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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
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 ๔๖ 

วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

กลุ่มรามฯรักษ์ป่า สร้างชื่อรับรางวัล
“เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ”ิ

(อ่านต่อหน้า 10)

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	หลักสูตรรัฐศาสตร 

มหาบัณทิต		สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ	รุ่นท่ี	15 

นอกจากนี้ยังรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีที่มีหน่วยกิตสะสม	 50	 หน่วยกิต 

ขึ้นไป	 เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	(Pre	-	Master	Degree)	ด้วย 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานต่างประเทศ	

160,000	บาท	แบ่งชำระ	6	งวด

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่ 

บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2557

   
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 39

นายกสภาฯ ฝากบัณฑิตรามคำแหง
ออกไปพัฒนาประเทศ - เดินตามรอยพ่อหลวง

   
 
  

   
 ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.เอก
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

อธิการบดีฝากบัณฑิตรามฯ
ยึดมั่นคุณธรรม-ความซื่อสัตย์รับใช้สังคม

(อ่านต่อหน้า 10)

  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ฝากบัณฑิตรามคำแหง นำวิชาความรู้ท่ีได้รับ 

ออกไปช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนา 

ประเทศไทย โดยยึดม่ันในองค์พ่อขุนรามคำแหง

มหาราช และประพฤติปฏิบัติตามรอยพระราช-

จริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  นายวิรัช   ชินวินิจกุล 	นายกสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 คร้ังท่ี	 39	 ว่า	 ในนามของสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต	 มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

ทุกคน	รวมท้ังผู้ท่ีได้รับปริญญากิตติมศักด์ิในสาขาต่างๆ	จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ในวันท่ี	 3	 -	 7	 มีนาคม	 2557	 ขอให้ความสำเร็จทางด้านการศึกษา 

ครั้งนี้เป็นพลังสำคัญที่ให้บัณฑิตเข้าใจว่า

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 แสดงความยินดี

กับผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

ครั้งที่	 39	 ระหว่างวันที่	 3-7	มีนาคม	2557	 โดยฝากให้

ผู้สำเร็จการศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีสติ	 ยึดมั่นในคุณธรรม	

จริยธรรม	และความซื่อสัตย์ออกไปรับใช้สังคม

    ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวในโอกาสน้ีว่า	

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอแสดงความยินดี

และขอช่ืนชมกับบัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 

ทุกท่าน									คนที่เป็นบัณฑิตรามคำแหง	ล้วนมีความมุ่งมั่นและมีความรู้		อยากให ้

ผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาทุกคนเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้เป็นพลังในการ 

ใช้ชีวิต	 รักษาเกียรติแห่งปริญญาบัตรท่ีได้รับ	 ช่วยกันรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย	 และ 

ให้นำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	แทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประจำปีการศึกษา	 

2555	 -	 2556	 (รุ่นที่	 39)	 ระหว่างวันที่	 3	 -	 7	 มีนาคม	 2557	 (คาบเช้าและคาบบ่าย)	 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังน้ี	 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จำนวน	36,082	คน	แยกเป็นปริญญากิตติมศักดิ์	 25	คน	ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาเอก	102	คน	ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณทิต	17,829	คน	และปริญญาตรี	

18,126	คน

	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาโททุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

รุ่นท่ี	 15	 หลักสูตร	 68	 หน่วยกิต	 เรียน	 Courswork 

32	 หน่วยกิต	 และทำดุษฎีนิพนธ์	 36	 หน่วยกิต 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และการประเมิน 

ศักยภาพการสอบภาษาอังกฤษ	 สอบข้อเขียน 

ภาษาอังกฤษวันท่ี	 28	 มีนาคม	 2557	 สอบสัมภาษณ์ 

วันที่	 3	 -	 4	 เมษายน	2557	และประกาศผลวันที่	 

8	เมษายน	2557

 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี 

- 21 มีนาคม 2557	 ที่โครงการหลักสูตรปรัชญา 

คณะรัฐศาสตร์รับ นศ.ป.โท
สาขาการจัดการงานสาธารณะ รุ่น 15

(อ่านต่อหน้า 11)

	 นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับรางวัล 

การประกวด	“เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ”	ในโครงการค่ายเยาวชน 

รู้งานสืบสานพระราชดำริ	 (RDPB	 CAMP)รุ่นที่	 3	 จาก	 นายสุวัฒน์ 

เทพอารักษ์	 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(สำนักงาน	กปร.)	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	

2557	ณ	ห้องประชุม	101	สำนักงาน	กปร.

	 ผลงานของกลุ่มรามฯรักษ์ป่า	ม.รามคำแหง	นำเสนอโครงการ 

ช่ือ โครงการ “รามฯรักษ์ป่า   ร่วมใจสร้างฝาย ถวายในหลวง”		ผ่านเกณฑ์ 

การพิจารณาตามที่สำนักงาน	 กปร.กำหนดไว้	 จนได้รับรางวัลเป็น	 1	 

ใน	18	ทีมเท่านั้น	

(อ่านต่อหน้า 10)(อ่านต่อหน้า 9)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

	 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 อนุมัติปริญญา 

กิตติมศักดิ์แก่ประธานศาลฎีกา	“ทูตวีรชัย	 	พลาศรัย” 

ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย		ตำรวจ	EOD 

ชุดเก็บกู้ระเบิดใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทำคุณประโยชน์แก่สังคมในสาขาต่างๆ 

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 คร้ังท่ี	 39	 ระหว่าง 

วันที่	3-7	มีนาคม	2557	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดเผยว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่	 39 

ระหว่างวันที่	 3-7	 มีนาคม	 2557	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

และปริญญาเอก	ท้ังในส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ	ส่วนภูมิภาค	จำนวน	36,082	คน 

โอกาสน้ี	 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ 

ท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และได้เสียสละอุทิศตนเพ่ือสังคมส่วนรวม	 รวมท้ังได้สร้างสรรค์ 

ผลงานต่างๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจ	 

รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทยต่อไป

	 ในจำนวนผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครั้งนี้	 หลายท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง	 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์	 เช่น	 นายดิเรก 

อิงคนินันท	์ ประธานศาลฎีกา	และนายวีรชัย พลาศรัย	 เอกอัครราชทูตไทยประจำ

ประเทศเนเธอร์แลนด์	 (กรุงเฮก)	 ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

นายวิชัย วลาพล	 ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ได้รับปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	 นายวรภัค ธันยาวงษ์  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย	ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 นายวินัย พันธุรักษ์	 ศิลปินเพลงชื่อดัง 

ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาดนตรีไทย 

สมัยนิยม	 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ ์	 อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง	 และอดีตกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของม.ร.และนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล	 อดีตท่ีปรึกษา 

รัฐมนตรีหลายกระทรวง	 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชา 

รัฐศาสตร์	เป็นต้น

 นอกจากน้ี	สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	ยังได้อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ	แก่	5	นายตำรวจ	EOD	ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดและทำลายระเบิดใน	3	จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	 ที่ได้เสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา	 ปัตตานี	 และ 

นราธิวาส	 ด้วยความเสียสละและอุทิศตนเพื่อความสงบสุขในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง 

ได้แก่	 	ร.ต.ท.พลวัฒน์ เทพษร  ร.ต.ท.ทวี ขุนทอง ด.ต.สถาพร เสือชาวนา 

ด.ต.พงศ์ชาญ  สูตถิพันธ์ุ  และด.ต.ประพันธ์  พุมนวล

	 ทั้งนี้	 ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาในวันที่	 3	

และ	4	มีนาคม	2557	(คาบบ่าย)	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

ม.รามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ์นายวรภัค  ธันยาวงษ์

นายดิเรก  อิงคนินันท์ นายวิชัย  วลาพลนายวีรชัย  พลาศรัย

นายวินัย  พันธุรักษ์

 

คณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 39

ว่าท่ี ร.ต. พงศธร  ดิษฐยานุรักษ์
ประธานกรรมการ

ว่าท่ี ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสด์ิ
รองประธานกรรมการ

นายชาติพรรณ  สายประดิษฐ์
รองประธานกรรมการ

นายปิยะวัฒน์  ปรีดาวัฒน์
กรรมการ

น.ส.จิรนันท์  ฉันท์วิริยา
กรรมการ

นายอัครชัย  คำแก้ว
กรรมการ

น.ส.สุกัญญา  ไหสุวรรณ
กรรมการ

น.ส.นิภาวรรณ  พรไชย
กรรมการ

นายอลงกรณ์  พุ่มขจร
กรรมการ

น.ส.ปริฉัตร  ประทุมสูติ
กรรมการ

น.ส.วรัณภร  คล้ายแดง
กรรมการ

นายเอกลักษณ์  ทรัพย์มาก
กรรมการ

นางมารศรี  จงฤกษ์งาม
กรรมการ

นายบัวสอน  ม่ังค่ัง
กรรมการ

นายณโม  น้อยบำรุง
กรรมการ

น.ส.สุมนนาถ  มาทอง
กรรมการ

น.ส.เสาวพร  เมตตามตะกุล
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สุชาดา  เกษแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธ์ิศิริกุล

 ยินดี ยินดี.... ปลื้มเปรมปรีดิ์วันสำคัญของบัณฑิต
วันที่จะออกไปใช้ชีวิต อย่างรู้คิดรู้คุณอุ่นวิชา
 สง่าสวย....  เก่งกาจด้วยคุณความดีที่สูงค่า
มีความรู้คู่คุณธรรมนำปัญญา แก้ปัญหาด้วยสมองกรองแล้วคิด
 วันนี้....  สมศักดิ์ศรีเป็นวันของบัณฑิต
พ่อแม่ พี่น้องและผองมิตร ทุกดวงจิตชื่นชมสุขสมใจ
 “โอ้ละหนอพ่อพายเรือมาส่ง” ส่งลูกขึ้นตรง ตรงฝั่งที่มีน้ำใส
หากพบพายุฝนหม่นฤทัย จะครั้งใดลูกไม่เดี่ยวไม่เดียวดาย
 ย้อนกลับมาสู่รามเพิ่มความรัก พ่อขุนจักปลอบปลุกทุกข์ห่างหาย
ลูกอยู่หนแห่งใดอย่าได้คลาย ลูกคือสายใยพันผูกนะลูกราม

                                    รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

แด่.... บัณฑิตรามคำแหงรุ่นที่ ๓๙



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง”	 ขอแสดงความยินดี 

ต่อดุษฎีบัณฑิต	 มหาบัณฑิตและบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จะเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร	ในวันที่	๓	๔	๕	

๖	และ๗		มีนาคม	๒๕๕๗

 ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	 ท่ีหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพ- 

มหานคร	เนื่องเพราะ

 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯแทนพระองค ์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีนี้

 การเสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีน้ี	 ถือเป็น 

ครั้งที่	๓๙

 เราจึงเรียกบัณฑิตรุ่นน้ีว่า	“บัณฑิตรามฯ 

รุ่นที่	๓๙”

	 ชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เคย 

ลืมเลยว่า	

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรกเมื่อปี  

พุทธศักราช		๒๕๑๘	และ

	 เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิ ตมหาวิ ทย าลั ย ร ามคำแหง	

มาจนถึง	“บัณฑิตรามฯรุ่นที่	๗”

	 ตั้งแต่	 “บัณฑิตรามฯรุ่นที่	๘”	จนถึง 

บัณฑิตรามฯรุ่นนี้	สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯแทน 

พระองค์	มาโดยตลอด

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 การศึกษาท่ีไร้ขีดจำกัดและเปิดโอกาสอย่างไม่หยุดย้ัง 

