิดว่า รามฯมีความเป็นสากล ให้โอกาสนักศึกษาได ้

เรียนตามที่ตนเองต้องการ และเรียนรู้การวางแผนชีวิต 

เป็นการเตรียมนักศึกษาให้ออกไปทำงานได้ ทำงานเป็น 

อีกท้ัง อาจารย์รามคำแหง ยังเป็นผู้ให้ ให้ในส่ิงท่ีนักศึกษา 

ต้องการโดยไม่บังคับ และสอนให้มีความรับผิดชอบซึ่ง 

เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต”

 ลุค ฝากข้อคิดในการเรียนด้วยว่า อย่างที่บอกว่า 

ตนเองไม่ใช่คนฉลาด หลายคนจะมองว่า ลุคเก่งภาษาไทย  

แต่ลุคใช้เวลาอยู่ปีกว่าท่ีเรียนกับครูส่วนตัว วันละ 2 ช่ัวโมง  

ท่องศัพท์ ฝึกพูดตลอด จนเข้าใจภาษาไทย ลุคต้องใช้ 

ความพยามยามและเสียสละเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 

ตั้งไว้ให้ได้ เพราะทุกสิ่งในชีวิตต้องใช้ความขยัน อดทน 

แล้วเราก็จะได้มาด้วยความภูมิใจ 

 “ตอนนี้ลุคอยากทำธุรกิจของตนเองเกี่ยวกับ 

ภาพยนตร์ โดยได้เขียนบทภาพยนตร์ทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มา 

อยู่เมืองไทย ซึ่งรวบรวมประสบการณ์จากเพื่อนๆอีก 

หลายคนทำด้วยกัน ทั้งนี้ ขอฝากผลงานกำกับภาพยนตร์ 

สารคดีของผม คือเรื่อง The Cheer Ambassadors ซึ่ง 

จะเข้าฉายในประเทศไทยในอีกไม่นานน้ี โดยเพ่ือนๆติดตาม

รายละเอียดได้ที่ www.thecheerambassadors.com”

 ในโอกาสเดียวกัน บัณฑิตลุค ฝากถึงเพื่อนๆชาว 

รามคำแหงด้วยว่า รามคำแหงสอนให้นักศึกษามีความ 

รับผิดชอบ อยากให้เพ่ือนๆขยัน มีความพยายาม แม้บางคน 

อาจจะใช้เวลานาน เพราะต้องการค้นหาในส่ิงท่ีตนเองชอบ  

ก็ไม่เป็นไร!!! ขอเพียงมีเป้าหมายในชีวิต ทำในส่ิงท่ีเราอยากทำ  

แล้วก้าวไปถึงจุดนั้นให้สำเร็จ

 “เช่นผมใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมา 8 ปี สามารถ 

ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้ แต่ก็ยังไม่ท้ิงการเรียนภาษาไทย  

โดยเรียนจากการใช้ชีวิต ชอบอ่านนิตยสาร นวนิยายและ 

ดูทีวีไทย ทำให้เราได้คำศัพท์ท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ ทุกวันน้ีก็ใช้ 

ภาษาไทย 90% ภาษาอังกฤษ 10% จะฟังและเรียนรู้เพ่ิมเติม 

จา กการใชช้วีติอยูต่ลอด                 ผมขอขอบคณุทกุกำลงัใจและ 

คำช่ืนชมท่ีร่วมแสดงความยินดีกับผมในโอกาสท่ีสำเร็จ 

การศึกษาครั้งนี้ด้วยครับ”

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดีต่อ 

 ดุษฎีบัณฑิต

 มหาบัณฑิต และ

 บัณฑิต ซ่ึงนับเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รุ่นที่ ๓๘ ที่เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาจาก

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๔ ๕ ๖ ๗  

และ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้

 ยินดีที่ท่านสำเร็จการศึกษาแล้ว

 เป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี 

บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 ได้รับเกียรติและถือเป็นมงคลสูงสุด 

ท่ีได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ในรุ่นนี้

 ในส่วนของมหาวิทยาลัยถือว่าได้ปฏิบัติ 

ภารกิจในการสร้างบัณฑิตขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่ง  

เนื่องเพราะ 

 รามฯ รับใช้เบื้องพระยุคลบาท

 จัดการศึกษาของชาติสมศักดิ์ศรี 

 สร้างคนมีความรู้คู่ความด ี  

 ให้เป็นที่พึ่งพาได้ในสังคม

 นอกจากจะแสดงความยินดีแล้ว  

“ข่าวรามคำแหง” ขออวยพรให้บัณฑิตท้ังหลาย 

 มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้ 

สมความปรารถนาและ

 ออกไปทำประโยชน์แก่สั งคม 

บ้านเมือง  และประเทศชาติ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

นายตำรวจหัวใจแกร่ง จากสามจังหวัดชายแดนใต้

ภูมิ ใจ  รับปริญญากิตติมศักดิ์  ม.ร.

 5 นายตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดในสามจังหวัด 

ชายแดนใต้ เผยภูมิใจได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ‘ข่าวรามคำแหง’ ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุย 

กับนายตำรวจทั้ง 5 ท่าน คือ ร้อยตำรวจโทพรพิทักษ์  

สมศรี รองสารวัตร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  

เขต 43 ร้อยตำรวจตรีสุภาส พรหมมณี รองสารวัตร 

หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร  

จังหวัดปัตตานี สิบตำรวจเอกจิระวัตน์ บัวจุด ผู้บังคับหมู่ 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการ 

สืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส สิบตำรวจเอกเสน่ห์  

คงจันทร์ ผู้บังคับหมู่ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุ 

ระเบิด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส  

และ สิบตำรวจเอกยืนชนม์ มีชู ผู้บังคับหมู่ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการสืบสวน 

ตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส ท่ีได้รับปริญญานิติศาสตร- 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึงการ 

ทำงานช่วยเหลือประเทศชาติและความรู้สึกที่ได้รับ 

ปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ 

  โอกาสน้ี ร้อยตำรวจโทพรพิทักษ์ สมศรี กล่าวถึง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ที่มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยคือ “เป็นผู้มีความรู้ 

คู่คุณธรรม” ออกมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนา 

อย่างย่ังยืน ซ่ึงจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัย มีคณะ สาขาวิชา  

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน  

รวมทั้งมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่มี 

คุณภาพคอยให้การสนับสนุน อีกท้ังมีสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติ อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค  

คอยให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างท่ัวถึง 

 “รู้สึกภูมิใจอย่างย่ิงท่ีได้รับปริญญานิติศาสตร- 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็น 

เกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และขอมอบ 

ความภาคภูมิใจจากปริญญากิตติมศักดิ์นี้ ให้กับเพื่อนๆ  

พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในพื้นที ่

จังหวัดชายแดนภาคใต้”

  ร้อยตำรวจโทพรพิทักษ์ กล่าวต่อไปว่า ตนเอง 

ทำหน้าที่คอยคุ้มครองครู โรงเรียน และดูแลความ 

ปลอดภัยให้กับประชาชนตามสถานที่สาธารณะต่างๆ  

เมื่อมีเหตุความสูญเสียเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าท่ี 

ชุดเก็บกู้ระเบิด จะเข้าเคลียร์ในที่เกิดเหตุ ซึ่งถือเป็น 

“แนวหน้า” เสี่ยงตาย ลำดับต้นๆ แต่สิ่งที่ได้ทำอยู่นี ้

ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ 

ที่สุดแม้การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

จะเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ ก็ขอให้ทุกคนสำนึก 

ในหน้าที่ มีคุณธรรม และภาคภูมิใจกับสิ่งทีต่นเองได้ทำ  

โดยเฉพาะการเสียสละที่มิอาจประเมินค่าได้ และขอให ้

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “รักษา 

ความไม่ประมาทเสมอชีวิต” เพ่ือท่ีจะได้อยู่ดูแลความสงบ 

ให้กับประชาชนต่อไป

 ร้อยตำรวจตรีสุภาส พรหมมณี กล่าวว่า ตนเอง 

เป็นข้าราชการตำรวจที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชน 

ปฏิบัติงานด้านตรวจทำลายวัตถุระเบิด ต้ังแต่เป็นข้าราชการ 

ตำรวจชั้นประทวน ถือเป็นหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ 

และภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสเข้าไปตรวจ 

ถวายความปลอดภัยที่ประทับแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ท่ีเสด็จฯมาทรงงาน 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ทำหน้าที ่

ดูแล ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัย  

ไม่เกิดการสูญเสียจากวัตถุระเบิด ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที ่

ของข้าราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้   ล้วนมีอันตราย 

และเส่ียงต่อการสูญเสียได้ตลอดเวลา ขอให้เพ่ือนข้าราชการ 

ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ พึงระลึกอยู่เสมอว่า ให้วางตัวอยู่ใน 

ความไม่ประมาท ใช้สติ ปฏิภาณไหวพริบ ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ  

ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลท่ีต้องการหา 

ความรู้ได้อย่างอิสระทั้งทางด้านความคิด การแสดงออก 

และเปิดกว้างกับบุคคลในทุกระดับชั้น ทำให้สามารถผลิต 

บุคลากรท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของการรับราชการ ที่ได้รับ 

การยกย่องและได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นความภาคภูมิใจและ 

เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของข้าราชการตำรวจซ่ึงเป็น 

ผู้รักษากฎหมายโดยตรง”

 สิบตำรวจเอกจิระวัตน์ บัวจุด กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจ 

ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้สังคมและประเทศชาติ คอยช่วยเหลือ  

เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันกว่า  

187 ครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย และยังมีโอกาส 

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับเร่ือง 

วัตถุระเบิดในพ้ืนท่ีด้วย ขอให้เพ่ือนๆตำรวจทุกคนหม่ันทำ 

ความดี ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ 

เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตการงานและครอบครัว

 “รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับ 

อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในคร้ังน้ี ถือเป็นเกียรติยศและชื่อเสียงของ 

วงศ์ตระกูล เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม และต้ังใจว่าจะ 

ปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาต ิ

ต่อไปอย่างดีที่สุด”     

 สิบตำรวจเอกเสน่ห์ คงจันทร์ กล่าวว่า ตนเอง 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความ 

ปลอดภัยแก่ประชาชน โดยการเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่ง 

จะได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์  

จากผู้บังคับบัญชาถึงหลักการทำงานที่เสียสละเพื่อ 

ประชาชนอย่างแท้จริง จนได้รับรางวัล POLICE AWARD  

เป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติของข้าราชการ 

ตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติ 

หน้าที่

 “รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้รับอนุมัติปริญญานิติศาสตร- 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในคร้ังน้ี 

ถือเป็นเกียรติประวัติของตำรวจช้ันผู้น้อย และขอขอบคุณ 

ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่ทำให้ผมมีวันนี้”

 ด้าน สิบตำรวจเอกยืนชนม์ มีชู กล่าวว่า  

การเสียสละตัวเองเข้ามาปฏิบัติงานเก็บกู้และทำลาย 

วัตถุระเบิด มีหน้าท่ีเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดในพ้ืนท่ี 

และคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเมื่อ 

มีเหตุการณ์เกิดข้ึนแต่ละคร้ังต้องเข้าไปทำการตรวจสอบ 

พ้ืนท่ีให้เกิดความปลอดภัยมากท่ีสุด  ก่อนท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ี 

ส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเข้ามาดำเนินการต่อตามกระบวนการ 

ทางกฎหมายต่อไป ซึ่งเสี่ยงอันตรายมาก แต่ก็ภูมิใจ 

ท่ีได้รับใช้ประชาชน จึงอยากฝากถึงเพ่ือนๆตำรวจและ 

นักศึกษาทุกคนว่า “เราต่างกันโดยกำเนิด พื้นฐานชีวิต  

และประสบการณ์ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพราะหาก 

ทุกคนหม่ันทำแต่ความดี มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย์ 

สุจริต เสียสละ และต้ังตนอยู่ในความไม่ประมาท เช่ือว่า 

จะทำให้ทุกท่านมีความสำเร็จในหน้าที่การงานและ 

การเรียน  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกด้าน”

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน นักศึกษาจะต้องใช้ความขยัน  

และมีวินัยอย่างมากในการเรียนจนสำเร็จออกมาเป็น 

บุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนต้องการ  

และการที่ตนเองได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 

ครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ปลื้มใจและเป็นเกียรติแก่ตนเองและ 

วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง”

ร.ต.ท.พรพิทักษ์   สมศรี ร.ต.ต.สุภาส   พรหมมณี ส.ต.อ.เสน่ห์   คงจันทร์ ส.ต.อ.ยืนชนม์   มีชูส.ต.อ.จิระวัตน์   บัวจุด



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

‘ทับทิม’  อัญรินทร์  นางเอก 7 สี 
คว้าปริญญามนุษยศาสตร์รามฯได้สมใจ

‘แอ๊ด คาราบาว’ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต
รับปริญญากิตติมศักดิ ์สาขาดนตรีไทยสมัยนิยมจาก ม.ร.