เม่ือ	 ดร.หนุ่มลูกพ่อขุนฯ	 พิสูจน์ความเก่งและความท้าทาย	 

ใช้ความมุ่งมั่นจบปริญญาสามใบจากรั้วมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ล่าสุดจบปริญญาเอก	 	 สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์	 ด้วยความภาคภูมิใจวัยเพียงแค่	 23	 ปี	 

พร้อมนำดุษฎีนิพนธ์ไปพัฒนางานจนคว้ารางวัลชนะเลิศ 

การประกวดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาคนและ 

พัฒนางานจากกองทัพอากาศด้วย

 จ่าอากาศเอก ดร.สุวินท ์

 รักสลาม	 ปัจจุบันเป็น 

ช่างอากาศยาน	 หมู่ซ่อม 

 อากาศยาน	 1	 หมวดซ่อม 

อากาศยาน	1	ฝ่ายสนับสนุน 

การซ่อมอากาศยานและ 

เคร่ืองยนต์	 แผนกช่างอากาศ	

กองเทคนิค	 กองบิน	 6 

 กองทัพอากาศ	ผู้ยึดมั่นใน 

หลักคิด	“ฟ้าอาจลิขิตชะตาชีวิตเราได้ แต่สิทธิในการเลือก

ใช้ชีวิตอยู่ในมือเรา”

 ประวัติการศึกษา	 หลังเรียนจบช้ัน	 ม.ต้นจากโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ด้วยระบบ	 Pre-degree	 เมื่ออายุ	 15	 ปี	 

ไปพร้อมกับการเรียนท่ีโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าช่างอากาศ 

สาขาวิชาช่างอากาศยาน	 จบเมื่อปี	 2551	 มาสมัครเป็น 

นักศึกษารามคำแหง	 ระดับปริญญาตรี	 คณะรัฐศาสตร์	

โดยใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก	 1	 ปี	 จบเมื่อปี	 2552	 	 จากนั้น	

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 จนสำเร็จศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย	 ม.รามคำแหง	 เม่ือปี	 2553 

และศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจนสำเร็จปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต	สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ม.รามคำแหง	

เมื่อปี	2556	ด้วยวัยเพียงแค่	23	ปี			

 จ่าอากาศเอก ดร.สุวินท ์	 เล่าถึงจุดเริ่มต้นทาง 

การศึกษาว่า	 การวางแผนชีวิตของตนเองเร่ิมจากสถาบัน

ครอบครัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่	 คือ	 “นางสุวรรณา	

รักสลาม”	 ท่านมีความประณีตในการอบรมและขัดเกลา 

นิสัย	 ท่านกล่าวกับผมเสมอว่า	 “ในอดีตท่านใฝ่ฝันที่จะ 

เรียนหนังสือสูงๆ	 แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ไม ่

เอ้ืออำนวยจึงส่งผลให้ไม่สามารถทำตามความฝันได้ท้ังหมด 

ท่านจึงอยากให้ผมเรียนให้สูงที่สุด”	 นั่นคือจุดเริ่มต้น 

ในการวางอนาคตด้านการเรียนของผม	

	 “ขณะที่ผมเรียน	ม.	4	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ผมกับคุณแม่ทราบข่าวเรื่อง	 Pre-degree 

จึงตัดสินใจเรียนคณะรัฐศาสตร์ซ่ึงตอนแรกก็ไม่ได้หวังผล 

มากนัก	 หลังจากจบ	 ม.4	 ผมก็ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียน 

จ่าอากาศ	 ศึกษาในหลักสูตรช่างอากาศเป็นเวลา	 3	 ปี	 

ซ่ึงในระหว่างน้ันผมก็ได้ใช้เวลาระหว่างส่ีทุ่มถึงเท่ียงคืน 

ทุกวันในการอ่านหนังสือ	 ทั้งในส่วนของรามคำแหง 

และวิชาชีพที่ผมเรียน	 	

 ส่วนคุณแม่จะเป็นผู้ช่วยวางแผนการลงทะเบียนเรียน 

และจัดตารางสอบ	 รวมถึงการจัดหาหนังสือของรามฯ 

มาให้อ่านโดยตลอด	 เนื่องจากโรงเรียนจ่าอากาศเป็น 

โรงเรียนประจำ	 ผมจึงสามารถกลับบ้านได้เฉพาะวันเสาร์- 

อาทิตย์เท่านั้น	 แต่ด้วยความพยายามผลักดันของคุณแม ่

ทุกหน่วยกิตที่ผมสอบจึงสำเร็จได้	ภายหลังจบโรงเรียน 

จ่าอากาศ ผมก็ได้รับผลตอบแทนของความอดทนและ 

ความพยายาม นั่นคือ นอกจากผมจะได้ลำดับที่ 1 ของ 

เหล่าช่างอากาศซ่ึงเป็นเหล่าหลักท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรงเรียน 

จ่าอากาศ ผมยังได้รับทุนการศึกษานักเรียนดีเด่นจาก 

ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ และได้รับประกาศนียบัตร 

ผู้ท่ีมีผลการเรียนยอดเย่ียมจากผู้บัญชาการทหารอากาศ 

รวมถึงยังสามารถสะสมหน่วยกิตหลักสูตร Pre-degree 

คณะรัฐศาสตร์ได้100กว่าหน่วยกิตเป็นรางวัล”

 ดร.หนุ่มคนเก่ง	 กล่าวต่อไปว่า	 หลังจากนั้นผม 

ใช้เวลาเพียง	 1	 ปี	 เทียบโอนและเรียนต่อปริญญาตรีจน

จบตอนอายุ	 18	 ปี	 และเลือกเรียนต่อระดับปริญญาโท	

สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมายเพราะเป็นวิชา 

ที่ผมชอบ	 และมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น	

โดยใช้เวลาเรียนประมาณ	2	ปี	ก็จบปริญญาโทตอนอายุ	

20	ปี

 “จุดสานฝันครั้งสำคัญ เกิดขึ้นเมื่อผมได้รับ 

คำแนะนำจาก รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข เกี่ยวกับ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผมจึงมีความสนใจและ 

ปรึกษากับคุณแม่ ซ่ึงคุณแม่ก็เห็นชอบด้วย จึงไปติดต่อ 

สอบถามที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสมัคร 

เข้าเรียนทันที ตอนสอบเข้าผมก็ได้รับโอกาสจากท่าน 

อาจารย์และผู้บริหารของคณะให้สามารถเข้าศึกษา 

ในระดับปริญญาเอกได้ โดยใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร  

3 ปี จนสำเร็จการศึกษาตอนอายุ 23 ปี ท้ังหมดท่ีได้กล่าวมา

นั้นจึงเป็นผลพวงมาจากการเปิดโอกาสทางการศึกษา 

และไม่จำกัดทางด้านอายุของ ม.รามคำแหงในหลักสูตร 

Pre-degree ความสำเร็จในชีวิตจึงเกิดข้ึนจากการผลักดัน 

และการสนับสนุนจากคุณแม่ รวมถึงการหยิบย่ืนโอกาส

ของผู้บริหาร และคณาจารย์ของม.รามคำแหง”

	 สำหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น	คือ	

เร่ือง “รูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ของกองบิน 6”	 เป็นการนำเสนอกรรมวิธีในการยกระดับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ 

ในสาขาการใช้เคร่ืองมือ	 KM	 ซ่ึงกองบิน 6 ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศการจัดบอร์ดนิทรรศการ ประเภท KM และ 

รางวัลหน่วยงานที่มีการส่งเสริมการจัดการความรู้ 

จบ ดร.วัยเพียง 23 ความท้าทายกับการศึกษาที่ไร้ขีดจำกัด

(อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

	 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์	 จบรามคำแหงพร้อมคว้าเกียรตินิยม	 เชื่อมั่น 

คุณภาพ	ความรู้	ความสามารถที่ได้รับของตนเองไม่แพ้ใคร	ความสำเร็จในวันนี้

ล้วนยึดหลักความขยัน	มุ่งมั่น	และรับผิดชอบ	เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ			

 นายณัฐติ แซ่ล้อ	 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์	

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 เกียรตินิยมอันดับ	1	ปัจจุบัน 

เป็นโปรแกรมเมอร์	 บริษัท	 Evolix	 กล่าวว่าชีวิต 

ในวัยเรียนต้องทำงานไปด้วย	 จึงต้องมีความรับผิดชอบ 

ว่าทำงานได้แต่อย่าทิ้งการเรียน	 เวลาเรียนคือเรียน 

ต้องพยายามทำความเข้าใจเน้ือหา	 เม่ือมีเร่ืองใดไม่เข้าใจ 

ก็จะรีบถามอาจารย์	 ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป	 เวลาก่อนสอบ 

ผมจะนำบทสรุปย่อมาอ่านทบทวน	 ถ้ามีแบบฝึกหัดก็หัดทำ	 และบางครั้ง 

ก็จะติวเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน

 “ผมตัดสินใจมาเรียนที่รามคำแหง เพราะรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่เปิดโอกาสให้คนที่อยากเรียนได้มีโอกาสเรียนตามที่ต้องการ ด้วยค่าเทอม 

ที่ไม่แพง และทุกคนสามารถค้นหาตนเองได้จากที่นี่ ทำให้เราได้เจออาจารย ์

ที่ดีให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ได้เจอรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนๆที่เป็นมิตรกัน 

แม้ไม่เคยเจอกันมาก่อน ก็ได้มารู้จักกัน เป็นเพื่อนกันที่รามคำแหง รวมถึง  

ความรู้ที่ได้รับก็สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ด้วย”

 นอกจากนั้น	 รามคำแหงยังสอนให้เรามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

รับผิดชอบต่อการเรียน	 ซ่ึงนำมาสู่การรับผิดชอบต่องานท่ีทำ	 วันน้ีผมเรียนจบแล้ว 

ต้ังใจจะทำงานส่ังสมประสบการณ์ไปก่อน	 และถ้ามีโอกาสก็จะเรียนต่อในสาขา 

ท่ีสนใจ	 อยากให้ทุกคนมีความพยายาม	 ไม่ท้อถอย	 ไม่ว่าใครก็ตามถ้ามีความพยายาม 

มีความรับผิดชอบ	มีความตั้งใจ	ก็สามารถประสบความสำเร็จได้

  นายบัญชา กุลไพศาล	 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์	

สาขาวิชาฟิสิกส์	 เกียรตินิยมอันดับ	 2	 ปัจจุบันเป็น 

อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และฟิสิกส์ 

 ท่ีโรงเรียนสารสาสน์พิทยา	 กล่าวว่า	 ขณะท่ีกำลังศึกษาอยู่	

ผมต้องหารายได้พิเศษด้วยการเล่นดนตรีและทำงาน 

พิเศษกับเพื่อนๆที่คณะ	 แต่ผมเองก็ยังให้ความสำคัญ 

กับการเรียนเป็นหลัก		ผมไม่ได้เก่งไปกว่าใครๆแต่ตอนเรียน 

ผมมีเป้าหมายและวางแผนอนาคตให้ตัวเอง	 โดยพยายามหาแรงผลักดันให้กับ

ตัวเอง	ให้รู้ว่าเราทำทุกอย่างเพื่อใครและเพื่ออะไร

 “ผมศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นสาขาวิชาท่ีจะต้องคำนวณเป็นหลัก จึงต้อง 

พยายามเข้าห้องเรียน ถ้ามีวิชาใดที่ไม่เข้าใจในตอนเข้าเรียน อาจารย์ทุกท่าน 

ก็ยินดีท่ีจะให้สอบถามและให้คำปรึกษา ขอบพระคุณอาจารย์ประจำในแต่ละวิชา 

และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กันต์พจน์ ทองแช่ม ที่คอยให้คำปรึกษาและ 

ให้คำแนะนำด้วยดีเสมอมาในตลอดสี่ปีที่ได้ศึกษาอยู่ที่รามคำแหง ผมตัดสินใจ 

เรียนที่รามคำแหง และตั้งใจไว้ว่าจะต้องเรียนจบให้ได้ภายใน 4 ปีเพื่อจะได ้

ทำงานมีรายได้ จะได้แบ่งเบาภาระของแม่ ช่วยส่งน้องสาวเรียนต่อในระดับ 

ปริญญา ผมมีความภูมิใจจนจบออกมาแล้วเมื่อมีใครถามว่าคุณจบการศึกษา 

จากท่ีไหนมา ผมตอบอย่างภาคภูมิใจว่า ผมจบมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ” 

	 ในโอกาสนี้	 ฝากเพื่อนๆน้องๆว่า	 คนเราต้องมีความรับผิดชอบ	 รู้จัก 

หน้าท่ีของตัวเอง	 ถ้าเราต้ังใจทำทุกอย่างเต็มท่ีแล้ว	 เราก็จะไม่เสียใจ	 เราไม่จำเป็น 

ที่จะต้องสู้เอาชนะใครๆ	 เพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เรา 

เอาชนะใจตัวเราเองได้	 บางคนอาจบอกว่า	 ความสมบูรณ์แบบของชีวิตคือการ 

ที่ต้องมีและต้องได้มาซึ่งทุกอย่าง	 แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าชีวิตที่สมบูรณ ์

แบบนั้น	 คือชีวิตที่เราสามารถยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเราเอง

และเป็นสุขกับมันได้ครับ

 นายอนันต์  สุดสายธง	 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์	

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 เกียรตินิยมอันดับ	 2	 กล่าวว่า	

ช่วงที่เรียนผมช่วยทางบ้าน	 ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย	

การจัดสรรเวลาเรียนแต่ละเทอมก็จะหาข้อมูลจาก 

เพื่อนๆ	 พี่ๆ	 ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆว่าวิชานั้น 

มีความยากมากน้อยเพียงใด	 แล้วเลือกแบ่งวิชาที่ยาก 

ไปลงคนละเทอมกัน	 แล้วถ้ามีโอกาสและจังหวะเวลา 

พอดีจะเข้าฟังและเลคเชอร์วิชาที่ตั้งใจจะลงทะเบียนเรียนในเทอมต่อไป 

ส่วนการเตรียมตัวสอบ	 ส่วนใหญ่จะไม่ได้ติวสรุปกับเพื่อนๆ	 เท่าไรนัก	 เพราะ 

ช่วงก่อนสอบไม่ค่อยได้เข้ามหาวิทยาลัยบ่อยนัก	จะอ่านจากหนังสือ		เลคเชอร์ 

ท่ีจดมาหรือยืมเลคเชอร์ถ่ายเอกสารจากเพ่ือนๆ	มาอ่าน	 อ่านซ้ำๆๆ	หลายๆ	 รอบ 

และหัดทำแบบฝึกหัด	หรือข้อสอบเก่าที่มีหลายๆ	รอบ	

 “ความประทับใจในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง รามฯได้ให ้

ท้ังโอกาส ความรู้ และประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ท่ีหาจากท่ีอ่ืนไม่ได้ ประทับใจ 

ในทุกๆ อย่างที่เป็นรามคำแหง อยากขอบคุณ ผศ.ดร. อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์ 

ท่ีสอนความรู้ต่างๆ คอยให้ความช่วยเหลือผมในทุกๆ คร้ัง และส่ิงหน่ึงท่ีประทับใจ 

และขาดไม่ได้เลย คือ เพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย  แม้เคยมีคนบอกว่าเรียนที่รามฯ 

นั้นหาเพื่อนยาก แต่ผมกลับได้เจอและพบกับเพื่อนๆ ที่ดี คอยช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันตลอด ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ทำให้พวกเราได้รู้จักกัน

 ฝากถึงเพื่อนๆน้องๆด้วยว่า การเรียนที่รามคำแหงไม่ได้ยากจนเกิน 

ความสามารถ หรือว่าง่ายจนไม่ต้องพยายามอะไรเลย อยากให้เพ่ือนๆ ลองปักธง

ต้ังเป้าหมายของเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร และต้ังใจทำมัน เช่ือว่าความสำเร็จ 

รอทุกคนอยู่เสมอ ลองพยายามและต้ังใจในส่ิงท่ีกำลังทำ เพราะไม่มีอะไรท่ีเด็กรามฯ

ทำไม่ได้”

 นางสาวจิรนันท์ เปรมไธสง	 บัณฑิตคณะ- 

วิทยาศาสตร์	 สาขาเคมี	 เกียรตินิยมอันดับ	 2	 และ 

อยู่ระหว่างการสอบขอรับทุนเรียนระดับปริญญาโท 

สาขาชีวเคมี	มหาวิทยาลัยในประเทศ	กล่าวว่า	ปอรู้สึกว่า 

ตัวเองโชคดีมากท่ีเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่ีน่ีมีทุกอย่างเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ	และมีส่ิงท่ีต่างไปคือ 

การให้โอกาสนักเรียนและนักศึกษาทุกคน	 มีทุนการศึกษา 

ให้เลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีชอบและสนใจ	รวมถึงคณาจารย์ก็ให้ความรู้	คำปรึกษา	

ดูเเลเราเป็นอย่างดี	 นอกจากการเรียนแล้ว	 กิจกรรมต่างๆ	 ก็มีไม่น้อยให้นักศึกษา 

ได้เลือกหาประสบการณ์ในวัยเรียน	 ซึ่งในขณะที่ปอศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงนั้น	ก็ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย	

 “ขอฝากถึงน้องๆ เพ่ือนๆ พ่ีๆ ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หลายคนท่ีรู้สึกเหน่ือยสอบไม่ผ่านสักที  วิชาน้ีลงเเล้วลงอีก  อยากจะเป็นกำลังใจ 

และเอาใจช่วยทุกคน อยากให้เอาใจใส่กับมันมากขึ้น ให้เวลากับมันมากขึ้น  

“บางอย่างอาจจะยากสำหรับบางคน แต่ก็ง่ายสำหรับบางคนเช่นกัน” ฉะนั้น 

คนเราถนัดกันคนละด้าน อย่าเพิ่งท้อ เดินหน้า และสู้ต่อไป เพื่อความสำเร็จ 

ที่กำลังรอเราอยู่”

บัณฑิตคณะวิทย์ฯ ภูมิใจจบรามคำแหง

ยึดความขยัน - มุ่งมั่น คว้าเกียรตินิยม



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

`

`

 บทพิสูจน์การศึกษาที่ไม่จำกัดวัยหรืออายุจากการเรียนชั้นปริญญาตรี 

ล่วงหน้าด้วยระบบ		Pre-degree				ความสำเร็จของบัณฑิตรัฐศาสตร์			ช้ีชัดจบปริญญาตรี 

อายุไม่เกิน	20	ปี	ท้าทายความคิดมากด้วยคุณภาพ	พัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าก่อนใคร	

 นางสาวศิริมงคล ปพิชญางกูร หรือน้องหญิง 

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	เรียนระบบ	Pre-degree	เมื่ออายุ	

15	 ปี	 ขณะเรียนชั้น	 ม.4	 โรงเรียนสารวิทยา	 จบชั้น 

ม.ปลาย	 สะสมหน่วยกิตได้	 135	 หน่วยกิต	 เทียบโอน 

มาเรียนชั้นปริญญาตรีที่	ม.ร.ใช้เวลาเรียนรวม	3	ปีครึ่ง 

จึงจบชั้นปริญญาตรี	 พร้อมด้วยเกียรตินิยมอันดับ	 2 

ปัจจุบันอายุ	19	ปี	กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ 

ที่คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ชั้นปีที่	 2	 ไปพร้อมกับเรียน 

ชั้นปริญญาโท	 โครงการ	 Smart	 Manager	 (เสาร์-อาทิตย์)	 คณะบริหารธุรกิจ	

ม.รามคำแหงด้วย

 บัณฑิตศิริมงคล	 เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนว่า	ตนเองมีเคล็ดลับในการเรียน	คือ 

ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่สนใจเป็นพิเศษหรือถนัดก่อน	 อ่านชีทสรุป	 ฝึกทำ 

ข้อสอบเก่าอย่างน้อยชุดละ	 3	 รอบ	 ถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจหรืออยากรู้เพิ่มเติม 

ก็จะหาคำตอบจากหนังสืออีกทีหนึ่ง	 	 เทคนิคที่ทำเป็นประจำ	 คือ	 การอัดเสียง 

ตัวเองเวลาอ่านหนังสือ	เพื่อเอาไว้ฟังทบทวนความรู้โดยไม่เสียเวลาเปล่า		

 “การเรียนระบบ Pre-degree เป็นวิชาเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนในช้ัน ม.ปลาย 

โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน เช่นภาษาอังกฤษ  เหมือนเป็นการทบทวนความรู้เก่า 

ให้แม่นมากขึ้น คำศัพท์ที่เรียนก็เคยเจอในข้อสอบที่รามฯ แค่กลับไปทบทวน 

นิดหน่อยก็สอบได้แล้ว องค์ความรู้ทุกอย่างท่ีเรียน สามารถนำไปใช้สอบได้ทุกท่ี 

ไม่ว่าจะเป็นการสอบไล่ที่โรงเรียน  สอบตรง  หรือแอดมิชชั่นด้วย”

 บัณฑิตเกียรตินิยม กล่าวด้วยว่า	 หญิงเลือกเรียนระบบ	 Pre-degree 

เพราะเพื่อนชวน	เพื่อนบอกว่าเรียนก่อนจบก่อนได้ทำงานก่อน	ในขณะที่คนอื่น 

เพิ่งเริ่มเรียนปี	 1	 แล้วเผื่อเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้	 อย่างน้อยก็มีปริญญา 

อยู่ในมือแล้วใบหน่ึงจบไปก็ทำงานได้เลยไม่เสียเวลา	 พอฟังแล้วรู้สึกต่ืนเต้นมาก 

ก็ไปขออนุญาตคุณแม่	 คุณแม่เองก็จบรามฯจึงสนับสนุน	 คอยช่วยและให้คำปรึกษา 

จึงเรียนจนจบได้

 “รูปแบบการเรียนระบบ Pre-degree เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีดีมาก 

รุ่นพี่หลายคนที่ไม่รู้จักระบบนี้ต่างก็บอกว่า เสียดาย Pre-degree เปิดโอกาสให้ 

นักเรียน ม.ปลายได้สัมผัสการเรียนในระดับอุดมศึกษา ทำให้รู้จักลงทะเบียนเรียน 

จัดตารางเวลา อ่านหนังสือด้วยตนเองและมาสอบให้ผ่าน เป็นการท้าทาย 

ความสามารถของตัวเองอย่างหน่ึงว่าจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ พอจบออกมา 

แล้วก็ภูมิใจในตัวเอง

 ส่ิงท่ีหญิงได้รับจากการเรียน ระบบ Pre-degree อย่างแรก คือความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง รู้จักบริหารจัดการเวลาเพ่ือท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียน เรียนที่รามฯ และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย   

ซึ่งผลตอบแทนจากการมีความรับผิดชอบนี้เองที่ทำให้เราเรียนจบก่อนคนอื่น 

ทำให้หญิงสามารถนำวุฒิปริญญาตรีน้ีไปสมัครเรียนปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  