 ‘ทับทิม’ อัญรินทร์ นักแสดงช่อง 7 คว้าปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ 

จากระบบ Pre-degree ได้สมใจ เจ้าตัวเผย ‘ความสำเร็จในชีวิต ทุกคนสร้างขึ้น 

ได้ด้วยความตั้งใจ-ความพยายาม’ 

         นางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ ‘ทับทิม’  

นักแสดงช่ือดังช่อง 7 สำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเข้าเรียน 

เป็นรายกระบวนวิชาในระบบ Pre-degree ขณะศึกษา 

อยู่ช้ัน ม.4 ท่ีโรงเรียนอุดมศึกษา ลาดพร้าว (ภาคอินเตอร์)  

และหลังจากจบชั้น ม.6 ได้เทียบโอนหน่วยกิตมา 

ศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อย่างเต็มตัว พร้อมกับเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ อีกหนึ่งปริญญา

 สำหรับผลงานในวงการบันเทิง ‘ทับทิม’  เร่ิมเข้าวงการด้วยการถ่ายแบบ  

ถ่ายโฆษณา และการประกวด Cleo Star Popular Vote 2007 และได้รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 Utaitip  Freshy  Idol  2008  ละครเรื่องแรกของทับทิม 

คือ รักแท้แก้ได้ คู่กับพระเอกหนุ่ม อ๊อฟ ชนะพล สัตยา หลังจากนั้นก็มี 

ผลงานละครอีกหลายเรื่อง เช่น ธิดาวานร 2  ตะวันยอแสง รวมถึงซิทคอม 

เรื่อง กำนันอี๊ด เป็นต้น ปัจจุบันเป็นนักแสดงและพิธีกรสังกัดช่อง 7 

        ในโอกาสแห่งความสำเร็จครั้งนี้ ‘ทับทิม’ อัญรินทร์ ให้สัมภาษณ์กับ 

‘ข่าวรามคำแหง’ ว่า ทับทิมเลือกเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระบบ  

Pre-degree ตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสะสมหน่วยกิตมาตลอดจน 

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นเลือกเข้ามาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นความตั้งใจของทับทิมตั้งแต่แรก 

ว่าจะต้องเรียนให้จบจากสถาบันแห่งนี้ให้ได้ 

 “เม่ือรามคำแหงเปิดโอกาสให้เราได้เรียนแล้ว จึงได้เข้ามาเพ่ิมเติมความรู้ 

ให้กับตนเองมากขึ้น ทับทิมจะเรียนผ่านสื่อ E-Classroom ที่ให้เข้ามาทบทวน 

บทเรียนย้อนหลังทางออนไลน์ได้  ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา 

ซึ่งทับทิมได้ใช้ในการบริหารจัดการตารางเรียน โดยเฉพาะถ้าเราไม่สามารถ 

เข้าเรียนได้ตามตาราง  ก็จะสามารถจัดสรรเวลาเองได้เลย 

 ช่วงที่ทับทิมศึกษาอยู่ที่รามคำแหง ทับทิมต้องรับผิดชอบหน้าที่ด้าน 

การแสดงและพิธีกรควบคู่ไปด้วย  จะมีคุณแม่คอยช่วยดูแลเรื่องตารางเรียน 

และตารางงาน ส่วนตนเองถ้าเวลาไม่ตรงกับการทำงานก็จะพยายามเข้าเรียน 

และศึกษาด้วยตัวเอง เม่ือใกล้ถึงเวลาสอบ ทับทิมจะให้เวลาในการอ่านทบทวน 

บทเรียนอย่างเต็มที่ด้วย” 

 ทับทิม บอกด้วยว่า ตนมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะ 

ทำให้ตนได้เพ่ิมเติมความรู้ต้ังแต่ยังเป็นนักเรียน ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้ประสบการณ์ 

ชีวิตที่แตกต่างจากเพื่อนในวัยเดียวกัน วันไหนที่ทับทิมไม่ได้เข้าเรียน  และหาก 

มีปัญหาอะไร เพื่อนๆก็จะช่วยดูแล ทั้งยังสามารถเข้าพบอาจารย์เพื่อขอรับ 

คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด และการติดต่อเอกสารต่างๆก็เป็นระบบ ทำให้สะดวก 

สบายและรวดเร็วมาก

 “ความสำเร็จในวันน้ี ทับทิมรู้สึกภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสถาบันที่ยิ่งใหญ่และเป็นสถาบันที่หลายคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนจบจาก 

ที่นี่  ถือเป็นเกียรติภูมิอย่างยิ่งแก่ตนเองและครอบครัวของทับทิม

 จากนี้ไป เมื่อทับทิมประสบความสำเร็จด้านการศึกษาแล้ว ทับทิมตั้งใจ 

จะทำหน้าที่นักแสดงและพิธีกรที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ดีที่สุด และจะเริ่ม 

ต้นทำธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กกับครอบครัวด้วย”

 ท้ายที่สุด บัณฑิตอัญรินทร์ ฝากถึงเพื่อนๆรามคำแหงด้วยว่า เรียนที่ 

รามคำแหง สิ่งแรกที่ควรจัดการกับชีวิต คือ จัดสรรและแบ่งเวลาเรียนให้ดี  

วางแผนการเลือกลงเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนอย่างรอบคอบ แบ่งเวลาเข้าพบอาจารย์ 

อย่างสม่ำเสมอ ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด และมีสมาธิตั้งใจ 

เรียนในห้องเรียน เพราะทับทิมเชื่อว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ถ้าลงมือทำ เรียนจบ 

ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าขยันและอดทน เมื่อนั้นแล้วเพื่อนๆทุกคนก็จะประสบความ 

สำเร็จได้อย่างทับทิมค่ะ 

 ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพ่ือชีวิต รับพระราชทาน 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     ‘แอ๊ด คาราบาว’ ศิลปินเพลงเพ่ือชีวิต 

ผู้โด่งดังจากเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ จนเป็น 

ที่ติดหูคนไทยมาอย่างอมตะ ให้สัมภาษณ์ 

ในโอกาสนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบปริญญา- 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาดนตรีไทยสมัยนิยมให้แก่ตนเอง  

เพราะรามคำแหงเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ 

มีลูกศิษย์ทั้งที่จบไปแล้วและกำลังศึกษา 

อยู่จำนวนเป็นล้านคน ตนเองจึงมีความยินดี 

ท่ีได้เป็นลูกศิษย์คนหน่ึงของรามคำแหงด้วย 

 แอ๊ด คาราบาว กล่าวถึงดนตรีคือชีวิตของเขาว่า ดนตรีเป็นส่วนหนึ่ง 

ของชีวิต ไปที่ไหนใครก็หนีไม่พ้นดนตรี ตื่นขึ้นมาก็ร้องเพลงชาติ หรือไป 

ทำงานก็มีเพลงประจำหน่วยงาน ดนตรีจึงอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคน และ 

สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งผมเห็นด้วยกับรามคำแหงที่เปิดสอน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนศาสตร์ศิลปะที่ม ี

ทั้งการเล่นดนตรีไทย ลูกทุ่ง ลูกกรุง ดนตรีไทยสมัยนิยม และนาฏกรรมไทย 

 “ผมอยากเห็นรามคำแหงเป็นสถาบันด้านดนตรีท่ีไม่เหมือนใคร ส่งเสริม 

ศิลปะท่ีเป็นของคนไทยอย่างแท้จริง รวมถึงวิสัยทัศน์ท่ีต้องการให้ชาวต่างชาติ 

ได้เข้ามาเรียนศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วนำกลับไปเผยแพร่และต่อยอดท่ีประเทศ 

ของเขา เช่น วงคาราบาว ก็โด่งดังมาจากประเทศฟิลิปปินส์ เพราะแอ๊ดไปเรียน 

ท่ีน่ัน พอเรียนจบก็ได้รับอิทธิพลหลายเร่ืองกลับมาต้ังวงคาราบาวท่ีประเทศไทย 

จนชื่อของคาราบาวติดหูคนไทยไปทั้งประเทศ”

 แอ๊ด คาราบาว ฝากน้องๆชาวคณะศิลปกรรมศาสตร์และผู้มีใจรักดนตรี 

ด้วยว่า ดนตรีเป็นสิ่งที่สอนกันได้ แน่นอนทุกสถาบันย่อมมีครู แต่ถ้าจะเล่น 

ให้เก่งหรือได้ดี ผู้เล่นต้องฝึกฝนและต่อยอดด้วยตัวเอง เช่นผมกับเพลงเพ่ือชีวิต  

ล้วนเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งสิ้น 

 นอกจากนั้น ดนตรียังเป็นเรื่องของความตั้งใจจริง ถ้าอยากเล่นให้เก่ง 

ต้องฝึกซ้อม เล่นดนตรีต้องคิดเป็น มีจินตนาการที่กว้างไกล รู้ว่าอะไรควร 

ไม่ควร ต้องจัดการปัญหาให้ทันเหตุการณ์ สร้างงานด้วยตนเอง และมีทักษะ 

ทางดนตรีที่ชำนาญ ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าแค่สะพายกีตาร์ ก็มาเรียนดนตรีได้  

จริงๆแล้วไม่ใช่...คนจะเก่งได้ต้องฝึกฝนให้แข็งแกร่ง ฉะนั้นแล้ว ใครก็ตาม 

ที่สนใจด้านดนตรี ขอให้เลือกเข้ามาสัมผัสที่รามคำแหง เพราะรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเกียรติ มีครูที่ฝีมือดี และเข้มข้นทางวิชาการ เชื่อมั่นว่า 

รามคำแหงจะสามารถสร้างสรรค์วิชาดนตรีให้แก่นักศึกษาที่ตั้งมั่นมาเรียน 

ด้านศิลปกรรมให้เป็นศิลปินที่มีคุณภาพเข้าสู่วงการเพลงได้อย่างแน่นอน
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 • 

 สองบัณฑิตคนเก่งเกียรตินิยมอันดับ 1 แย้มภูมิใจ 

จบวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้ความขยัน อดทน และความรู้  

พัฒนาชีวิตและการงาน พร้อมสานปรัชญารามฯ ‘วิทยาศาสตร์ 

เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาท่ีเป็นเลิศ’ ออกไปรับใช้สังคม 

 นายธน สรรพตานนท์ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ 1 และกำลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการท่าอากาศยาน 

ระดับ 4 งานควบคุมลานจอดและจราจรภาคพ้ืน ส่วนบริการ 

เขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย  

จำกัด มหาชน สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บัณฑิตธน เล่าถึงการเรียนของเขาว่า ผมเลือก 

เข้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ท่ีรามคำแหง เพราะสนใจ 

วิชาฟิสิกส์มาต้ังแต่เรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษา แต่เรียนแผนก 

ศิลป์-คำนวณ ทำให้เป็นอุปสรรคในการศึกษาต่อ ถือเป็น 

ความโชคดีที่ว่า เมื่อมาสมัครเรียนที่รามคำแหง ผมได้

รับการตอบรับให้เข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาฟิสิกส์โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ นี่ถือว่า 

เป็นสัญญาณหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเข้าศึกษาต่อโดยไม่จำกัดวุฒิ  