ต่อด้วยทั้งที่ตอนนั้นเพิ่งจะอายุ 18 ปี”

 บัณฑิตคนเก่ง	 บอกอีกว่า	 รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากที่สำเร็จการศึกษา 

ทำให้จบปริญญาตรีท่ีรามคำแหงและมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโทอย่างรวดเร็ว 

หญิงได้รับความรู้มากมายจากที่นี่	 ได้รู้จักเพื่อนดีๆ	 อาจารย์เก่งๆ	 หลายท่าน 

ขอบคุณท่ีมีระบบการเรียนการสอนดีๆแบบน้ี	 แม้ในวัยเรียนจะมีเหน่ือยมีท้อแท้ 

อย่าถอย	 เมื่อเราตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วก็ต้องทำให้เต็มกำลัง	 ค่อยๆก้าวไป 

บทพิสูจน์บัณฑิตรัฐศาสตร์ “เรียนก่อน-จบก่อน” คว้าเกียรตินิยม จากระบบ Pre-degree 

ข้างหน้าช้าๆอย่างมั่นคง	 แล้วเราจะเข้าใกล้เป้าหมายของเราเรื่อยๆ	 ในที่สุด 

ก็จะประสบความสำเร็จ	

	 “ขอฝากข้อคิดไว้เตือนใจว่า	The Goal without a plan is just a wish 

เป้าหมายที่ปราศจากการวางแผนมันก็เป็นแค่ความปรารถนาเท่านั้น	 ดังนั้น 

ใครที่มีเป้าหมายอะไรอย่าลืมวางแผน	 และที่สำคัญต้องลงมือทำด้วยนะคะ 

รับรองว่ามันจะต้องสำเร็จแน่นอนค่ะ”

  นางสาวปิยนุช  สุดสาคร	หรือ	น้องหมิว	บัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์	เรียนระบบ	Pre-degree	คณะรัฐศาสตร์	

เมื่ออายุ	 17	 ปี	 ขณะเรียนชั้น	 ม.5	 ตอนเรียนอยู่ชั้นม.5	

โรงเรียนสวนศรีวิทยา	 จ.ชุมพร	 สายวิทย์-คณิต	 จบช้ันม.ปลาย 

 สะสมหน่วยกิตได้	 55	 หน่วยกิต	 เทียบโอนมาเรียน 

ชั้นปริญญาตรีที่	 ม.ร.ใช้เวลาเรียนอีก	 1	 ปีครึ่งจบชั้น 

ปริญญาตรี	พร้อมด้วยเกียรตินิยมอันดับ	2	ปัจจุบันอายุ	20	ปี	

 บัณฑิตปิยนุช กล่าวว่า	 ตนเองสมัครเรียน	 Pre-degree	 โดยเลือกเรียน 

คณะรัฐศาสตร์	 สาขาการเมืองการปกครอง	 เพราะความชอบส่วนตัวแม้จะไม่ตรง 

กับสายวิทย์-คณิตที่เรียนมา	 ก็สามารถเรียนรู้คู่กันได้	 การเรียน	 Pre-degree	 

นี้ทำให้หมิวใช้เวลาเรียนจบเร็ว	 ตอนนี้หมิวก็ได้ทำงานแล้วในบริษัทเอกชน

แห่งหนึ่ง

 “การเรียนควบคู่กันทั้งที่โรงเรียนและรามคำแหงนั้นไม่เป็นอุปสรรค 

ต่อการเรียนช้ันมัธยม เพราะเวลาท่ี ม.รามคำแหงจัดสอบส่วนใหญ่จะไม่ตรงกับ 

โรงเรียนมัธยมฯสอบ ทำให้หมิวมีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบได้เต็มที ่

และสม่ำเสมอ การจัดสรรเวลาและลำดับความสำคัญก่อนหลังจำเป็นมาก 

เราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ลงตัว ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ก็จะทำให้เราเก่งได้ด้วยตัวเราเอง 

ที่สำคัญการเรียนรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม และ 

บางรายวิชาก็สอดคล้องกัน วิชาพื้นฐานที่ม.รามคำแหงกับที่โรงเรียนสามารถ 

เอื้อประโยชน์กันได้จึงเป็นการอ่านหนังสือรอบเดียว สอบได้ทั้ง 2 แห่ง”

 บัณฑิตรัฐศาสตร์	 บอกด้วยว่า	 เลือกเรียน	 Pre-degree	 ทำให้ใช้เวลาว่าง 

ในช่วงปิดเทอมเป็นประโยชน์และยังรู้สึกท้าทายมากว่าเราจะสามารถทำได้ 

หรือไม่	 ถือว่าเป็นการแข่งขันกับตัวเองเลยก็ว่าได้	 ถ้าคิดว่าตัวเองขยันอยู่แล้ว 

ก็ต้องขยันเพิ่มคูณสองเท่า	 อ่านหนังสือไปรอบหนึ่งแล้ว	 ก็อ่านเพิ่มไปอีกเป็น 

2	 รอบ	 ทำให้เป็นนิสัย	 การนึกถึงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำได้	 จึงจัดเป็น	

“ความสามารถ”	ชนิดหนึ่ง	 	ยิ่งใจมีความสามารถในการนึกถึงสิ่งที่ควรทำหรือ

ต้องทำมากขึ้นเท่าไร	ก็ยิ่งมีแนวโน้มจะเอาชนะตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้น

	 นอกจากนั้นแล้ว	 สิ่งที่ได้รับจากการเรียน	 Pre-degree	 คือ	 ทำให้เรา 

เป็นคนท่ีอดทน	 กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้	 เป็นผู้ใหญ่มากข้ึน	 มีความรับผิดชอบ 

รู้จักวางแผน	 เตรียมการล่วงหน้า	 และรู้จักกำหนดเป้าหมาย	 จึงเป็นส่วนสำคัญ 

ที่ทำให้หมิวจบปริญญาตรีได้เร็วเหมือนวันนี้	 หมิวภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษา 

ในวัยเพียง	 20	 และมากกว่านั้นคือทำให้พ่อแม่ภูมิใจ	 เห็นถึงความตั้งใจ 

อันแท้จริงของลูก	 เรียนจบและคว้าเกียรตินิยมได้สำเร็จ	 ถือเป็นหน้าเป็นตา 

ให้ครอบครัว	 จะสมัครเรียนท่ีไหน	 สมัครงานท่ีไหน	 ก็ไม่ยาก	 เพราะจบรามคำแหง  

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	

 “สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ บางครั้งอาจรู้สึกท้อ ท้อได้ 

แต่อย่าถอย ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความพยายาม หากทำได้ก็ลงมือทำทันท ี

อย่าลังเลเพราะเมื่อลงมือทำแล้ว เราต้องเดินหน้าทำจนสำเร็จ   เมื่อพยายาม 

เต็มที่แล้วไม่สำเร็จก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเองและให้โอกาสตัวเอง โดยเฉพาะ 

ความมุ่งมั่น จะทำให้เราก้าวไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จในที่สุด” 



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ในภาพรวมระหว่างปีการศึกษา 

2550	-	2554	(รุ่นที่	34	-	38)	และผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา	

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2554	-	2555	(รุ่นที่	38)	ในประเด็นสำคัญ	ดังนี้

	 1.	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ปีการศึกษา	2550	-	2554	

	 ปีการศึกษา	 2550	 -	 2554	 หรือในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550	 -	 2554)	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีจาก	 11	 คณะ	 1	 สถาบัน	 รวมทั้งสิ้น	 111,345	 คน	 โดยปีการศึกษา	 2550	

มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด	จำนวน	27,661	คน	และมีผู้สำเร็จฯ	ลดน้อยลงตามลำดับ	

คือ	 ปีการศึกษา	 2551	 จำนวน	 24,737	 คน	 ปีการศึกษา	 2552	 จำนวน	 22,939	 คน	

ปีการศึกษา	2553	จำนวน	18,686	และปีการศึกษา	2554	จำนวน	17,322	คน	

ดูตาราง	1

ตาราง 1  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

  ปีการศึกษา 2550 - 2554 (รุ่นที่ 34 - 38)

1www.ramnews.ru.ac.th

หมายเหตุ 1. ผู้สำเร็จการศึกษาคณะส่ือสารมวลชน ปี 2553 รวมอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์

  2. ปีการศึกษา 2553 - 2554 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

   นานาชาติ รวมอยู่ในคณะต่าง ๆ

	 ในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ช่วงปีการศึกษา	 2550	 -	 2554	

มีผู้ตอบแบบสำรวจเฉลี่ยร้อยละ	 86.75	 เมื่อจำแนกตามสถานภาพการมีงานทำของ 

บัณฑิต	 ปีการศึกษา	 2550	 -	 2554	 (รุ่นที่	 34	 -	 38)	 หรือในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550	 -	 2554)	 พบว่าบัณฑิตระดับปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	มีงานเฉลี่ยร้อยละ	73.90	ไม่มีงานทำเฉลี่ยร้อยละ	18.46	และ 

ศึกษาต่อเฉลี่ยร้อยละ	7.65	ดูตาราง	2

 ตาราง 2			 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตท่ีกรอกแบบสำรวจ	 จำแนกตามภาวะ 

การมีงานทำ	ปีการศึกษา	2550	-	2554	(รุ่นที่	34	-	38)

(อ่านต่อหน้า 7)

	 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 เทคโนโลยี	 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย	ได้แก่	การเข้าสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ	 วิธีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมออนไลน์	 การสื่อสาร 

ไร้พรมแดน	 ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	 และมีการให้ความสำคัญกับ 

คุณภาพและมาตรฐานในด้านต่าง	ๆ	รวมทั้งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อการบริหารจัดการอุดมศึกษา	สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาเพื่อ 

รองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 และเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการผลิต

บัณฑิตท่ีมีศักยภาพในด้านต่าง	ๆ	เน้นการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศในภูมิภาค

อาเซียน	 เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของประเทศในกลุ่มอาเซียน	สร้างบัณฑิตที่พร้อม 

ปรับตัวในการทำงาน	 และให้ความสำคัญในเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 รวมทั้ง 

การพัฒนากำลังคนให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

	 การจัดการเรียนการสอน	 เป็นพันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง 

ดำเนินการและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต  

และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555	 -	 2559)	 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีชัดเจน	 สอดคล้องกับแผนระดับชาติ	 โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต

บัณฑิตในระดับการศึกษาต่าง	ๆ	ไว้คือ	 เป้าหมายเชิงคุณภาพ	ได้แก่	ผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษามีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 ผู้สำเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพฯ 

เป็นต้น	 ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ	 กำหนดให้มีผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษา	

คิดเป็นร้อยละ	 80	 และกำหนดให้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแต่ละประเภท 

เพิ่มขึ้นทุกปี	 ดังนั้น	 เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม 

เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555	 -	 2559)		 

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีข้อมูลในด้านต่าง	 ๆ	 สำหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการ 

ตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดยงานวิจัยสถาบัน	 กองแผนงาน	 ดำเนินการจัดทำ 

ข้อมูลวิจัยสถาบันในด้านต่าง	 ๆ	 รวมท้ังการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย		สำหรับใช้ 

ในการกำหนดนโยบายและวางแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 การบริหารงาน	 รวมท้ัง 

การประกันคุณภาพการศึกษา	ในระหว่างวันท่ี	3	-	7	มีนาคม	2557	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา	2555	-	2556	(รุ่นที่	39)		ณ	อาคาร 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 	ซึ่งจะมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี	 -	 โท	 -	 เอก	ที่เข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร	รวมทั้งสิ้น	36,057	คน1	และงานวิจัยสถาบัน	กองแผนงาน	

จะดำเนินการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในช่วงวันซ้อมใหญ่ฯ	(วันที่	24	-	28	

กุมภาพันธ์	 2557)	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ทันสมัย	ครบถ้วน	สามารถนำไป 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 บทความนี้จึงขอเสนอผลการสำรวจภาวะการม ี

ปีการศึกษา/คณะ 2550 2551 2552 2553 2554 รวม

1.	นิติศาสตร์ 4,249 3,971 4,060 3,726 3,392 19,398

2.	บริหารธุรกิจ 4,107 3,615 3,143 2,375 2,165 15,405

3.	มนุษยศาสตร์ 5,055 4,432 3,755 3,233 3,243 19,718

4.	ศึกษาศาสตร์ 461 480 855 463 444 2,703

5.	วิทยาศาสตร์ 725 707 640 354 357 2,783

6.	รัฐศาสตร์ 12,004 10,682 9,705 8,044 7,093 47,528

7.	วิศวกรรมศาสตร์ 432 347 317 221 202 1,519

8.	วิศวกรรมศาสตร์ 253 157 157 203 202 972

9.	ส่ือสารมวลชน 264 239 165 - 192 860

10.	ศิลปกรรมศาสตร์ - - 7 19 18 44

11.	สถาบันการศึกษานานาชาติ 107 101 135 - - 343

12.	ทัศนมาตรศาสตร์ 4 6 - 48 14 72

27,661 27,737 22,939 18,686 17,322 111,345

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ชัยณรงค์  ต่อสกุล                                             กองแผนงาน

ปีการศึกษา / ภาวะการมีงานทำ 2550 2551 2552 2553 2554

มีงานทำ	

%

17,344

69.23

15,439

67.00

13,495

69.00

12,354

84.04

11,964

80.22
73.90

ไม่มีงานทำ

 %

5,898

23.54

5,973

25.92

4,949

25.31

870

5.92

1,728

11.59
18.46

ศึกษาต่อ

 %

1,811

7.23

1,631

7.08

1,113

5.69

1,476

10.04

1,221

8.19
7.65

รวม 25,053 23,043 19,557 14,700 14,913

เฉล่ีย

ร้อยละ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

หมายเหตุ 	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ	รวมงานเดิม	-	งานใหม่

	 2.	 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปีการศึกษา 

2554	-	2555	(รุ่นที่	38)	ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมทั้งสิ้นจำนวน	17,322	คน 

คณะรัฐศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุดจำนวน	 7,093	 คน	 รองลงมาได้แก ่

คณะนิติศาสตร์	3,392	คน	คณะมนุษยศาสตร์	3,243	คน	คณะบริหารธุรกิจ	2,165	คน	

คณะศึกษาศาสตร์	 444	 คน	 คณะวิทยาศาสตร์	 357	 คน	 คณะเศรษฐศาสตร์	 202	 คน	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	202	คน	คณะส่ือสารมวลชน	192	คน	คณะศิลปกรรมศาสตร์	18	คน 

และคณะทัศนมาตรศาสตร์	จำนวน	14	คน	ตามลำดับ	

	 ในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	17,322	คน	มีผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ 

ของบัณฑิตจำนวน	 14,913	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 86.09	 	 มีงานทำแล้วจำนวน	 11,964	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 80.23	 	 ยังไม่มีงานทำจำนวน	 1,728	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 11.59	 และ 

ศึกษาต่อจำนวน	1,221	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.19

	 เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ทำ	 พบว่าบัณฑิตที่ทำงานแล้วจำนวน	 11,964	 คน 

เป็นงานเดิม	 (งานที่ทำระหว่างศึกษา)	 จำนวน	 5,025	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 42	 และ 

งานใหม่	 (งานท่ีทำหลังสำเร็จการศึกษา)	 จำนวน	 6,939	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 58	

สำหรับประเภทงานที่บัณฑิตทำ	พบว่าส่วนใหญ่ทำงานภาคเอกชน	(พนักงานบริษัท/

ธุรกิจเอกชน)	 คิดเป็นร้อยละ	 54	 รองลงมาคือทำงานอิสระ/เจ้าของกิจการ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 23.40	 และทำงานภาครัฐ	 (ข้าราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 พนักงานองค์การต่าง/

ระหว่างประเทศ)	คิดเป็นร้อยละ	22.59	ตามลำดับ	ดูตาราง	3

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ จำแนกตามประเภทงานที่ทำ  

  ปีการศึกษา 2554 - 2555 (รุ่นที่ 38)

 

 ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือนของบัณฑิตท่ีทำงานแล้ว	พบว่าบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

มีรายได้เฉล่ียต่อคนสูงสุดเท่ากับ	 42,958	 บาท	 รองลงมาสามอันดับได้แก่	 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มีรายได้เฉล่ียต่อคน	 31,333	 บาท	 คณะนิติศาสตร์	 26,602	 บาท	 และคณะศิลปกรรรมศาสตร์	

24,673	 บาท	 ตามลำดับ	 โดยบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำสุดเท่ากับ 

16,342	บาท	และบัณฑิตคณะอื่น	ๆ 	มีรายได้เฉลี่ยต่อคนระหว่าง	18,324	-	23,073	บาท	

เม่ือพิจารณาเงินเดือนของบัณฑิตท่ีได้งานใหม่	ตามเกณฑ์ท่ี	ก.พ.	กำหนด	(11,680	บาท)	

พบว่าบัณฑิตทุกคณะส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนมากกว่าเกณฑ์ที่	 ก.พ.	 กำหนดคิดเป็น 

ร้อยละ	64.53	รองลงมาน้อยกว่า	11,680	บาท	คิดเป็นร้อยละ	29.76	และมีเพียงร้อยละ	0.49	

ท่ีได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ท่ี	 ก.พ.	 กำหนด	 ท่ีเหลือเป็นผู้ไม่ระบุ	 และในจำนวนบัณฑิต 

ที่มีงานทำ	 ได้งานทำตรง/สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	

72.18	 ทำงานไม่ตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 27.82	 โดยบัณฑิต 

ที่ทำงานแล้วส่วนใหญ่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ	 42.84	 รองลงมาระดับมาก	 คิดเป็นร้อยละ	 32.15	 ระดับมากที่สุด	

คิดเป็นร้อยละ	14.28	และระดับน้อยถึงน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	10.73	ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง,	 กองแผนงาน,	 งานวิจัยสถาบัน.	 (2556	 รายงานภาวะ 

	 การมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปีการศึกษา	2554.	กรุงเทพฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 

	 ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559).	(2556).	กรุงเทพฯ.

ภาวะการมีงานทำฯ                                                                  (ต่อจากหน้า 6)

ประเภทงานท่ีทำ จำนวน ร้อยละ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ 2,246 18.77

รัฐวิสาหกิจ 413 3.45

พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน 6,461 54.00

พนักงานองค์การต่าง/ระหว่างประเทศ 44 0.37

ทำงานอิสระ/เจ้าของกิจการ 2,800 23.40

รวม 11,964 100

  หนึ่งเดียวคณะศึกษาศาสตร์	 ผู้สานฝัน 

ความเป็นครู	 จบเกียรตินิยมอันดับ	 1	 วันนี้เป็น 

ความภูมิใจในชีวิต	 ตั้งใจมอบวิชาให้ลูกศิษย์และ 

ทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด	 เหมือนที่ตนได้รับความรู ้

จากครูที่	ม.รามคำแหง

  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ บัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์	 เกียรตินิยมอันดับ	 1	 สาขาการสอน 

วิชาคณิตศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปัจจุบัน 

เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ     

มีนบุรี	กรุงเทพฯ

 บัณฑิตศุภกิจ	กล่าวในโอกาสนี้ว่า	ตนเองเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจเข้ามาเรียน 

ที่รามคำแหง					ทำให้ได้รับโอกาสดีๆหลายเรื่องในชีวิต	เพราะรามคำแหงเป็นสถาบัน 

ที่หล่อหลอมบัณฑิตทุกคนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ	 ขยัน	 อดทนต่อสิ่งต่างๆ 

ที่จะเข้ามาในชีวิต	 ทั้งในช่วงวัยเรียนและการทำงาน	 อีกทั้ง	 ยังเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศ	 ทุกวัย	 ที่ต้องการศึกษาหาความรู้	 และต้องการมีวุฒ ิ

ทางการศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพ

 “ชีวิตในวัยเรียนผมไม่ได้ทำงาน  จึงมีเวลามาเรียนและเข้ามาทำกิจกรรม 

ระหว่างเรียนหลายอย่าง เช่น การเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ควบคู่กับการเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยไปด้วยเป็นเวลา 2 ปี  มีโอกาสเป็นรองประธานชมรมศึกษาศาสตร์ 

ปี 2552 และเป็นประธาน SERVEY ปี 2553 ซ่ึงตรงน้ีมีกิจกรรมท่ีต้องดำเนินการ 

หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครสมาชิกชมรม การออกค่ายรับน้อง การออกค่าย 

อาสาพัฒนาชนบท ทำให้ได้สะสมประสบการณ์ในชีวิตที่อยู่นอกห้องเรียน และ 

ยังได้เป็นประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่นท่ี 76 ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ม.รามคำแหงด้วย”

 บัณฑิตเกียรตินิยม	 บอกด้วยว่า	 ตลอดการเรียน	 4	 ปีที่รามคำแหง	 ผมเคย 

ลองไปเรียนติวเพียง	 1	 คร้ัง	 ซ่ึงหลังจากไปติวแล้วสามารถทำข้อสอบได้จริง	 แต่รู้สึกว่า 

ไม่ตรงกับจุดประสงค์ท่ีต้องการ	 เพราะการติวเป็นเพียงแค่ให้ทำข้อสอบได้	 แต่ไม่ใช่ 

การเข้าใจเนื้อหา	 หลังจากนั้น	 ผมก็อ่านหนังสือด้วยตัวเองตลอดเวลา	 ผมไม่ใช่คน 

ที่เรียนเก่ง	 แต่ก่อนสอบผมจะมีการจัดตารางอ่านหนังสือทุกครั้ง	 และต้องทำให้ได ้

ตามตารางที่วางไว้	 ทำให้การสอบทุกครั้งประสบความสำเร็จ	 และผมคิดว่าอย่าเอา 

ความผิดหวังจากวิชาที่สอบไปแล้วมาทำให้การสอบวิชาต่อไปเสีย	 ผมจะสู้ใหม่ 

ทุกคร้ังที่สอบ

	 “การเรียนจากรามคำแหง	 นอกจากได้ความรู้ที่แน่นแล้ว	 ยังได้ความขยัน	 

และอดทนที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของผม	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญ

ที่สังคมครูในปัจจุบันต้องการ	 รวมถึงการได้ทำกิจกรรมต่างๆในรั้วรามคำแหงที่ได้

สรา้งความประทบัใจให้	ไมว่า่จะเปน็ความเมตตาจากอาจารย์	ทัง้ทีค่ณะศกึษาศาสตร์	

และคณะอื่นๆ	 ประทับใจมิตรภาพที่ดีๆจากเพื่อนทุกคน	 ทั้งในชมรมศึกษาศาสตร์	

เพื่อนร่วมเรียนทุกคน	ถ้าไม่มีทุกคนที่กล่าวมาแล้วคงไม่มีผมในวันนี้”

 บัณฑิตศุภกิจ	บอกอีกว่า	 เม่ือมีคนถามผมว่าจบจากท่ีไหน	ผมบอกด้วยความภูมิใจว่า 

จบจาก	 ม.รามคำแหง	 ทุกคนต่างชื่นชม	 และร่วมยินดีกับผม	 เพราะมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าจบยากที่สุด	 วันนี้ผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว	 กำลัง 

วางแผนท่ีจะเรียนต่อระดับปริญญาโท	ด้านการบริหารการศึกษา	เพราะอยากไปพัฒนา

โรงเรียนชนบทท่ีบ้านเกิด	และต้ังใจจะทำหน้าท่ีครู	สอนหนังสือให้ลูกศิษย์ให้ดีท่ีสุดด้วย

 “อยากฝากถึงน้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่กำลังศึกษาในรั้วรามคำแหง  

ว่าการเรียนที่รามฯถ้ามีเวลาให้เข้ามาเรียนที่ห้องเรียนจะดีที่สุด หรือถ้าไม่มีเวลา 

เราควรมีเพื่อนที่เข้าเรียนอยู่เป็นประจำ เพื่อสอบถามการเรียนการสอนของอาจารย ์

แต่ละวิชาว่าอาจารย์สอนตรงไหนบ้าง เน้นตรงไหน ไม่เน้นตรงไหน เพื่อการอ่าน 

หนังสือสอบของเราจะได้ถูกทาง และทำข้อสอบได้ถูกต้อง ผมเชื่อว่าลูกพ่อขุนฯ 

ทุกคนทำได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไป อย่าท้อ อย่าถอย พรุ่งนี้ย่อมมีแสงแดด

ให้เรามองเห็นทางเดินไปข้างหน้าเสมอครับ”

บัณฑิตศึกษาศาสตร์ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1
สานฝันเป็นครูทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้มีการประชุม	

ครั้งที่	 	 2/2557	 เมื่อวันที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2557	 โดยมี	

นายวิรัช ชินวินิจกุล	นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เป็นประธาน	มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้	

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์	 ทวีเศรษฐ	 ดำรงตำแหน่ง	 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา	

โดยให้พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ	

จังหวัดเชียงใหม่

 2.  แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 -	 ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อนุ มั ติ ใ ห้ 	

รองศาสตราจารย์	 ดร.ปัญญา	 ศิริโรจน์	 ลาออกจากตำแหน่ง  

รองอธิการบดีฝ่ าย เทคโนโลยีสื่ อสารการศึกษา	 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 3.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

หัวหน้าภาควิชา	คณะเศรษฐศาสตร์	ดังนี้	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รำจวน		เบญจศิริ		

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 อาจารย์นงนุช		อินทรวิเศษ	

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

หัวหน้าภาควิชา	คณะศึกษาศาสตร์	ดังนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์พันธุ์		วรพงศธร	

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลานามัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ศระวี		วายทองคำ	

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 อาจารย์ขัณธ์ชัย		อธิเกียรต	ิ

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์อรรถพล	 ตะเระ	 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลยีวัสดุ	คณะวิทยาศาสตร์

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

อาจารย์พรพรหม	 อินทรัมพรรย์	 ดำรงตำแหน่งหัวหน้า

ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา	คณะนิติศาสตร์

 4. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวดี	 กุศลรอด	 ดำรงตำแหน่ง									

รองศาสตราจารย์	 คณะมนุษยศาสตร์	 ตั้งแต่วันที่	 15	

มีนาคม	2556

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์สาครินทร์	 ยุวะพุกกะ	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	ต้ังแต่วันท่ี	9	มกราคม	2556

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์ธีรนิติ์	 เทพสุเมธานนท์	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	ต้ังแต่วันท่ี	8	สิงหาคม	2556

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์จิณห์นิภา	 ทาสุคนธ์	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	

คณะมนุษยศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	19	กุมภาพันธ์	2556

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์ศศิ		 	อินทโกสุม		ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์				

คณะมนุษยศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	13	มกราคม	2556

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

อาจารย์สุพจน์	 อิงอาจ	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์				

คณะศึกษาศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2555

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

อาจารย์ภาวลัย	 ไกรพีรพรรณ	 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์		คณะวิทยาศาสตร์	ต้ังแต่วันท่ี	8	มกราคม	2555

 5. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

นายสงวน	 ตียะไพบูลย์สิน	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 6. แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ	ดังนี้

1.	ผศ.ดร.บุญชาล	ทองประยูร	 ประธานกรรมการ

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	

2.	นายสมศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	 กรรมการ

	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 	

3.	ประธานสภาคณาจารย์	 	 กรรมการ

4.	รศ.ดร.สิริพัชร์	เจษฎาวิโรจน์	 กรรมการ

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	

5.	นายสมชาย		คงสว่าง	 	 กรรมการ

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	

6.	อ.ดร.บุญช่วย		ศรีธรรมศักดิ์	 กรรมการ

7. ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง	 กรรมการ

8.	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	 เลขานุการ

 ทั้งนี้	 	 ตั้งแต่วันที่	 22	 มกราคม	 2557	 ถึงวันที่	 

21	มกราคม	2558

 7. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

  -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ 

อุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ดังนี้

1.	 นายสงวน		ตียะไพบูลย์สิน									 ประธานกรรมการ 

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2	 รศ.จรัล		เล็งวิทยา		 กรรมการ

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

3.	 รศ.ดร.จันทร์จารี	เกตุมาโร	 กรรมการ

	 ประธานสภาคณาจารย์

4.	 นายคนอง	วรรณศรี	 กรรมการ

	 ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง	

 8.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ

  -	 ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ	ประกอบด้วย

1.	 นายวีระพล		จิรประดิษฐกุล	 ประธานกรรมการ

2.	 นายสมศักดิ์		ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองประธานกรรมการ

3.	 รศ.ดร.แก้วตา		ผู้พัฒนพงศ์			 กรรมการ

4.	 รศ.ดร.ปิยะนุช		เงินคล้าย			 	 กรรมการ

5.	 ศ.กิตติคุณ		ดร.สมหวัง		พิธิยานุวัฒน์		 กรรมการ

6.	 นายบุญชอบ		ล้ออุไร	 	 กรรมการ

7.	 นายสุเทพ		พงษ์พิทักษ์	 	 กรรมการ

8.	 นายชัยมงคล		เสน่หา	 	 กรรมการ

9.	 นายชูพงศ์	เก่งตรง	 	 กรรมการ

10.หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ

  9.  ปรับปรุงหลักสูตร

  -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาการประกันภัย	

ฉบับปี	 พ.ศ.2551	 และฉบับปี	 พ.ศ.2539	 โดยขอปรับ 

รหัสวิชาจาก	 5	หลัก	 เป็น	 7	หลัก	 และขอเปลี่ยนแปลง 

ช่ือรายวิชา	ซ่ึงแก้ไขตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	

 10. กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร.

 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติกำหนดวันเลือกต้ัง 

สมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา	 2557	 โดยให้จัดการเลือกตั้งในวันที่	

1	พฤษภาคม	2557	และรับสมัครเลือกตั้งในวันที่	 8	 -	9	

เมษายน	2557

 11. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ในภาค	 2	

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	6)	ดังนี้

 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(แบบ	2)

	 1.	นางจินตนา	อาจหาญ	

รหัสประจำตัว	5319110007	ตั้งแต่วันที่	12	ก.พ.	2557

 2.	นายอรัญฤทธ์ิ		รุ่งเรืองวิชชากุล	

รหัสประจำตัว	5219110070	ตั้งแต่วันที่	13	ก.พ.	2557

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ในภาค	 2	

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	5)	ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	แบบ	1	(เทียบโอน)

	 1.	นางศิริพร		อยู่ประเสริฐ	

รหัสประจำตัว	5219260065	ตั้งแต่วันที่	31	ม.ค.	2557

 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต		(แบบ	2)

	 2.	นายศักร์ระภีร์	วรวัฒนะปริญญา		

รหัสประจำตัว	5219110055	ตั้งแต่วันที่	27		ม.ค.	2557

	 3.	นางสาวสายบัว	บุญหมื่น	

รหัสประจำตัว	5319110008	ตั้งแต่วันที่	27	ม.ค.	2557

 โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 4.	นางบุญญาพร	เดชาเศรษฐ์	

รหัสประจำตัว	5119860299	ตั้งแต่วันที่	29	ม.ค.	2557		

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ในภาค	 2	 

ปีการศึกษา	2556	(ครั้งที่	4)	ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	แบบ	1	(เทียบโอน)

	 1.	นายสุพัฒน์	ไพใหล	

รหัสประจำตัว	5419260002	ตั้งแต่วันที่	22	ม.ค.	2557 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

ถาม   ผมเพ่ิงจบและเพ่ิงได้ทำเร่ืองขอจบเรียบร้อยแล้ว	 

แต่จะขอสอบถามว่าถ้าผมอยากได้เอกสารไปสมัครงาน 

สามารถขอ	Transcript	หรือใบรับรองได้เลยไหม	และ 

สามารถขอได้ที่ไหน	

ตอบ	 ในกรณีนักศึกษาได้ทำเรื่องจบการศึกษา 
ที่คณะของนักศึกษา	 คณะจะตรวจสอบว่านักศึกษา 

เรียนครบหลักสูตรจริงหรือไม่	 เม่ือตรวจสอบว่าเรียน 

ครบหลักสูตรแล้วจึงเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ให้พิจารณาอนุมัติปริญญาให้กับนักศึกษา 

และถ้านักศึกษาได้ทำเรื่องขอใบรับรองคณะไว้ด้วย	 

คณะจะออกใบรับรองคณะให้กับนักศึกษาว่านักศึกษา

เรียนครบหลักสูตร

 นักศึกษาต้องตรวจสอบรายช่ือว่าสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ได้อนุมัติปริญญาให้กับนักศึกษาหรือยัง 

จะตรวจสอบที่คณะของนักศึกษาหรือที่ เว็บไซต์ 

ของคณะของนักศึกษาก็ได้	เมื่อมีรายชื่ออนุมัติฯ	แล้ว	

ให้นักศึกษาไปติดต่อที่	สวป.	ชั้น	1	ช่อง	4	อีกครั้งหนึ่ง	

(เพ่ือตรวจสอบรายช่ือสภาฯ	ว่าส่งเร่ืองไปให้ทาง	สวป. 