หรือพื้นหลังของการศึกษา

 “สมัยเรียนผมต้องทำงานไปด้วย ยอมรับเลยว่า 

ต้องใช้ความขยันและความอดทนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก 

งานท่ีทำเป็นงานเข้ากะ แน่นอนว่าจะมีบางวันท่ีไม่สามารถ 

มาเข้าชั้นเรียนได้ แต่ก็โชคดีที่ได้เพื่อนๆที่รามฯคอยให้ 

คำบรรยายไปศึกษา พี่ๆที่ทำงานคอยเปลี่ยนเวรให้ และ 

ต้องอาศัยทักษะการแบ่งเวลาซ่ึงก็หนักเอาการอยู่เหมือนกัน  

แต่ผมต้องการสานฝันที่สมัย ม.ปลาย ไม่เคยได้เรียน 

ฟิสิกส์ คราวน้ีจึงเป็นโอกาสดีท่ีเราจะรีบทำความฝันน้ัน 

ให้เป็นจริงอีกครั้ง

 ผมตั้งใจหาเวลาว่างมานั่งทบทวนบทเรียน  

บางครั้งต้องอาศัยการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆเพื่อแบ่งปัน 

ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเมื่อใดก็ตามที่เข้า 

ฟังคำบรรยายจะกลับไปอ่านทบทวนทันทีที่มีเวลาว่าง  

พร้อมกับเขียนสรุปเป็นความเข้าใจของตนเอง เพราะ 

การเรียนฟิสิกส์ การทำโจทย์แบบฝึกหัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด  

เมื่อถึงเวลาใกล้สอบก็สามารถอ่านสรุปทบทวนที่เคย 

ทำไว้จะเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือแบบ 

หักโหมเลย”

 บัณฑิตคนเก่ง บอกด้วยว่า มีเพื่อนๆหลายคน 

ถามผมว่า “เรียนฟิสิกส์ไปทำไม? เรียนแล้วเอาไปทำอะไรได้ 

ทั้งๆที่มีหน้าที่แค่ขับรถตรวจความเรียบร้อยภายใน 

เขตการบิน?” ผมคิดว่าการเรียนจบฟิสิกส์นั้นไม่จำเป็น 

จะต้องมานั่งทำงานภายในห้องปฏิบัติการหรือต้องมา 

เป็นนักวิทยาศาสตร์ดังท่ีหลายคนเข้าใจ เพราะความหมาย 

ของฟิสิกส์ คือ การเข้าใจในธรรมชาติและสามารถหา 

เหตุผลมาอธิบายได้โดยกระบวนการคิดที่มีเหตุผล 

 “สิ่งที่ผมได้รับจากการเรียนฟิสิกส์ คือ ฟิสิกส์ 

ช่วยให้ผมได้เรียนรู้วิธีคิดถึงท่ีมาของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา  

และท่ีสำคัญท่ีสุด ฟิสิกส์ช่วยฝึกกระบวนการคิดให้เป็น 

ระบบและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผมเข้าใจ 

หลักการทำงานของส่ิงประดิษฐ์ต่างๆท่ีอาศัยหลักการทาง 

ฟิสิกส์ด้วย มาถึงวันน้ียอมรับเลยว่าการเรียนท่ีต้องทำงาน 

ไปด้วย จำเป็นต้องใช้ความขยัน ความอดทน และการแบ่ง 

เวลา เพ่ือให้การเรียนและการทำงานน้ันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

จนในที่สุดผมก็บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการได้”

 บัณฑิตธน บอกความในใจว่า ตลอดเวลาที่เรียน 

รามคำแหง ผมรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน เพราะรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีเสรีภาพ เวลาเรียนก็ยืดหยุ่น มีคณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้คำปรึกษาและแนะนำ 

สิ่งที่เป็นประโยชน์ 

 “อยากให้เพื่อนๆ อดทนและพยายามให้มากที่สุด  

แน่นอนว่าการจะได้รับปริญญาน้ันย่อมไม่ใช่ส่ิงท่ีได้มาง่ายๆ  

ต้องใช้ความพยายามและไม่ย่อท้อเป็นอันขาดจนกว่าจะถึง 

ท่ีสุดจริงๆ รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนๆ ต่างสาขา  

ต่างคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และพี่ๆ  

แห่ง “รถนำ FOLLOW ME” ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด  

ขอบคุณท่ีให้โอกาสและสนับสนุนเร่ืองการศึกษามาโดยตลอด”  

 นอกจากน้ี ผมเช่ือว่าความอุตสาหะพยายาม ยังเป็น 

ปัจจัยที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ มีคำกล่าวที่ผมแอบจำ 

จากปกสมุดคำบรรยายของเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าน่าจะ 

ยังใช้ได้อยู่น่ันคือ “แม้เส้นทางสู่ความสำเร็จจะไม่ได้โรยด้วย 

กลีบกุหลาบ แต่ด้วยความมุมานะพยายามจะเป็นแรงผลักดัน 

ให้ไปสู่เป้าหมาย ซ่ึง ณ จุดน้ันจะมีรางวัลควรค่าแก่ความสำเร็จ 

รอคอยคุณอยู่”

 นางสาวเพ็ญหทัย อจละนันท์ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยม 

อันดับ 1 ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ที่Thai Foods Products International Co.,Ltd.

 บัณฑิตเพ็ญหทัย บอกถึงชีวิตวัยเรียนว่า ขณะท่ีกำลัง 

ศึกษาอยู่ ดิฉันมีเวลาเรียนอย่างเต็มที่ ทำให้สามารถทุ่มเท 

เวลาให้กับการเรียนได้  ถ้าเป็นช่วงการเรียนปกติ จะอ่าน 

หนังสือในหัวข้อหรือเร่ืองท่ีจะเรียนในวันพรุ่งน้ีไว้ล่วงหน้า  

เพื่อที่เวลาเรียนจะได้เข้าใจง่ายขึ้น และเมื่อเรียนเสร็จใน 

เรื่องนั้นๆก็จะกลับมาอ่านหนังสือทวนอีกสัก 1 รอบ เพื่อ 

ให้เข้าใจในเน้ือหาหรือรายละเอียดย่ิงข้ึน ฝึกทำแบบฝึกหัด 

และการบ้านบ่อยๆ 

 “ช่วงเวลาสอบจะอ่านหนังสือเตรียมตัวล่วงหน้า 

อย่างน้อย 1 อาทิตย์ในแต่ละวิชาจะอ่านมากกว่า 1 รอบ 

ซ่ึงรอบแรกจะเป็นการอ่านแบบผ่านตาเพ่ือให้รู้ว่าเร่ืองท่ี 

ต้องรู้และเข้าใจน้ันมีเร่ืองอะไรบ้าง พอรอบต่อมาก็จะเร่ิม 

ทำความเข้าใจในเน้ือหาให้มากข้ึน หลังจากน้ันรอบต่อๆมา 

ก็จะเริ่มตั้งคำถามในแต่ละหัวข้อเรื่องว่า ทำไมต้องเป็น 

อย่างน้ีหรือเป็นอย่างน้ัน และฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือ 

เรียนบ่อยๆ”

 เพ็ญหทัย บอกว่า จากนี้ไปดิฉันวางแผนชีวิต 

ไว้ว่าจะศึกษาต่อ ซึ่งในระหว่างที่รอหาสถานศึกษาเพื่อ 

เรียนต่อ ก็ได้นำความรู้ท่ีได้รับจากรามคำแหง จากสาขา 

วิชาท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยได้นำความรู้ 

เหล่าน้ันมาพัฒนาและวิจัยอาหาร เพ่ือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 

ตัวใหม่ๆออกสู่ตลาด รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 

ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไป 

 “ดิฉันมีความภูมิใจที่จบจากสถาบันที่ เป็น 

ตลาดวิชาของประชาชนทุกคน สถาบันแห่งนี้ไม่ได้สอน 

แค่เพียงความรู้ในหนังสือเท่านั้น แต่ยังสอนถึงหลัก 

การดำรงชีวิตต่างๆในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และ 

ปรับตัวให้เข้ากับสังคม รวมถึงคณาจารย์ที่ให้ความรู ้

และคุณธรรมต่างๆที่บัณฑิตหรือปุถุชนคนหนึ่งพึงมี 

ถึงมหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะมีนักศึกษานับหม่ืนนับแสนคน  

แต่ท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึง  

โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่ได้ 

พร่ำสอนและเคี่ยวเข็ญจนดิฉันสำเร็จการศึกษา 

 สุดท้ายคือความประทับใจในเพ่ือน ดิฉันมีเพ่ือน 

ที่สนิทจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อนที่คอย 

เป็นกำลังใจ เป็นท่ีปรึกษาท้ังในเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตัว  

เพื่อนที่คอยร่วมทุกข์และร่วมสุขกันมาตลอด 4 ปี ดิฉัน 

รู้สึกผูกพันกับทั้งเพื่อน คณาจารย์ และสถาบันค่ะ” 

 บัณฑิตคณะวิทย์ฯ บอกด้วยว่า บัณฑิตท่ีจบจาก 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  

การเรียนจบจากรามคำแหงจะเป็นเคร่ืองหมายบ่งบอก 

ถึงคุณสมบัติในตนเอง รวมทั้งบัณฑิตท่านอื่นๆด้วยว่า 

“เราไม่ได้เป็นแค่บัณฑิตที่มีเพียงความรู้ความสามารถ 

เท่านั้น แต่ยังบอกได้ด้วยว่า เราเป็นคนที่มีความขยัน 

และอดทนที่มากในระดับหนึ่ง ซึ่งมากพอที่จะทำให้เรา 

เรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เรียนจบกันง่ายๆได้” 

 ฉะน้ันแล้ว การท่ีจะสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย 

ท่ีวางไว้ได้น้ัน ไม่ได้อาศัยแค่ความรู้ความสามารถเท่าน้ัน  

แต่ยังต้องมีความขยันและความอดทนด้วย มีข้อคิดหน่ึง 

ท่ีคอยเตือนใจให้ดิฉันต้ังใจเรียนหนังสือก็คือ “ไม่ว่าคุณ 

จะทำอะไรไว้ มากน้อยแค่ไหน สิ่งที่คุณจะได้รับจาก 

การกระทำนั้นก็จะมากน้อยตามความทุ่มเทในการทำ 

ของคุณ” ก็เหมือนกับการเรียน ถ้าคุณทุ่มเทมากแค่ไหน  

ความสำเร็จที่คุณจะได้รับจากการเรียนหรือการสอบ 

ก็จะมากเท่านั้น 

บัณฑิตคณะวิทย์ฯ แย้มภูมิ ใจความสำเร็จจบเกียรตินิยม ด้วยความขยัน-อดทน 

นายธน   สรรพตานนท์ นางสาวเพ็ญหทัย   อจละนันท์



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

บัณฑิตมนุษยศาสตร์คนเก่ง จบ ‘เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง’
 สองบัณฑิตคนเก่ง คว้าเกียรตินิยมอันดับหน่ึง เหรียญทองจากคณะมนุษยศาสตร์  

เชื่อมั่นชีวิตในรั้วรามคำแหง สอนให้พยายาม-อดทน-รู้จักบริหารเวลา...วันนี้ 

สำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาเกียรตินิยม ปล้ืมใจเป็นลูกพ่อขุนฯท่ีองอาจในสังคม 

 นางสาวอิสรีย์ เพิ่มทันจิตต์ บัณฑิตคณะ 

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาฝร่ังเศส เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

เหรียญทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (GPA 3.93) 

เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนว่า ดิฉันทุ่มเทกับการเรียน 

อย่างเต็มท่ี           โดยต้ังเป้าหมายไว้ต้ังแต่แรกว่า จะเรียนจบ 

ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถทำได้ น่ันคือภายในเวลา 

สองปีครึ่ง จึงมีการวางแผนการเรียนไว้ล่วงหน้า 

เป็นปีๆ โดยแต่ละเทอมจะเลือกรายวิชาทั้งวิชา 

เอกและโทให้สอดคล้องตามท่ีหลักสูตรได้กำหนดไว้  

ในเทอมปกติจะลง 24 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนลง 12 หน่วยกิต

 “สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่รามคำแหง ทำให้ดิฉันมีระบบความคิดและ 

การทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผน โดยเฉพาะการทบทวนความรู้นอกห้องเรียน 

ด้วยตนเองตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นและยัง 

กระตุ้นให้มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม จนทำให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ” 