หรือยัง)	 เมื่อมีรายชื่อที่	 สวป.	 แล้วให้นักศึกษา 

ไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	 400	 บาท,	 ค่า 

Transcript	 จบ	 ภาษาไทย	 70	 บาท,	 ภาษาอังกฤษ	 

70	 บาท	 จะเลือกแบบใดแบบหน่ึงหรือท้ัง	 2	 แบบก็ได้, 

ค่าใบรับรองสภาฯ	 20	 บาท	 ที่กองคลัง	 สำนักงาน- 

อธิการบดี	 แล้วนำใบเสร็จฯ	 ค่า	 Transcript	 ไปติดต่อ 

ที่	สวป.	ชั้น	1	ช่องที่	3,	ค่าใบรับรองสภาฯ	ไปติดต่อ 

ท่ี	สวป.	 ช้ัน	1	 ช่องท่ี	4	ทางเจ้าหน้าท่ีจะนัดให้นักศึกษา 

ไปรับใบรับรองดังกล่าว	 หรือนักศึกษาจะให้จัดส่ง 

ทางไปรษณีย์ก็ได้

ถาม	 ดิฉันเป็นนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค 

รหัส	 54	 ยังไม่ได้ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	 ส่วน 

ที่เหลือจากการชำระในงวดแรก	 แล้วที่หมายเหต ุ

บอกว่าต้องชำระให้เสร็จภายใน	 1	 ปีการศึกษา	 ยังคง 

ชำระได้อยู่หรือเปล่าและมีค่าปรับหรือเปล่า	 ถ้ามีคิด 

เท่าไหร่

ตอบ	จากหลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการ 

ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต	 (ทุกคณะ)	 ข้อ	 4	 ได้กำหนด 

การใช้สิทธิ เทียบโอนล่าช้าไว้ดังนี้การชำระเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิต	 โดยย่ืนม.ร.23	 	พร้อมกับเอกสาร 

การลงทะเบียนเรียน	 ทั้งนี้	 อาจจะชำระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตทั้งหมดหรือชำระไว้	100	บาท		กรณีท่ีชำระไว้	

100	บาท	จะต้องไปดำเนินการชำระค่าเทียบโอนส่วนท่ีเหลือ 

ภายใน	 1	 ปีการศึกษา	 หากชำระล่าช้ามหาวิทยาลัย 

จะคิดค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าเป็นรายภาคปกติ	

ภาคละ	300	บาท

 และระยะเวลาการชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

(จาก	ม.ร.30)	

	 1.	 นักศึกษาที่สมัครในภาค	 1	 ต้องชำระ 

ค่าเทียบโอนท้ังหมดให้เสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน 

ของปีถัดไป

	 2.		 นักศึกษาที่สมัครในภาค	 2	 ต้องชำระ 

ค่าเทียบโอนท้ังหมดให้เสร็จส้ินภายในเดือนพฤศจิกายน 

ของปีถัดไป

	 3.	 นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าเทียบโอน 

ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ	 1	 หรือ	 2	 นักศึกษา 

จะต้องชำระค่าเทียบโอนล่าช้าเป็นรายภาคในอัตรา 

ภาคละ	300	บาท	(หรือ	600	บาท/ปี	ไม่นับภาคฤดูร้อน) 

	 ในกรณีของนักศึกษาเมื่อได้ชำระค่าเทียบโอน 

ไว้แล้ว	 100	 บาท	 และจะชำระส่วนที่เหลือ	 นักศึกษา 

สามารถชำระส่วนท่ีเหลือได้แต่ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีก 

ภาคละ	 300	 บาทนับตั้งแต่ภาค	 1/2555	 จนถึงภาคที ่

นักศึกษาชำระ	(ไม่ต้องนับรวมภาคฤดูร้อน)

“การประกอบกิจการงานใดๆ ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น 

และแน่วแน่ ความสำเร็จก็จะรออยู่ข้างหน้าเสมอ และ 

ความสำเร็จน้ันย่อมเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิต  

ครอบครัว และมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย”  

 นายกสภา ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่า	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 นักศึกษาท่ีเข้ามา 

ศึกษา เ ล่า เ รียนในมหา วิทยา ลัยแห่ง น้ีต้อง เ ป็น 

ผู้ที่มีความอดทน	 อดกลั้น	 	 มานะพยายาม	 และรู้จัก 

วางแผนจัดระเบียบการใช้ชีวิตของตนเองท้ังเร่ืองเรียน  

และค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิต	 เมื่อได้รับวิชาความรู ้

การอบรมขัดเกลา	และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ยิ่งช่วยทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อม

ที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ

 “บัณฑิตรามคำแหง ต้องต่อสู้ด้ินรน และพ่ึงพา 

ตนเองในการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา 

ที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนประสบ 

ความสำเร็จเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ได้อย่างที่ตั้งใจไว้แล้ว เมื่อออกไปสู่สังคมก็ขอให้บัณฑิต 

รามคำแหง นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกไปกำหนดทิศทางการ 

พัฒนาประเทศชาติ โดยต้องคำนึงถึงความอยู่รอด ประโยชน์ 

ของส่วนรวมในสังคมและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ 

รวมท้ังต้องยึดม่ันในองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

และประพฤติปฏิบัติตามรอยพระราชจริยวัตรของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและ 

การทำหน้าที่เพื่อสังคมต่อไป”

นายกสภาฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

ยอดเย่ียม จากกองทัพอากาศ	 เป็นผลมาจากความร่วมมือ 

ในการวิจัยและพัฒนาระหว่างผมและกองบิน	 6	 โดย

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคน	

และพัฒนางานได้จริง	 และปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม	

อีกท้ัง	 ยังสามารถเป็น	Role	model	 ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ	

เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และการพัฒนาศักยภาพ 

ในทุกๆด้านที่จำเป็นแก่ข้าราชการกองทัพอากาศ

	 “ผมเลือกเรียนรามคำแหงทั้ งสามปริญญา 

เพราะรูปแบบการศึกษาของ	 ม.รามคำแหงเป็นตลาดวิชา	

สอนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง		โดยช่วงเวลา 

ท่ีเรียนปริญญาเอก	 ผมจะต้ังใจฟังประสบการณ์ท่ีอาจารย์ 

แต่ละท่านถ่ายทอด	 เพราะเชื่อว่าประสบการณ์เป็นสิ่ง

ล้ำค่าที่สุดต่อการเรียนรู้	 จากนั้นจึงมาศึกษาเนื้อหาใน

หนังสือหลายๆเล่มเพื่อเชื่อมโยงกับคำพูดของอาจารย์	

ประกอบกับไฮไลท์	และข้อความสำคัญมาสร้าง	Model,	

Mind	maps	ของตนเองท่ีเข้าใจง่าย	และสรุปเน้ือหาท้ังหมด

ได้อย่างครอบคลุม	

	 เม่ือถึงเวลาสอบก็จะนำโมเดลดังกล่าวมาทบทวน 

ควบคู่กับข้อความสำคัญในหนังสือ	 ส่วนตอนทำ 

ดุษฎีนิพนธ์	 จะต้องมีการวางแผน	 และจัดตารางเวลา 

อย่างชัดเจน	 และที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีวินัยในการ

ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด	 ซึ่งตลอดระยะเวลาการ

ทำดุษฎีนิพนธ์ผมได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	 หน่วยงาน	 รวมถึงการสนับสนุนจาก	

ดร.เปรมกมลย์	และดร.ณัชชารีย์	ทินกร	ณ	อยุธยา	และ

เจ้าหน้าที่ของคณะฯอย่างดียิ่ง”

 ดร.วัย 23 กล่าวด้วยความยินดีว่า	 ความสำเร็จ 

ในชีวิตวันนี้	 ผมขอขอบคุณรามคำแหงที่ปลูกฝังด้าน 

วิชาการ	 ความรู้	 และประสบการณ์ทั้งจากคณาจารย์ที ่

ถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนประกอบกับมีการสอดแทรก 

คุณธรรม	 จริยธรรมโดยตลอด	 ด้านคณาจารย์ผมประทับใจ

กับการสละเวลาในการให้คำปรึกษาอย่างเต็มท่ี	 โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงระหว่างการทำดุษฎีนิพนธ์ซ่ึงได้รับความกรุณา 

จาก	 รศ.ดร. บุญมี พันธ์ุไทย	 เป็นอย่างมาก	 ทั้งยังได้ม ี

โอกาสรู้จักเพื่อนใหม่	 เพื่อนต่างวัย	 เรียนรู้ลักษณะนิสัย 

ท่ามกลางความหลากหลายท้ังในด้านอายุ		ประสบการณ์	

และทัศนคติในแต่ละบุคคลด้วย	

	 “ก้าวมาถึงวันน้ีเรียนจบปริญญาเอกแล้ว	 ส่ิงต่อไป

คือการนำความรู้ไปพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	 เพราะ

ความรู้ทุกอย่างมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ	 คือสามารถ

นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

ซึ่งบางครั้งเราอาจแทบไม่รู้ตัวว่าเรากำลังใช้มันอยู่ 	 

เช่น	 ด้านธุรกิจผมอาจนำเอาศาสตร์ด้านการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในการพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 หรือ

การปรับเปล่ียนทัศนคติของผู้ร่วมงานให้สามารถทำงาน 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ	

จบ ดร.วัยเพียง 23ฯ                      (ต่อจากหน้า 3)

	 ขณะเดียวกันก็อาจนำหลักรัฐศาสตร์ในด้านการ 

จัดการองค์กรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน 

กลไกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	หรือแม้กระท่ัง

การทำธุรกิจต่างๆก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ซ่ึงน่ันเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผมจะมีการศึกษาในด้านกฎหมาย 

ต่อไป”

 จ่าอากาศเอก ดร.สุวินท์	 กล่าวว่า	 	 ผมภูมิใจที่ม ี

แม่อันประเสริฐท่ีคอยสนับสนุน	 เค่ียวเข็ญ	 และเป็นกำลังใจ 

ให้มาตลอด	 ซึ่งสุดท้ายผมไม่เพียงแค่สร้างฝันของผม 

ให้เป็นจริง	 หากแต่ผมยังช่วยสานฝันของคุณแม่ให้สำเร็จ 

อีกด้วย	 แม้ว่าปัจจุบันคุณแม่จะไม่มีโอกาสช่ืนชมความสำเร็จ 

กับฝันที่เป็นจริงของผมและแม่ที่ร่วมกันสร้าง	 แต่ผม 

อยากให้แม่รู้ว่า	“แม่ส่งผมถึงฝั่งฝันแล้ว” และนับจากนี ้

ผมจะดำเนินชีวิตตามครรลองของคุณแม่ต่อไป	นอกจากน้ี 

ผมยังภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับประสบการณ์จากคณาจารย์ 

ทุกท่าน	 และผมภูมิใจท่ีได้รับการถ่ายทอด	 “เลือดรามฯ” 

ท่ีสามารถพลิกโฉมชีวิตและให้ท่ียืนท่ีดีในสังคม	 และนำพา 

ให้ผมได้พบเจอกับเพื่อนๆ	พี่ๆ	ที่มีความจริงใจอีกด้วย



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

กลุ่มรามฯรักษ์ป่าฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

 “สิ่งที่น่าภูมิใจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คือ	 บัณฑิตรามฯได้รับการยอมรับว่า	 เป็นผู้มีความรู ้

คู่คุณธรรม	 ซึ่งเห็นได้จากการสำรวจของสำนักงาน 

สถิติแห่งชาติและสำนักงาน	 ก.พ.ร.พบว่า	 นายจ้าง 

ผู้ประกอบการ	ช่ืนชมบัณฑิตรามฯว่า	เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม	และจรรยาบรรณในวิชาชีพ	ถึงร้อยละ	87.27 

เป็นอันดับแรกและผลสำรวจมีคะแนนเฉล่ียมากข้ึน 

ทุกปี		ท้ังน้ี	เป็นผลมาจากการท่ี	ม.รามคำแหงกำหนด 

ให้นักศึกษาทุกระดับชั้น	 ต้องผ่านการเรียนในวิชา 

ความรู้คู่คุณธรรมก่อนท่ีจะสำเร็จการศึกษา	 บัณฑิตรามฯ 

จึงมีความพร้อมทั้งเรื่องสติปัญญา	 ความสำนึกคิด	

และยึดมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวม	 โดยเฉพาะ 

เรื่องความขยันอดทน	ความซื่อสัตย์		สู้งานหนัก	และ 

อ่อนน้อมถ่อมตน	

 นอกจากน้ี	 บัณฑิตรามฯยังเป็นผู้ท่ีมีความเข้มแข็ง

ทางด้านวิชาการ	 สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาในรั้ว

มหาวิทยาลัยออกไปรับใช้สังคม	 เพราะการเรียนในร้ัว 

มหาวิทยาลัยสอนลูกศิษย์ให้เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ	

มีระเบียบวินัย	 เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม 

ได้ทุกสถานการณ์	 ฉะนั้น	 การได้รับการปลูกฝัง 

คุณสมบัติเหล่านี้แก่ลูกศิษย์จึงเกิดขึ้นอย่างมั่นคง 

ยั่งยืน	 ทำให้สามารถออกไปประกอบอาชีพ	 และ 

รับใช้บ้านเมืองประเทศชาติได้อย่างดียิ่ง	

 อธิการบดี ม.ร.	กล่าวต่อไปว่า	ตลอดระยะเวลา 

42	 ปีที่รามคำแหงก่อตั้งขึ้นมา	 เป็นที่ประจักษ์ว่า	 

สถาบันแห่งน้ีเป็นท่ีพ่ึงของลูกหลานคนไทย	 เป็นเสาเอก 

ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย	 และเป็นเสาเอก

อธิการบดีฝากบัณฑิตฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

จากสถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	 จำนวน	 102	 ทีม	 67	 สถาบัน  