 บัณฑิตอิสรีย์ บอกถึงการเรียนของเขาว่า เลือกลงเรียนหลายวิชาในแต่ 

ละเทอมทำให้ต้องจัดสรรเวลาเป็นอย่างดี ปกติแล้วจะอ่านหนังสือทุกวิชาท้ังหมด 

สามถึงสี่รอบ การอ่านรอบแรกกำหนดไว้ภายในช่วงเดือนแรกของภาคเรียน โดย 

จะอ่านทุกหน้าและเน้นส่วนที่สำคัญไว้ด้วยปากกาหลากสี  เหมือนเป็นการทำ 

ความรู้จักหนังสือเล่มน้ันหรือวิชาน้ันๆให้ดีข้ึน ซ่ึงทำให้เราเข้าใจบทเรียนท่ีอาจารย์ 

สอนได้ดีขึ้น หากเป็นวิชาภาษาต่างประเทศ จะมีการหาความหมายของศัพท์หรือ 

สำนวนต่างๆไว้ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง

 ทั้งนี้ ก่อนสอบหนึ่งเดือนก็จะอ่านรอบที่สองเพื่อทบทวนความรู้ความ 

เข้าใจ โดยทำตารางอ่านหนังสือไว้ซึ่งมักจะกินเวลาเป็นเดือน  บางครั้งก็เครียด 

บ้างเพราะอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านตลอด แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีพร้อมผลลัพธ์ที่ดี 

ทุกครั้ง และพอใกล้ถึงวันสอบจะอ่านทวน จนแน่ใจว่ามีความรู้เพียงพอที่จะเข้า 

ห้องสอบด้วยความพร้อมเต็มที่ 

 “รามคำแหงเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต เพราะครั้งหนึ่งดิฉัน 

เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่หลังจากเรียนอยู่พักใหญ่จึงตัดสินใจ 

ลาออกเนื่องจากไม่ชอบสังคมของที่นั่น ผ่านมาหลายปี จึงตัดสินใจกลับมาเรียน 

อีกครั้งโดยเป็นการเริ่มเรียนปริญญาตรีใหม่ทั้งหมด 

 เมื่อเลือกมาเรียนที่รามฯแล้ว ดิฉันตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ อาจารย์ทุกท่าน 

ทั้งภาควิชาภาษาฝรั่งเศสและภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเรียนด้วย ต่างก็ 

เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ดิฉัน 

ตั้งใจและรู้ว่าทุกความพยายามและความอดทนที่ได้ทำไปเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมาก  

โดยมีครอบครัวทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาวเป็นกำลังใจและสนับสนุนด้าน 

การศึกษามาตลอด”

 บัณฑิตมนุษยศาสตร์ บอกด้วยว่า ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้แค ่

ทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต แต่ยังเป็น 

การเปิดโลกกว้างทางทัศนคติและจิตใจให้ดิฉัน จากที่ได้พบปะและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกับผู้คนหลากหลายประสบการณ์ และสิ่งเหล่านี้เองที่นับว่าเป็น 

ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากที่ดิฉันได้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แห่งนี้

 “ดิฉันเชื่อว่าการทำสิ่งใดก็ตาม ความพยายามอดทนอย่างไม่หยุดหย่อน

น้ันเป็นพ้ืนฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิต เม่ือไรท่ีเหน่ือยหรือท้อเกินไปก็พัก  

หายเหนื่อยแล้วให้ลุกขึ้นฮึดสู้ต่อไปจนกระทั่งไปถึงจุดหมายที่ต้องการ และอีก 

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆคือ การทำ 

ตนให้เป็นผู้ที่พร้อมและเปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ ทำตนเสมือนแก้วน้ำ 

ที่มีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อย จะทำให้เกิดความรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้และการแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติม จนนำไปสู่การได้รับความรู้ใหม่และหลากหลาย และยังเพิ่มพูน 

ประสบการณ์ที่ดีทั้งทางความคิดและทางการปฏิบัติจริงให้แก่เราในที่สุด”

 นางสาวปวินณา ทบพักตร์ บัณฑิตคณะ 

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ปัจจุบันเป็น Marketing Research  

Executive บริษัทในเครือกานดา กรุ๊ป (อสังหาริมทรัพย์) 

 บัณฑิตปวินณา บอกว่า ขณะท่ีเรียนรามคำแหง  

ดิฉันเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี          

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควบคู่ไปด้วย จึงต้อง 

จัดสรรเวลาการเรียนและเวลาสอบไม่ให้ทับซ้อนกัน  

เนื่องจากต้องการมานั่งเรียนในห้องเรียนที่รามฯด้วย ส่วนการเตรียมตัวสอบ 

จะจัดทำตารางปฏิทินรายเดือน ซึ่งจะรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อไรจะถึงช่วงสอบ จะได้ 

เตรียมตัวอ่านหนังสือทัน โดยอ่านหนังสือก่อนสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน   

เขียนสรุปเป็นโน้ตย่อตามความเข้าใจในทุกบทที่เรียน และจากนั้นก็ตั้งใจเรียน 

ในห้อง ต้ังใจฟังส่ิงท่ีอาจารย์ท่านสอน พร้อมท้ังแบ่งเวลาทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ด้วยเพื่อไม่ให้เครียดจนเกินไป 

 “ตอนนี้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทั้งสองใบแล้ว ตั้งใจไว้ว่าจะเรียนต่อ 

ระดับปริญญาโท แต่อยากทำงานไปก่อนอย่างน้อย 2-3 ปี เน่ืองจากจะได้นำความรู้ 

ที่เรียนปริญญาโทมาใช้กับการทำงาน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเรียนที่รามคำแหง 

ทำให้เป็นคนที่รอบรู้หลายศาสตร์และฝึกการมีวินัยในตนเองอย่างมาก 

 นอกจากนั้นแล้ว สิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน นอกจาก 

ตัวเราเองแล้ว ยังมีเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือ ติวหนังสือ เก็งข้อสอบ หรือม ี

กิจกรรมดีๆ ก็จะมาบอกต่อ และคณาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่ เป็นที่ปรึกษา ทั้งยัง 

ฝึกให้ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นแรงจูงใจ 

ให้นักศึกษาอยากเข้าห้องเรียนมากขึ้นด้วย” 

 ปวินณา บอกด้วยว่า วันนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯเต็มตัว เรียนจบ 

ออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีหลายคนเคยบอกไว้ว่าการเรียนรามฯนั้น  

“เข้าง่าย ออกยากหรือจบยาก” แต่ถ้าเรามีวินัยในการเรียน การอ่านหนังสือ  

ก็สามารถคว้าใบปริญญามาให้ตัวเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจ 

 “อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ นักศึกษารามฯว่า “ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล ถ้าเรา 

ต้ังใจและลงมือทำมันอย่างจริงจัง” อย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง รอเวลาใกล้สอบ 

ค่อยอ่านหนังสือ รอเวลาใกล้กำหนดส่งงาน ค่อยทำงานส่ง เราควรรีบทำให้เสร็จ 

เพราะเวลาเป็นส่ิงมีค่า เราเอาเวลาท่ีเหลือไปทำกิจกรรมท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  

หรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ขวนขวายหาความรู้และเก็บเกี่ยว 

ประสบการณ์ให้มากที่สุด ที่สำคัญ อย่าท้อ ถึงแม้เราอาจไม่ใช่คนเก่งหรือ 

ความจำดี แต่ทุกอย่างสามารถฝึกฝนกันได้ เพราะความรู้ก็ไม่ได้อยู่ในตำราและ 

ห้องเรียนเสมอไป  เราสามารถค้นคว้าหาได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต” 



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคล 

ท่ีอุทิศตน และทำคุณประโยชน์แก่สังคมในสาขาต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2556

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

คร้ังท่ี 38 ระหว่างวันท่ี 4-8 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต และปริญญาเอก ทั้งในส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาค 

จำนวน 36,722 คน โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆท่ีมีความรู้ความสามารถ และได้เสียสละอุทิศตน 

เพ่ือสังคมส่วนรวม รวมท้ังได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ในแวดวงต่างๆเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจ รวมท้ังเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทยต่อไป

 ในจำนวนผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครั้งนี้ หลายท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น นายยืนยง  

โอภากุล หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต ได้รับปริญญาศิลปกรรม- 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม พลโทเดชา เหมกระศรี  

เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดี 

กรมสรรพากร ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

นายสอนไซ สีพันดอน เจ้าแขวงจำปาศักด์ิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ นายธานิศ  

เกศวพิทักษ์ รองประธานศาลฎีกา ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับปริญญา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นต้น

 นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้อนุมัติปริญญานิติศาสตร- 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก่ 5 นายตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดและทำลายระเบิด 

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา  

ปัตตานี และนราธิวาส ด้วยความเสียสละและอุทิศตนเพ่ือความสงบสุขในพ้ืนท่ี 

มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ร.ต.ท.พรพิทักษ์ สมศรี ร.ต.ต.สุภาส พรหมมณี 

ส.ต.อ.จิระวัตน์  บัวจุด  ส.ต.อ.เสน่ห์  คงจันทร์  และ ส.ต.อ.ยืนชนม์  มีชู

 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาใน 

วันที่ 4 และ 5 มีนาคม 2556 (คาบบ่าย) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช  

ม.รามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยืนยง   โอภากุลพลโทเดชา   เหมกระศรี

นายธานิศ   เกศวพิทักษ์ นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์นายสอนไซ   สีพันดอน

ดร.สาธิต   รังคสิริ

 

คณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 38

นายพงษ์ศักด์ิ   ศุภรัตน์
ประธานกรรมการ

ว่าท่ี ร.ต.บรรจง  นันดิลก
รองประธานกรรมการ

น.ส.สุวพิชญ์  สร้อยสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ

นายนาวิน  เฟ่ืองฟู
กรรมการ

นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข์
กรรมการ

นายศุภชัย  ปิดตายัง
กรรมการ

น.ส.นันทพร  ทองวิจิตร
กรรมการ

น.ส.มินตรา  เติมพันธ์
กรรมการ

นายสมหวัง  ศรีสุรางค์
กรรมการ

นายสรวิชญ์  เป็งมา
กรรมการ

น.ส.สุภาพร  ศิริรักษ์
กรรมการ

น.ส.ลัดดา  อินสุภะ
กรรมการ

นายวิบูลย์  โนนสูง
กรรมการ

น.ส.จุฑารัตน์  วรวัฒน์
กรรมการ

นายปัญญา  ภารการ
กรรมการ

น.ส.สุพรรณี  สุขประผล
กรรมการ

น.ส.พิมพ์พรรณ  สิทธิชัย
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สุจิตรา  วีระกมล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิต	 ที่สัมฤทธิ์ปณิธานดังฝันใฝ่
ได้พิสูจน์ความกล้าแกร่งด้วยแรงใจ	 และท้าทายอุปสรรคอย่างนักสู้
“อุดมการณ์...คุณธรรม...ความมุ่งมั่น”	 คือคำขวัญประจำใจให้ฮึดสู้
เกียรติประวัติ	ประกาศเกียรติ	ให้เชิดชู	 เกียรติภูมิ	คือประตู...สู่หลักชัย
	 ท่ามกลางกระแสเชี่ยวโลกาภิวัตน์	 ล้วนบีบรัด	ขัดแย้งและแบ่งฝ่าย
ต้องเคี่ยวขับ	กับปัญหาที่มากมาย	 ต้องฝ่าฟัน	ภยันตรายที่เรรวน
ในความเหมือนและแปลกต่างทางความคิด	 ทุกชีวิตล้วนเหมือนกันทั้งศัลย์สรวล
ที่แปลกต่างคือกระแสที่แปรปรวน	 จึงต่างล้วนต้องกำหนดบทบาทตน
	 รู้กำหนดเป้าหมายให้ชีวิต	 รู้ผิด-ชอบ	กอปรโพธ	ประโยชน์ผล
ใช้ความรู้...คู่ธรรมะในกระมล	 บำเพ็ญตน	มีคุณค่า	ต่อสังคม
คนรุ่นใหม่	ในสังคม	อุดมคติ	 รู้ดำริ...รู้พิเคราะห์	ที่เหมาะสม
บัณฑิตรามฯ	คือชวาลา...ค่านิยม	 คือความหวัง	ของสังคม	โลกาภิวัตน์

...คือความหวัง...ของสังคม อุดมการณ์ฯ...
                                                     สมรรถ  ผลจำรูญ ...ร้อยกรอง

บัณฑิตรามฯ คือความหวังของสังคม



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม   เป็นนักศึกษาสมัครเมื่อภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 โดยใช้วุฒิการศึกษาประโยควิชาชีพ (ปวช.)  

ในขณะท่ีสมัคร ไม่ทราบว่าสามารถใช้วุฒิการศึกษา 

ที่จบประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัคร และ 

ใช้สิทธิการเทียบโอนได้ หลังจากสมัครแล้วจึงได้ 

ทราบว่า ถ้าใช้วุฒิการศึกษาที่จบ ปวส. จะได้รับ 

การเทียบโอนบางวิชาด้วยโดยไม่ต้องลงทะเบียน 

เรียนอีก ขอคำแนะนำด้วยว่าจะต้องทำอย่างไร จึงจะ 

มีสิทธิได้รับการเทียบโอนวิชาตามที่มหาวิทยาลัย 

ให้สิทธินั้น

ตอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง 

การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัคร 

เป็นนักศึกษา และกรณีหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงสมัครใหม่ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังน้ี 

 1. กรณีที่ผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า 

อนุปริญญาข้ึนไป และสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้าย 

ของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แต่ใช้วุฒิการศึกษา 

ที่ต่ำกว่า เช่น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

มาสมัคร สามารถเปลี่ยนเป็นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า 

และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้

 2. กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปมาสมัคร แต่ไม่ได้

แจ้งขอใช้สิทธิเทียบโอนในวันสมัคร สามารถแจ้ง 

ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้

 3. กรณีหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

หรือเคยเรียนกระบวนวิชาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

แต่ไม่ได้แจ้งขอใช้สิทธิเทียบโอนในวันสมัคร สามารถ 

แจ้งขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้

 โดยทั้งข้อ 1, 2 และ 3 จะต้องดำเนินการ 

ดังต่อไปนี้

 ก. ให้ผู้สมัครดังกล่าวนำสำเนาวุฒิการศึกษา  

สำเนาใบเสร็จฯ ลงทะเบียนเรียนไปย่ืนท่ีฝ่ายรับสมัคร  

อาคาร สวป. ชั้น 3 ภายใน 1 ปีการศึกษา นับจาก 

ภาค/ ปีการศึกษาที่ยื่นสมัคร

 ข. ให้คณะเป็นผู้พิจารณาการเทียบโอน 

หน่วยกิต และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด 

ถ้ากระบวนวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตเป็น 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว 

ให้บอกเลิกกระบวนวิชาพร้อมคืนเงินหรือให้สับเปล่ียน 

เป็นกระบวนวิชาอื่นได้ โดยหน่วยกิตรวมจะต้อง 

ไม่เกินเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด แต่ให้ดำเนินการ 

ก่อนวันเริ่มต้นของการสอบไล่ในภาคการศึกษาที่ 

สมัครนั้น

 ค. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการปรับ 

ระบบฐานข้อมูล จำนวน 500 บาท ในวันที่มา 

ดำเนินการ และชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตาม 

เวลาที่กำหนด

ภาค 2, S, ซ่อม 2/2555

 ENG 2601 (EN 230) 
วรรณคดอีังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

ตำราเรียน ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษ 
และวรรณคดีอเมริกัน โดย เสริมจิตร สิงหเสนี และ 
ธัญญรัตน์ ปาณะกุล
การศึกษาตำรา  อ่านเนื้อหาทั้งหมดเพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง สำหรับเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
 ภาคหนึ่ง   ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ
 - ลักษณะวรรณกรรม และวรรณคดี
 - คุณสมบัติ และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี 
 - วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดี 
  อเมริกัน
 - นักประพันธ์เอก และผลงานสำคัญๆของ 
  แต่ละสมัย
 - ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม
 ภาคสอง ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์บท 
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองชนิดต่างๆ  โดยเน้นบทคัดเลือก  
7 ชิ้น  ดังต่อไปนี้

 Poetry 1. Winter  p.124
   2. Fair  Daffodils  p.126
   3. To Celia  p.136
   4. There’s Been Death p.138
 Prose 5. Mr.Beluncle  p.154
   6. Treasure Island p.180
   7. Thinking to Some  p.186
       Purpose  

การวัดผล  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง 

ตำราเรียน 1. วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและ 
เอ็ดเวอร์เดียน  โดย รศ.รมณี  กอวัฒนา
         2.  Charles Dickens’s Christmas Carol 
เนื้อหา 1. ความรูท้ัว่ไป และความเขา้ใจเกีย่วกบั 
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีอังกฤษสมัยพระนาง 
วิคตอเรีย  และพระเจ้าเอ็ดเวอร์ดที่ 7
  2. ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนักเขียน 
สำคัญ ลักษณะการเขียน และผลงานท่ีสำคัญ ดังต่อไปน้ี 
    Macaulay:  London Streets
  Newman:   The Educated Man
  Tennyson:  Morte d’Arthur, In Memoriam, 
   Crossing the Bar
  Browning: My Last Duchess Home Thought,  
  Rabbi Ben Ezra
  Arnold: To Maguerite-Continued, Dover Beach.  
  Growing Old
  Elizabeth Browning: Sonnets from the  
  Portuguese-Sonnet 43
  Dante Gabriel Rossetti: The Woodspurge
  Christina Rossetti: Boats on Sail, Remember 
  Dickens: Christmas Carol
  Charlotte Bronte, Emily Bronte and George 
   Eliot  ศึกษาบทตัดตอนในตำรา
  Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles
การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย
 1. คำจำกัดความหรือคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักปรัชญาหรือคำศัพท์   (30 คะแนน)
 2. การอธิบายความหมายหรือตอบคำถามของ 
บทตัดตอนที่ยกมา (50 คะแนน)
 3. การอธิบายพร้อมแสดงความคิดเห็นใน 
เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ Christmas Carol  (20 คะแนน) 
วันและเวลาสอบ  วันที่ 1 เมษายน 2556 
     เวลา 14.00-16.30 น. 

 ENG 3706 (EN 342) 
วรรณคดีอังกฤษสมัยวิคตอเรียนและเอ็ดเวอร์เดียน

 ตามข้อบังคับข้างต้นให้นักศึกษานำวุฒิ  

การศึกษา ปวส. ไปติดต่อที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร 

สวป. ชั้น 3 เพื่อทำเรื่องปรับระบบฐานข้อมูล  

ส่วนการเทียบโอนให้นักศึกษานำวุฒิการศึกษา ปวส.  

ไปติดต่อทำเรื่องเทียบโอนที่คณะของนักศึกษา  

หลังจากได้ทำเรื่องปรับระบบฐานข้อมูลแล้ว

ถาม ดิฉันลงทะเบียนเรียนปี 53 ภาค 1 และ 

ไม่ได้ลงทะเบียนมาแล้ว 2 เทอม หากรวมเทอมนี้ 

จะเป็นเทอมที่ 3 ไม่ทราบว่าขาดสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาหรือยัง แล้วจะสามารถรักษาสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาได้หรือไม่ แล้วยังสามารถลงทะเบียน 

เรียนเทอมนี้ทันหรือไม่

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำรุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ข้อ 8  

ระบุว่า “นักศึกษาผู้ใดค้างชำระค่ารักษาสถานภาพ 

นักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน  

โดยไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในวันสุดท้าย 

ของกำหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

ถัดไป ให้ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียน 

นักศึกษา” 

 ดังน้ัน การท่ีนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียน 

มาแล้ว 2 เทอมปกติ ซึ่งในขณะนี้การลงทะเบียน 

ในเทอมน้ีได้ผ่านกำหนดการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว  

นักศึกษาจึงขาดการลงทะเบียนเรียน 3 เทอมปกติ 

ซึ่งตามข้อบังคับข้างต้นนักศึกษาไม่สามารถชำระ 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาได้ มีผลให้มหาวิทยาลัย 

ต้องถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา แต่นักศึกษา 

สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้ และใช้สิทธ ิ

เทียบโอนวิชาที่เคยสอบผ่านในรหัส 53 ได้ ส่วน 

การสมัครเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือใน 

ภาค 1 และภาค 2 ซึ่งในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ในแต่ละภาคการศึกษา  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ 

ทราบทางสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อผู้ที่สนใจ 

จะได้เตรียมตัวสมัครนักศึกษาตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนดต่อไป

     รศ.รมณี   กอวัฒนา

ภาค 2 และภาคซ่อม 2/2555

     รศ.รมณี   กอวัฒนา



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

 • 
 สภา ม.ร. อนุมัติฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 6. ดร.สาธิต  รังคสิริ ปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 7. นางสุภา  เสริมสุขสกุลชัย ปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 8. พลโทเดชา  เหมกระศรี  ปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา

 9. นายสุทธิชาติ อัศวศิรโยธิน ปริญญารัฐศาสตร 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 10. พันเอกวรภพ ถาวรแก้ว ปริญญาศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสุขศึกษา

 11. นายสุธรรม สิริพลังคานนท์ ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2556 (คาบบ่าย) จำนวน 13 ราย 

 1. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ปริญญานิติศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 2. นายพินิจ  ฉายสุวรรณ ปริญญาศิลปกรรมศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

 3. นายยืนยง โอภากุล ปริญญาศิลปกรรมศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม 

 4. พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ปริญญานิติศาสตร 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 5. พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ปริญญา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 6. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ปริญญานิติศาสตร 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 7. ร้อยตำรวจโทพรพิทักษ์  สมศรี ปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 8. ร้อยตำรวจตรีสุภาส  พรหมมณี ปริญญา 

นิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 9. สิบตำรวจเอกจิระวัตน์ บัวจุด ปริญญา 

นิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 10. สิบตำรวจเอกเสน่ห์  คงจันทร์ ปริญญา 

นิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 11. สิบตำรวจเอกยืนชนม์ มีชู ปริญญานิติศาสตร 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

 12. นายเดโช ทรัพย์บุญ ปริญญานิติศาสตร 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

 13. นายสมพงษ์ ทองท่ัว ปริญญาวิศวกรรมศาสตร 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  
นายกสภาฯ ฝากฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ยังความ 

ปล้ืมปิติยินดีแก่ชาวรามคำแหงทุกคน ปัจจุบันมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ก้าวสู่ปีที่ 42 ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้

สังคมแล้ว มากกว่า 8 แสนคน”

 นายกสภา ม.ร. กล่าวต่อไปว่า บัณฑิตที่สำเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ท่ีมีความจริงใจ  

ขยัน ซื่อสัตย์ มีศิลปะในการดำรงชีวิต และมีความรู้ 

คู่คุณธรรม นั้น มาจากความหมายของคำว่า “RAM” 

ซึ่งสามารถแยกความหมายตามตัวอักษร คือ “R” 

มาจาก Realistic หมายถึง บัณฑิตรามคำแหงต้องเป็น 

ผู้ที่มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ และขยันหมั่นเพียร “A”  

มาจาก Artistic หมายถึง เป็นผู้ที่มีศิลปะในการดำรง 

ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ และ “M” มาจาก Morality  

หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงตนอยู่ใน 

กรอบและทิศทางที่ถูกต้อง ดังนั้น บัณฑิตรามคำแหง 

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจ และรักในสถาบัน 

การศึกษาแห่งนี้ที่สร้างบัณฑิตมีคุณภาพออกไปรับใช ้

สังคมด้วย

 “ขอฝากหลักการปฏิบัติตน 3 ข้อ ให้กับบัณฑิต 

รามคำแหงทุกคน นำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้ประสบ 

ความสำเร็จ ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความเช่ือม่ันในตนเอง  

(Confidence) ซ่ึงเกิดจากการศึกษาหาความรู้จนประสบ 

ความสำเร็จ 2) ความน่าเชื่อถือ (Credit) สิ่งนี้จะเกิด 

ข้ึนได้บัณฑิตต้องนำวิชาความรู้ท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ 

กับการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ทำให้ 

บุคคล องค์กร และสังคมเกิดความเช่ือถือและไว้วางใจ  

และ 3) การเช่ือมต่อ (Connection) คือ การมีปฏิสัมพันธ์ 

เช่ือมโยงระหว่างเพ่ือนร่วมงานและสังคม ท้ังน้ี หากบัณฑิต 

สามารถปฏิบัติตนได้ทั้ง 3 ข้อ ก็จะเป็นบุคคลที่ได้รับ 

การยอมรับ เช่ือถือ และมีผู้ต้องการคบหาสมาคมด้วย  

ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้กับตนเองในการดำเนินชีวิตเป็น 

อย่างย่ิง ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สร้างความเช่ือม่ัน 

ในตนเองจากการศึกษาให้กับบัณฑิตแล้ว หลังจากนี้ 

บัณฑิตต้องแสวงหาความก้าวหน้าและเครือข่ายสังคม 

ด้วยตนเอง และขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความ 

สำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ”

มหาวิทยาลัย และขอให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

 “สิ่งที่น่าภูมิใจในการเป็นบัณฑิตรามคำแหง   

ที่โดดเด่น คือ ความมีวินัย คนที่จะจบจากรามคำแหง 

ไปได้ต้องเป็นผู้มีวินัย รู้จักดูแลตัวเอง มีความมุมานะ 

และมุ่งม่ันท่ีจะสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะรามคำแหง 

สอนให้ลูกศิษย์รู้จักขวนขวายหาความรู้ และมีครู- 

บาอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียม 

ความพร้อมอย่างหน่ึงเม่ือบัณฑิตออกไปเจอโลกภายนอก 

ที่มีความหลากหลาย ประสบการณ์จากรามคำแหง 

จะทำให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งออกไปต่อสู้กับปัญหา 

อุปสรรคต่างๆได้” 

 นอกจากน้ี บัณฑิตรามคำแหงยังได้รับคำช่ืนชม 

จากนายจ้างและหน่วยงานภายนอกว่า เป็นบัณฑิตที่ม ี

คุณภาพ คือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทนต่อการทำงาน 

ในทุกสถานการณ์ และที่สำคัญ บัณฑิตทุกคนต้องผ่าน 

การศึกษาในวิชาความรู้คู่คุณธรรม ทำให้เป็นผู้ท่ีรักใน 

ความถูกต้อง ยึดม่ันในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ดังน้ัน  

เมื่อบัณฑิตรามคำแหงออกไปทำงานในหน่วยงานใด  

ย่อมเป็นที่ยอมรับ ประทับใจ จนมีหลายหน่วยงาน 

ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดส่งบัณฑิตไปทำงาน 

ในภาคส่วนต่างๆเป็นประจำ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย 

        อธิการบดี ม.ร. ฝากหลักในการดำเนินชีวิตแก่ 

บัณฑิตทุกคนว่า ขอให้ดำรงตนโดยยึดในพระราชดำรัส 

เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว ให้ตระหนักถึงการใช้สติในการยับย้ังช่ังใจ 

ตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งใด อย่าหลงฟุ้งเฟ้อตาม 

บริโภคนิยม เพราะชีวิตมนุษย์เรามีแค่ร่างกายและ 

จิตวิญญาณเท่านั้น ถ้าเรายึดในสิ่งนี้ได้ ก็จะมีสติใน 

การท่ีจะเดินทางในชีวิตมากข้ึนเพราะแก่นแท้ของชีวิต 

อยู่ที่ตัวเราเลือกเดินไปในทางที่ถูกต้องด้วยตนเอง

 “รามคำแหงสอนบัณฑิตทุกคนให้เป็นคน 

มุมานะและมีวินัย ขอให้ยึดม่ันคำขวัญของมหาวิทยาลัย 

ท่ีว่า “รู้จักอภัย ต้ังใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติิ”  

ขอย้ำเรื่องการรู้จักให้อภัยว่า การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 

เป็นเร่ืองสำคัญ ถ้าเรามุ่งแต่เอาชนะกัน ความปรองดอง 

ในสังคมก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ ขอให้รู้จักอภัยให้กันและ 

กันให้มากที่สุด เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรา 

นั่นเองเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่า” 

        ดังนั้น เมื่อบัณฑิตออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคม  

ขอให้มีสติพิจารณาตนเอง ใช้เวลาทบทวนในแต่ละวัน 

เพื่อค้นหาคำตอบว่าตนเองต้องการอะไร หาคำตอบ 

วันข้างหน้าว่าควรเดินไปทิศทางใด ขอฝากลูกศิษย์ 

ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดก็ตาม ให้ใช้ชีวิตอย่าง 

รอบคอบ ครองตนอยู่ในคุณธรรม และดำรงตนอยู่ใน 

ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสุขในชีวิตและการดำรง 

อยู่ในสังคม ท้ายที่สุดนี้ ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 

ประสบความสำเร็จในชีวิต ท้ังชีวิตส่วนตัว ครอบครัว  

การทำงาน รวมถึงชีวิตที่จะออกไปรับใช้บ้านเมือง 

ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วยถ้วนกัน 

  
อธิการบดีฝากฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษาสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานจริง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ท้ังน้ี ก่อนการฝึกอาชีพระหว่างเดือนพฤศจิกายน  

2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาจะได้รับการ 

พัฒนาฝึกอบรมเตรียมความพร้อม 7 หลักสูตร เพื่อ 

เสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมของ 

นักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ท่ี สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8503 โทรสาร 0-2310-8504  

หรือที่ www.ru300.ru.ac.th

 • 
 รับสมัคร นศ.ป.ตรีฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ขอเชิญนักศึกษา 

ท่ัวไปและนักศึกษาพิการท่ีมีพ้ืนฐานด้านดนตรี ได้แก่  

แต่งเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี บันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ 

ดนตรี ฯลฯ และต้องการพัฒนาต่อยอดในระดับท่ีสูงข้ึน  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ในกิจกรรม 

 “อบรมบ่มฝัน”  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 9 มีนาคม 

2556  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 ผู้สนใจกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nmad 

2006.org หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์ 

บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 

ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2310-8306  



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

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

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

แข่งขันกัน โดยมิไยดีว่าผู้อ่ืนจะเดือดร้อน  ผู้อ่ืนจะเป็นอย่างไร  

ก็เท่ากับว่าเราทำการใดเพ่ือท่ีจะทำลายล้างมนุษย์ด้วยกัน ทำลาย 

ล้างสังคม ขอให้มองดูผู้อ่ืนว่าผู้อ่ืนมีความรู้สึกอย่างไร ตรงน้ีเป็น 

เรื่องสำคัญ คนที่มีจริยธรรมที่ดีนั้น ย่อมตระหนักในอารมณ์ 

ของผู้อื่น ย่อมตระหนักในความรู้สึกของผู้อื่น มิได้หมายความ 

ว่าจะต้องเอาอกเอาใจผู้อื่น แต่ให้รู้สำนึก รู้สำเหนียกว่าผู้อ่ืน 

เขารู้สึกอย่างไรในการกระทำของเรา ผู้อ่ืนเขามีความรู้สึกอย่างไร 

ในการกระทำของเขา เขารับได้แค่ไหนเพียงไร เราก็ต้องปรับ  

ถ้าปรับได้ ถ้าปรับไม่ได้เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างยากลำบาก  

อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ท้ังหลายครับ เราจะต้องหม่ันศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  

แต่ก็จะต้องเคารพความรู้เก่า รู้จักรักษาจารีตประเพณี รู้จัก 

ว่าการกระทำสิ่งใดพึงกระทำ สิ่งใดควรงดเว้นเสีย ที่สำคัญ 

ท่ีสุดน้ัน ครูขอเน้นย้ำ มนุษย์อยู่ในสังคมต้องอยู่ในกติกา จึงจะ 

อยู่ร่วมกันได้ กล่าวคือว่า มนุษย์ต้องอยู่กันด้วยกฎหมาย ต้องใช้ 

กฎหมายเป็นตัวกลาง และกฎหมายนั้นก็จะต้องเสมอภาค 

และเท่าเทียมกัน เท่าท่ีสภาพจะเป็นไปได้ คำว่าเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน เท่าท่ีสภาพจะเป็นไปได้น้ัน ครูหมายถึงว่า ความเท่าเทียม 

กันจริงๆ ความที่เท่ากัน หรือเสมอภาคกัน ที่เขาเรียกกันว่า 

ความเสมอภาคในสังคม ความเท่าเทียมกันในฐานานุรูป เท่าเทียม 

กันในการกระทำ เท่าเทียมกันในการดำเนินการ เท่าเทียมกัน 

ในการเป็นการอยู่ อะไรต่างๆก็แล้วแต่ ความเท่าเทียมกัน 

ท้ังหลายท้ังปวงน้ัน จริงๆแล้วยากท่ีจะหาได้ในธรรมชาติ จะให้ 

มดเท่าเทียมกันกับสัตว์ที่บินได้บนอากาศ หรือจะให้สัตว์ที่ 

บินได้บนอากาศเท่าเทียมได้กันกับสัตว์ที่อยู่ในทะเล อย่างนี้ 

ก็เป็นเหตุผลที่ข้างเคียง หรือที่เขาเรียกว่าเหตุผลที่อ้างได้แต ่

มันผิด ในธรรมชาติน้ันความเท่าเทียมกันหาได้ยาก ความยุติธรรม 

ในความนึกคิดน้ันก็หาได้ยากเช่นกัน เพราะในความนึกคิดน้ัน  

ผู้ท่ีได้เปรียบย่อมคิดว่าตนเองได้รับความยุติธรรม ผู้ท่ีเสียเปรียบ 

ก็ย่อมคิดว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรม 

 ดังนั้นผู้คนจึงต้องอยู่กันด้วยกฎหมาย อยู่ด้วยกฎที่ 

ออกมาเป็นกลาง กฎท่ีออกมาเป็นกลางน้ันมิได้หมายความว่า 

ผู้ท่ีไม่ทราบกฎก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ได้  ต้องเป็นข้อบังคับ 

อยู่ในเกณฑ์ว่า ทุกคนย่อมรู้กฎหมาย ทุกคนต้องรู้กฎหมาย  

มิฉะน้ันทุกคนก็อ้างกันได้ว่า ไม่รู้กฎหมาย ไม่ได้ศึกษากฎหมาย  

ศึกษาวิชาอ่ืน ไม่ได้ศึกษาวิชากฎหมาย ก็อ้างไม่ได้ ในขณะเดียวกัน  

จะไปไล่ต่อยผู้คนกลางถนนหนทาง จะไปทำร้ายคนอื่นเขา 

โดยอ้างว่าตนเองเป็นนักกฎหมายก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกัน  

ในหมู่ผู้ใช้อำนาจ ผู้ใช้กฎหมาย คือเป็นผู้รักษากฎหมายน่ันเอง  

กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ใครทำอย่างไรต้องรับผลอย่างไร ผู้ที่ใช้ 

กฎหมายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ หรือ 

องค์กรอิสระ หรือใครก็ตามแต่แม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  

แม้กระทั่งผู้ที่เป็นพลตำรวจ ทหาร อะไรก็แล้วแต่ อยู่ภายใต้ 

กฎหมาย และอาจจะต้องใช้กฎหมายในบางลักษณะ ในบางเร่ือง  

การใช้กฎหมายในบางลักษณะ ในบางเรื่องนั้นก็จำเป็นที่จะ 

ต้องใช้อยู่ในขอบเขต มิใช่ใช้เพราะลุแก่อำนาจ มิใช่ใช้เพราะ 

โทสะ โมหะ ไม่ได้ใช้เพราะการที่จะล้างแค้น หรือว่าใช้เพราะ 

อิจฉา ใช้เพราะอะไรต่างๆ เงื่อนไขที่เลวร้ายเหล่านั้น ไม่พึงมี 

ในจิตใจของผู้ใช้กฎหมาย การใช้อารมณ์อยู่เหนือกฎหมายน้ัน  

ย่อมก่อให้บังเกิดผลประหลาดในกฎหมาย จะพากันตีความ 

กฎหมายเข้ารกเข้าพง จะพากันตีความกฎหมายเข้าข้างตนเอง  

เข้าข้างพรรคพวกอะไรต่างๆ ในขณะเดียวกันผู้ท่ีอยู่ใต้กฎหมาย  

แม้จะศึกษากฎหมายมา ไม่ได้หมายความว่าตนเองจะกระทำ 

การผิดกฎหมายได้ จะต้องยอมรับในกฎกติกาของสังคม และ 

กฎกติกานั้นถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็จะต้องมีครรลองของการ 

ดำเนินงานตามกฎหมาย น่ีก็คือส่ิงท่ีครูอยากจะฝากไว้ด้วยความ 

เป็นห่วงอย่างย่ิง ในสภาพสังคมปัจจุบันน้ัน มีผู้ท่ีมากด้วยอารมณ์ 

โกรธแค้น อารมณ์กร่าง อารมณ์หลงใหลได้ปลื้มกับอำนาจ  

กับตำแหน่งท่ีได้รับและท่ีเป็นอยู่ เหมือนกับว่าพอสวมหัวโขน 

เป็นยักษ์ ก็จะต้องมีอารมณ์เกร้ียวกราด จะต้องมีอารมณ์คิดช่ัว  

ใช้อำนาจในทางชั่วร้าย การใช้สิทธิ อำนาจ หน้าที่ ก็จะต้อง 

ใช้ตามกรอบโดยสุจริต  มิได้ใช้ตามอำเภอใจ  อย่างนี้เป็นต้น 

 เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ บัณฑิตพึงละเว้น พึงคำนึงถึง  

พึงนึกถึงว่า การกระทำของตนน้ันจะไปกระทบต่อความเป็นอยู่ 

ของสังคมอย่างไรบ้าง จะไปกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม  

จะไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะไปกระทบต่อสิ่งอื่นๆที่จะ 

ติดตามมา ทำให้โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วน้ัน ให้เลวร้าย 

หนักข้ึนไปอีก และท่ีสำคัญท่ีสุดน้ัน การท่ีใช้ความรู้ ความสามารถ 

ไปในทางท่ีผิดพลาด ใช้ความรู้ความสามารถโดยไม่ระมัดระวัง  

ใช้ความรู้ความสามารถโดยลุ่มหลงในความรู้ความสามารถ 

ของตน ลุ่มหลงอำนาจหน้าที่ของตน ก็จะทำให้ความยุ่งเหยิง 

ในสังคมมีมากมายขึ้น แล้วก็ไปเดือดร้อนแก่ผู้อื่นที่ด้อยการ 

อบรมกว่า ด้วยการพัฒนาในทางท่ีจะหาความรู้ใหม่ๆ ส่ิงเหล่าน้ี 

บัณฑิตจะต้องคำนึงอยู่เสมอ

 บัณฑิตครับ การท่ีบัณฑิตต้องหม่ันศึกษาหาความรู้ใหม่  

และใช้ความรู้ให้เป็นนั้น อันนี้น่าเป็นห่วง บัณฑิตทุกวันนี้ 

ชอบที่จะหาความรู้ให้ง่ายที่สุด เท่าที่จะง่ายได้ เอาความว่า 

อันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้น อันนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพียงเท่านั้น  

แต่ไม่ได้คิดสืบเสาะพิสูจน์ ไม่ได้ไตร่ตรอง ไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการ  

เราได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ได้เห็นข้อความใด ได้เห็นการส่ือสารใด  

ได้เห็นธรรมชาติอย่างไร ได้เห็นอารมณ์อย่างไร เราจะต้อง 

พิจารณาเสียก่อน ว่าอารมณ์หรือข้อที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

อะไรต่างๆนั้น เป็นไปอย่างไร ถูกต้องอย่างไรหรือไม่ ดังนั้น 

จึงควรที่จะต้องพินิจพิจารณาในข้อนี้ให้มาก เพื่อที่จะทำให้ 

สังคมของเราได้สงบเรียบร้อย เป็นสังคมที่ดีได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น 

ก็จะต้องสะเทือนไปถึงลูกหลาน จะต้องถ่ายเทถ่ายทอดชาติ 

พันธ์ุของเราไปอีกนาน 

 น่าสังเกตหรือไม่ว่า ในปัจจุบันมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต 

ทั้งหลายได้แข่งขันกันอย่างมากมาย และในขณะเดียวกันก็มี 

ความคิดที่จะล้มล้างเผ่าพันธ์ุ มีความคิดที่จะจำกัดหรือกำจัด 

จำนวนมนุษย์ ชาติพันธุ์มนุษย์ให้น้อยลงไปได้ รวมท้ังธรรมชาติ 

ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะจำกัดจำนวนมนุษย์ หรือกำจัด 

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ จะเห็นได้ว่ามนุษย์คิดส่ิงต่างๆข้ึนมาได้ 

อย่างมากมาย แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้  

เพราะว่ามนุษย์บางส่วนมีความเก่งกล้าสามารถในการผลิต  

คิด ทำ แต่ลืมไปว่ามันจะกระทบต่อธรรมชาติ มันจะเป็น 

ผลร้ายต่อธรรมชาติอย่างไร มันจะเกิดโรค เกิดภัย ไม่สนใจ  

กลับไปสนใจว่าเผ่าพันธุ์ของตนจะต้องย่ิงใหญ่ หลงอยู่กับสมบัติ 

ต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสาธารณะ อย่างน้ีเป็นต้น 

 ลูกศิษย์ท้ังหลายครับ ยังมีอีกมากมายท่ีครูอยากจะพูดถึง 

ด้วยความรักและความผูกพันจริงๆ แต่ในระหว่างน้ีเป็นระหว่าง 

ท่ีพวกท่านท้ังหลายก็จะต้องใช้เวลาในการเฉลิมฉลอง ในการคิด 

อะไรอีกหลายอย่าง แต่ครูขอพูดด้วยความเป็นห่วงว่ามนุษย์ 

กำลังขาดความกตัญญูกตเวทีมากมายเลยทีเดียว เอาสั้นๆ 

อย่างนี้ ได้ใบปริญญาบัตรแล้ว เอาไปให้คนที่เขามีอุปการคุณ 

แก่เราได้ช่ืนชมบ้าง ไปบอกเขาว่าเราจบการศึกษาแล้ว ขอบคุณ 

ที่เขาได้ให้ความกรุณาต่อเรา เอื้อเอ็นดูเรา ช่วยเหลือเรา  

เป็นกัลยาณมิตรต่อเรา ขอบคุณที่บิดามารดาได้ส่งเสริมเรา  

ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ ขอบคุณ 

ปู่ย่าตาทวด ขอบคุณเพ่ือน ขอบคุณทุกผู้ทุกคนท่ีเขามีพระคุณ 

ต่อเรา น่ันหมายความว่าเรารำลึกได้ว่าเราเป็นคนกตัญญูกตเวทิตา  

ก็คือรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้อ่ืน แล้วก็หาทางตอบแทน 

หรือได้ตอบแทนบุญคุณของผู้อื่น เราก็เป็นคนดีศรีสังคมได้  

ในวาระท่ีได้พูดกันเพียงเล็กน้อยน้ีก็ตาม ส่ิงท่ีครูอยากจะบอก 

ก็คือว่า นักศึกษาที่สำเร็จจากรามคำแหง อย่างน้อยสำเร็จไป 

ก็หันกลับมาดูมหาวิทยาลัยของตนเองบ้าง กินน้ำจากบ่อก็อย่าลืม 

คนขุดบ่อ กลับมาดูแลบ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง แม้ว่าจะ 

เป็นวัตถุแต่ก็น่าจะมีความรู้สึกได้ สัมผัสความรู้สึกได้ ว่าอยาก 

เจริญเติบโต อยากจะให้ลูกศิษย์เป็นห่วง อยากจะให้ลูกศิษย์ 

นึกถึง อย่างน้อยก็จะได้คอยที่จะสั่งสมอบรมความรู้ต่างๆ 

ให้กับลูกศิษย์ของเรา และคอยท่ีจะติดตามความม่ันคงแข็งแรง 

ในการดำรงชีวิต ในการเป็นมนุษย์ที่ดีศรีสังคม เป็นคนด ี

และเป็นคนเก่งของสังคม ครูบาอาจารย์ก็จะภาคภูมิใจ ขอให้ 

เดินทางเข้าไปสู่สังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย เพราะพวกท่านท้ังหลาย 

ก็เป็นบัณฑิตไม่ได้ด้อยจากมหาวิทยาลัยอื่นเลย พวกท่าน 

ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ท่านเป็นคนรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ท่านเป็นคนอดทนอดกลั้น ขอให้รักษาคติธรรม 

อันนี้ให้ดี ขอให้รักษาตัวรักษาตนให้เจริญงอกงามตลอดไป  

ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ  

ถ้ามีทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์ ถ้ามีสุขก็ขอให้ท่านมีสุขย่ิงข้ึนไป  

ถ้าจะมีภัยมาสู่พวกลูกศิษย์ก็ขอให้ภัยทั้งหลายทั้งปวงนั้น 

ขจัดสิ้นไปเสียได้ ด้วยอานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

ท้ังปวงน้ัน ด้วยบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้ 

ประเสริฐสุดในโลก ได้พระราชทานพรไว้ในหนังสือพระมหาชนก  

คำให้พรท่ีลูกศิษย์ได้อ่านได้เห็นน้ัน ความมุ่งมาดปรารถนาของ 

ลูกศิษย์คือขอให้มีกำลังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี ขอให้มีสติ 

ปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม ขอให้มีความเพียรอันบริสุทธ์ิ  

ด้วยบารมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ท่ีเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ และเป็นผู้ท่ี 

พระราชทานต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ท่ีช่ือว่าฝ้ายคำ หรือ 

สุพรรณิการ์ แล้วได้พระราชทานต้นฝ้ายคำ ซึ่งมหาวิทยาลัย 

ได้นำมาปลูกไว้ท่ีหน้าหอประชุม ท่ีพวกท่านท้ังหลายรับพระราชทาน 

ปริญญา ดอกฝ้ายคำนั้นมีสีเหลืองทอง ดั่งสีของมหาวิทยาลัย 

เป็นความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง เจริญงอกงามได้ทุกท่ีทุกถ่ิน ด้วยบารมี 

ของพระองค์ขอให้ลูกศิษย์เจริญงอกงามได้ทุกที่ทุกถิ่น ด้วย 

บารมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซ่ึงครูเช่ือว่ามีจริงและสัมผัสได้  

ขอให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มิรู้หยุด ให้เป็น 

ผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้จนสามารถเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้ และ 

ด้วยบารมีของครู บารมีคือการส่ังสมความดี ด้วยความดีของครู 

ไม่ว่าแต่กาลก่อน กาลปัจจุบัน ขอให้บารมีของครูได้ปกป้อง 

คุ้มครองพวกท่านทั้งหลาย อย่าให้ได้รับความอยุติธรรมใดๆ  

อย่าให้ใครข่มเหงลูกศิษย์ของเราได้ ขอให้ลูกศิษย์เราเป็นผู้ชนะ 

ทุกเมื่อด้วยความดีของตน  ด้วยรักและผูกพัน 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์   แสงสุข
 อดีตอธิการบดี



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๗) วันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

ยินดีกับบัณฑิต

(อ่านต่อหน้า 11)

 บัณฑิตท่ีรักท้ังหลาย วันน้ีเป็นวันท่ีพวกท่านท้ังหลาย  

ได้ชื่นชมยินดีกับความมานะพากเพียรของท่าน ด้วยความ 

ตั้งอกตั้งใจ แล้วก็ได้รับความกรุณาเอื้ออาทร ได้รับการให้  

การส่ังสม และได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ จากคนท่ี 

เป็นครูกันคนละอย่าง จากมิตรท่ีอาจจะอาวุโสกว่า หรือเป็น 

มิตรรุ่นเดียวกัน หรือมิตรท่ีเยาว์กว่า ล้วนแต่เป็นผู้ท่ีมีพระคุณ 

แก่เราท้ังส้ินท้ังปวง ท่ีพูดดังน้ีน้ัน ความสำเร็จของเราวันน้ี 

มิได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะความเพียรพยายามของเราเท่านั้น  

เกิดข้ึนจากบิดามารดรของแต่ละผู้แต่ละคน เกิดจากคำสอน 

ของศาสดาของแต่ละศาสดาท่ีตนนับถือ เกิดจากฐานะ เกิดจาก 

ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน แต่ก็ต่างมีผลสัมฤทธ์ิในการศึกษา 

ในวันนี้เช่นเดียวกันได้

 ลูกศิษย์ท้ังหลายครับ การท่ีท่านท้ังหลาย สอบไล่ได้ 

ตามหลักสูตร คำว่าสอบไล่ได้ตามหลักสูตร เป็นคำท่ีเขียนไว้ 

ในใบปริญญาบัตรทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นปริญญาเอก ปริญญาโท  

ปริญญาตรี ก็ใช้คำว่า ปริญญาบัตรนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ท่ี 

ได้รับหรือผู้ท่ีมีช่ือปรากฏในใบปริญญาบัตร เป็นผู้สอบไล่ได้ 

ตามหลักสูตร หมายความว่า ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที ่

มหาวิทยาลัยกำหนด ตามที่หลักสูตรต่างๆวางไว้ มิได ้

หมายความว่า พวกท่านทั้งหลายมีความรู้ตามหลักสูตร  

การสอบไล่ได้ตามหลักสูตรเป็นการแสดงให้เห็นความมานะ 

พากเพียร และเป็นการที่ท่านตอบข้อสอบได้ อธิบายได้  

ใช้ความคิดสติปัญญาได้ตามที่ข้อสอบวางกำหนดให้มา  

ส่วนความรู้ตามหลักสูตรนั้นกว้างไกล กว้างมากกว่าที ่

สอบได้มากมายนัก ครูจึงเน้นย้ำว่าเรามีความรู้แค่ไหนเพียงใด  

มิใช่อยู่ท่ีใบปริญญาเท่าน้ัน มิใช่อยู่ท่ีการสอบไล่ได้เท่าน้ัน  

แต่อยู่ตรงที่รู้จักขวนขวาย เรียนไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง

 ส่ิงแรกท่ีครูเป็นห่วงก็คือการมองตนเอง โดยไม่มอง 

ผู้อ่ืน ถ้าหากเราหลงลืมไป เราคิดทบทวนดูว่าเราอยู่ร่วมกัน 

กับผู้อ่ืน ซ่ึงต่อไปมิใช่ในชาติพันธุ์เดียวกันเท่าน้ัน มิใช่เฉพาะ 

คนในประเทศเดียวกันท้ังน้ัน หากแต่เป็นประชาคม หากแต่ 

เป็นพลเมืองของชาติต่างๆ พลเมืองของโลกอย่างน้ีเป็นต้น  

เราจะอยู่อย่างไรได้เป็นสุข เราจะอยู่อย่างไรได้อย่างสันติ 

อันนั้นต้องศึกษา อันนั้นจะต้องดู การศึกษาการดูเพื่อที่จะ 

มองผู้อื่น เพื่อนที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้นั้น ถ้าหากเรา 

ห่างคำสอนกันมากมาย บางประเทศนั้นสั่งสมความรู้ไว ้

โดยนักปราชญ์ราชบัณฑิต เช่น ในประเทศจีนน้ัน แต่ก่อน 

ได้อาศัยความรู้จากเล่าจ๊ือ ขงจ๊ือ ความเช่ืออะไรต่างๆ แล้วก็ 

นักปราชญ์ราชบัณฑิตตามป่าตามเขา ตามในบ้านในเมือง  

ทุกท่ีทุกแห่งได้ส่ังสอนกันมานานปี นับเน่ืองกันมาเป็นล้านปี  

หลายล้านปีก็ว่าได้ เมื่อเป็นดังนี้นั้น คนในประเทศจีนก ็

สืบสายความรู้ สืบความรู้สึก สืบสายการเป็นอยู่ การกิน  

การสร้างบ้าน การหลบภัย ความเช่ืออะไรต่างๆมามากมาย  

แต่มาบัดนี้เทคโนโลยีเข้ามามากมาย ผู้คนก็มากด้วยการ 

แข่งขัน เหมือนต้นไม้ในป่าหลากหลายพันธ์ุ ต้นที่อ่อนแอ 

ก็ถูกร่มเงาบังแดดฝนจนกลายเป็นปุ๋ยเป็นเหยื่อของต้น 

ท่ีเข้มแข็งไป คนในสังคมก็เช่นกัน ถ้าหากว่าหลับหูหลับตา 

 พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ ฝากหลัก 

ทำงาน ‘ความมีคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย และ 

ความกล้า’ ให้นักรัฐศาสตร์ยึดไว้เพ่ือทำงานรับใช้ประเทศชาติ  

ในโอกาสท่ีสำเร็จการศึกษาจากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 พล.อ.สนธิ ตัดสินใจเดินสายเข้าเป็น “นักศึกษา 

วิชาการเมือง” เต็มข้ันเพ่ือเสริมความรู้ทางวิชาการเมือง 

ให้ตัวเอง โดยเลือกเข้าเรียนโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. และวันน้ีความสำเร็จ 

ก้าวมาอีกข้ันเม่ือ พล.อ.สนธิ จบเป็นดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรก 

ของสาขาวิชาการเมือง และยังเป็นประธานรุ่นให้คำปรึกษา 

กับเพื่อนร่วมรุ่นอีกด้วย

 พล.อ.สนธิ ให้สัมภาษณ์ในโอกาสท่ีสำเร็จการศึกษา 

เป็น ‘ดร.’ ว่า ในสมัยที่สมัครเข้าเรียนปริญญาเอก ผมยัง 

ไม่ได้ทำงานด้านการเมือง จึงตัดสินใจเลือกมาเรียน 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะเห็นว่า 

สาขาวิชาการเมือง เป็นความรู้ใหม่ท่ีตนเองอยากรู้ และ 

มองเห็นประเทศไทยท่ีต้องนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย  

ทำให้อยากรู้ว่าประชาธิปไตยท่ีแท้จริงคืออะไร ท่ีบ้านเรา 

เป็นอยู่ใช่หรือไม่ ขณะเดียวกันประเทศไทยมีผู้นำที่ยัง 

ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จได้ ยิ่งอยาก 

รู้ว่าเป็นเพราะอะไร เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 

ใช่หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่อยากรู้ก่อนเข้ามาศึกษาที่น่ี 

 “เมื่อเข้ามาเรียนที่รามคำแหงแล้ว ทำให้เข้าใจ 

เรื่องการเมืองการปกครองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเห็นแก่นแท้ 

ว่า ความเป็นประชาธิปไตยในบ้านเรา แม้ว่าจะขับเคล่ือน 

ไปข้างหน้าแต่ยังไม่ถึงปลายทาง ประชาชนส่วนใหญ่ 

ของประเทศที่มีการศึกษาน้อยก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของ 

ประชาธิปไตย ทำให้ระบอบประชาธิปไตยบ้านเรามีอุปสรรค 

อยู่ตลอด  ทั้งผู้นำประเทศและผู้บริหารประเทศ 

        ซึ่งผู้นำประเทศต้องมีหลักในการทำงานหลาย 

ประเด็น แต่บ้านเราผู้นำยังขาดคุณธรรม จริยธรรม 

ขาดความเป็นประชาธิปไตย และขาดความกล้า ทำให้ 

ผู้นำประเทศไม่สามารถท่ีจะกล้าตัดสินใจลงมือทำ เพราะ 

กลัวว่าส่ิงท่ีทำลงไปน้ัน...ใช่ประชาธิปไตยหรือไม่ หรือเป็น 

ท่ีพอใจของประชาชนหรือไม่ ซ่ึงในความเป็นจริงทุกส่ิง 

ทุกอย่างต้องผสมกลมกลืนกัน ทั้งคุณธรรม จริยธรรม 

ความเป็นประชาธิปไตยและความกล้าตัดสินใจ” 

 พล.อ.สนธิ กล่าวถึงชีวิตการเรียนที่รามคำแหง 

ว่า ผมเป็นข้าราชการทหารมานานหลายปี ทำให้รู้จัก 

แบ่งเวลาในการบริหารจัดการชีวิตอยู่เสมอ โดยช่วงที่ 

เรียนระดับปริญญาเอก เป็นช่วงที่เกษียณอายุราชการ 

แล้วจึงทำให้มีเวลาในการอ่านหนังสือ หาความรู้ใหม่ๆ 

และทุ่มเทกับการเรียนมากพอสมควร 

 ท่ีสำคัญ ทำให้พบความหลากหลายทางการศึกษา  

ซ่ึงผมจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ได้  

จับต้องได้ มาเรียนปริญญาโทเรียนด้านสังคมวิทยา ทำให้ 

เข้าใจสังคมบ้านเราว่าเป็นอย่างไร เมื่อมาเรียนปริญญาเอก 

ด้านรัฐศาสตร์ ก็ได้นำศาสตร์ความรู้ของวิทย์-สังคม 

มาผสานกับการเมืองการปกครองมาปรับใช้ในการทำงาน  

ซึ่งบ้านเราวันนี้การปกครองระบอบประชาธิปไตยยัง 

เดินหน้าไม่ได้ เพราะมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ 

การจัดระเบียบสังคมที่ยังไม่เข้มแข็งและไม่มีกฎระเบียบ 

ชัดเจนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 พล.อ.สนธิ  ฝากหลักในการเรียนหนังสือให้แก่ 

นักศึกษารามคำแหงด้วยว่า เร่ืองการเรียนหนังสือเป็นเร่ือง 

ที่ทุกคนต้องรักและอย่าท้อแท้ เพราะทุกเรื่องที่อาจารย์ 

สอนเป็นส่ิงท่ีต้องกระตือรือร้นอยากรู้ พร้อมสร้างบรรยากาศ 

ให้เกิดความสนุก มิใช่เข้ามาเรียนเพ่ือให้ผ่านไปวันๆ ส่ิงท่ี 

อาจารย์สอนเป็นความรู้ท่ีเราต้องนำมาต่อเหมือนจ๊ิกซอว์ 

ท่ีอยู่ในสมองของเรา เม่ือเต็มแล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้  

ขอให้ผู้ท่ีเข้ามาเรียน ต้ังใจเรียนให้มากๆ เพราะรามคำแหง 

ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน ทุกคนต้องรู้จักพ่ึงตนเอง 

และรู้จักบริหารจัดการเวลาให้ลงตัวในการเรียนทุกระดับ 

 “ผมมีความเช่ืออย่างหน่ึงว่า คนท่ีจบจากรามคำแหง 

เป็นคนท่ีมีความมุมานะและมีความต้ังใจสูง     ถือเป็นคุณสมบัติ 

ท่ีสำคัญของบัณฑิตท่ีจะออกไปรับใช้สังคม ขอให้นักศึกษา 

ทุกคนจงมีความตั้งใจ อดทน พยายามและไม่ท้อแท้กับ 

อุปสรรคใดๆ ท่ีสำคัญ ผมเช่ือในปรัชญาของการรับรู้ท่ีว่า  

‘เรียนมาก...รู้มาก...คิดเป็น...ใช้เป็น’ โดยทุกคนสามารถ 

ยึดหลักน้ีในการศึกษาและการดำเนินชีวิตได้อย่างแน่นอน” 

 พล.อ.สนธิ แนะบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ท่ีต้องการ 

ทำงานในแวดวงการเมืองด้วยว่า การเมืองประเทศไทย 

เป็นการเมืองที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมเดิมมาสู่สังคม 

ประชาธิปไตย เป็นเรื่องที่สับสนและยุ่งยาก การที่บัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครอง  

ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์สู่วิถีทางการเมืองได้

 “ขอให้ทุกคนมาช่วยกัน อย่าเพ่ิงท้อแท้ว่าการเมืองไทย 

เป็นเช่นปัจจุบัน แล้วละทิ้งบ้านเมือง หลายคนบอกว่า  

การเป็นนักการเมืองเหมือนเป็นน้ำเสีย อย่าไปคิดเช่นน้ัน  

เราต้องนำน้ำดีเข้าไปผสมกับน้ำเสีย แล้วทำให้น้ำเสียกลายเป็น 

น้ำดี อย่างน้อยก็ช่วยกันทำน้ำเสียให้น้อยลง เม่ือเรียนจบแล้ว 

ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ขอให้เข้ามา 

ช่วยกันดูแลรับใช้บ้านเมือง และเป็นนักการเมืองที่ดี เพื่อ 

บ้านเมืองจะได้มีความเจริญต่อไปในอนาคต”  พล.อ.สนธิกล่าว

‘พล.อ.สนธิ’  แนะหลัก
‘คุณธรรม-ประชาธิปไตย-ความกล้า’
ให้นักรัฐศาสตร์ยึดไว้รับใช้บ้านเมือง