และได้รับทุนในการดำเนินการสืบสานพระราชดำริ 

ทีมละ	 20,000	 บาท	 พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 

โดยมีนางผ่องศรี เสียมไหม	 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

และนางสำอางค์ ปอกกันทา	 หัวหน้างานกิจการและ 

บริการนักศึกษา	วิทยาเขตบางนา	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	

 สำหรับการประกวด	 “เยาวชนอาสาสืบสาน 

พระราชดำริ”	 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการค่ายเยาวชน 

รู้งานสบืสานพระราชดำริ	 (RDPB	 CAMP)	 รุ่นที่	 3	

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก	โดยให้นิสิต	นักศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน 

พระราชดำริ	 (RDPB	CAMP)	 รุ่นท่ี	 3	 ได้นำความรู้ท่ีได้รับ 

จากการเข้าร่วมโครงการฯนำเสนอโครงการที่จะสานต่อ 

พระราชดำริไปสู่ชุมชนและสถาบันการศึกษา	 โดยเน้น 

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในลักษณะ	 “เยาวชนอาสาสืบสาน 

พระราชดำริิ”	 จากความรู้ความสามารถของเยาวชนเอง 

โดยมีสำนักงาน	 กปร.	 และสถาบันการศึกษาทำหน้าที ่

เป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ	 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น 

รูปธรรมยิ่งขึ้น

 นายดนุพล เลแก้ว	 ประธานกลุ่มรามฯรักษ์ป่า	

ม.รามคำแหง	 กล่าวว่า	 รู้สึกยินดีท่ีการทำงานของกลุ่มรามฯ 

รักษ์ป่า	 เห็นผลเป็นท่ีประจักษ์และสร้างช่ือให้	 ม.รามคำแหง  

ซ่ึงการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมตรงน้ี	 	 เม่ือเราได้ออกไปทำงาน

ในแต่ละท้องถิ่น	สิ่งที่ได้จากการอุทิศตน	คือ	การเรียนรู้ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น									ได้ประสบการณ์	เรียนรู้การทำงาน 

เป็นทีมในรูปแบบของค่าย	 การทำงานจิตสาธารณะเพ่ือเด็ก	

เยาวชนและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร	 ทำให้ได้เห็นชีวิต 

ท่ีแตกต่าง	 และสอนให้พวกเรารู้จักการเป็นผู้ให้โดยไม่หวัง 

สิ่งตอบแทน	

	 “ผมและเพื่อนๆดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านหรือคน 

ในชนบทมีความสุขจากสิ่งที่เราไปทำ	 ส่วนผมเองยังได้ 

เปิดโลกทัศน์ใหม่ในชีวิต	 นอกจากการเรียนในห้องเรียน	

ทำให้ได้เรียนรู้โลกภายนอกแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิต 

ของตนเอง	 เมื่อเราจบการศึกษาไปแล้ว	การเรียนรู้ตรงนี ้

จะสอนให้ปรับตัวให้เข้ากับสังคม	 หรือการทำงานใน 

ภาวะต่างๆได้อย่างประสบความสำเร็จด้วย”

 สำหรับรางวัลการประกวด	 “เยาวชนอาสา 

สืบสานพระราชดำริ”	 ครั้งนี้	 ก็จะเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้ผมและเพื่อนๆในกลุ่มรามฯรักษ์ป่า	 มุ่งมั่นทำงาน 

เป็นเครือข่ายในการสืบสานพระราชดำริ	 ช่วยกันเผยแพร่ 

ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 

ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ	

(RDPB	CAMP)	 ให้เห็นผลและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	 รวม

ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการน้อมนำหลักการทรงงาน 

หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	 และปรัชญาเศรษฐกิจ- 

พอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์และความสุข 

แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไปด้วย			

คณะรัฐศาสตร์ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

เวลา	 09.00	 -	 16.30	 น.	 (เว้นวันที่	 3-7	 มีนาคม	 2557) 

ที่โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา 

การจัดการงานสาธารณะ	 ช้ัน	 5	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	โทร.	0-2310-8483-9	ต่อ	36,	0-2310-8498, 

081-817-6016	 และดาว์โหลดใบสมัครได้ที่	 www.pol.

ru.ac.th/mpm

 อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร	 รองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการจังหวัดสุรินทร์นำบุคลากรของสาขาฯ 

ประกอบด้วย	นางมุทิตา		ศรีปิยะบุตร	หัวหน้าสำนักงาน 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์	 นางนวลนภา		

ศรแผลง	นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา	Pre-degree 

จำนวน	 2	 คน	 จากโรงเรียนสังขะ	 จังหวัดสุรินทร์	

ร่วมสนทนาในรายการ	 “รอบรั้วประทายสมันต์”	

คลื่น	 75.5	 FM	 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดสร้าง 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

เพ่ือประดิษฐาน	 ณ	 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์	

และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา	 2557	 ณ	 สถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย	จังหวัดสุรินทร์	วันท่ี	3	กุมภาพันธ์	2557

 นายอุดม  เศษโพธิ	์ 	ผู้ประสานงาน	สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธาน 

เปิดโครงการ/	กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	“การถัก 

กระเป๋าไหมญี่ปุ่น”	ณ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 		

เม่ือวันท่ี	31	มกราคม	2557	เพ่ือเป็นการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน	 และเป็นการส่งเสริมแนวทางการประกอบ

อาชีพแก่ชุมชน	 และประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	โดยมีชาวบ้านนาแซงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สาขาฯ	เข้าร่วมโครงการ	

สาขารามฯ - เพชรบูรณ์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในการสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้บัณฑิตทุกคนมีความ 

มั่นคงในชีวิต	 เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว	

ขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงและเผยแพร่เกียรติคุณ 

ของรามคำแหงออกไปให้กว้างขวาง	ให้สังคมรับรู้ว่า 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสทางการศึกษา 

เหมือนเช่นบัณฑิตที่จบไปทุกรุ่นล้วนออกไปสร้าง 

คุณงามความดี	 สร้างเกียรติคุณ	 และดูแลเสาเอก 

ทางการศึกษาแห่งน้ีให้มีความม่ันคงและคงความเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาได้ตลอดมา

 ฉะนั้นแล้ว	 เมื่อบัณฑิตสำเร็จออกไปแล้ว	

ขอให้ทำตนให้เป็นประโยชน์	 ช่วยกันหยิบย่ืนโอกาส 

เหมือนที่ตนเองเคยได้รับให้แก่ผู้อื่น	 รามคำแหงนั้น 

สร้างความคิด	 สร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคน 

จึงหวังว่าทุกท่านท่ีสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะช่วยกัน 

สร้างช่ือเสียงเกียรติคุณต่อไป	 ท้ายท่ีสุดน้ี	 ขออวยพร 

ให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต	 ท้ังชีวิต 

ส่วนตัว	ครอบครัว	การทำงาน	รวมถึงการออกไปรับ

ใช้สังคมด้วยความสุจริต	 มีหลักการในการตัดสินใจ	

มีสติพิจารณาตนเอง	ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ	ครองตน 

อยู่ในคุณธรรม	และดำรงตนอยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต	

เพื่อความสุขในชีวิตและการดำรงอยู่ในสังคม  



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

สภามหาวิทยาลัยฯ                     (ต่อจากหน้า 12)

 6.		 นายวรินทร์		เทียมจรัส	

	 	 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 7.		 พันตำรวจเอกประเวศน์		มูลประมุข

	 	 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 8.		 ร้อยตำรวจโทพลวัฒน์		เทพษร	

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 9.		 ร้อยตำรวจโททวี		ขุนทอง	 	 	

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 10.	ดาบตำรวจบุญเลิศ		เสนะวีระกุล	

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 11.	ดาบตำรวจสถาพร		เสือชาวนา	 	 	

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 12.	ดาบตำรวจพงศ์ชาญ		สูตถิพันธ์ุ	

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 13.	ดาบตำรวจประพันธ์		พุมนวล	 	 	

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันอังคารที่ 4  มีนาคม 2557 (คาบบ่าย) จำนวน 12 ราย

	 1.		 นายชำนิ		ศักดิเศรษฐ์

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์

	 2.	 นายฐนนท์ศรณ์		เลิศฤทธิ์ศิริกุล

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

		 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์

	 3.		 นายดีเอนก		บุญสิมะ	 	

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

		 	 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 4.	 นางสาวภารตี		เดโชกำธร	

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 5.		 นายวรภัค		ธันยาวงษ์	 	  

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 		 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 6.	 นางรัตนา		นรพัลลภ

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 7.		 นายบุญช่วย		โสวัตร	 	 	

 	 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

	 	 สาขาวิชาดนตรีไทย

	 8.		 นายวินัย		พันธุรักษ์	 	 	

 	 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 

	 	 สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม

ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 ชั้น	 1	

คณะรัฐศาสตร์	 ม.ร.	 และสอบถามรายละเอียดได้ที	่ 

โทร.	0-2310-8493,	089-485-4845,	081-905-3677	หรือ	

http://phd-pa.ru.ac.th

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

ความเพียรพยายามจนสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตร	

เป็นอันว่าเราก็อนุมานได้ง่าย	ๆ	 ว่า	มหาวิทยาลัยได้ดำเนิน

ตามกระบวนการศึกษา	 ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างปัญญา

มาในเบื้องต้นให้กับท่านแล้ว	

	 ต่อไปในภายภาคหน้า	 ก็เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลาย 

จะต้องคิด	จะต้องทำ	จะต้องใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต	

ในการที่จะทำมาหารับประทานยังชีพ	 เพื่อชน	 เพื่อชาติ 

และก็ในขณะเดียวกันก็จะต้องหาทางอยู่ร่วมกันกับ 

ผู้อื่นได้อย่างสันติสุข	 และศึกษาเล่าเรียนให้เป็นพลวัต 

ไปตามอายุ	 ไปตามสิตปัญญา	 ไปตามเหตุการณ์	 ไปจน 

ตลอดชีวิต

	 ครูมีความเชื่อว่า	 ครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

ของเรา	ได้ตั้งอกตั้งใจดำเนินการตามกระบวนการศึกษา 

มาได้จนท่านได้สอบไล่ตามหลักสูตรไปแล้วนั้น	 ก็อยาก 

จะฝากบอกเพิ่มเติมไปอยู่บ้างว่า	 บางอย่างนั้นเป็นเรื่อง 

ที่ท่านจะต้องสำนึกนำ	 และคิดอยู่ตลอดว่า	 สิ่งที่ท่าน

จะต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้นั้นเริ่มจากในครอบครัว	

ในสังคมหมู่บ้าน	ในสังคมตำบล	ในสังคมอำเภอจังหวัด	

ในสังคมของภาค	 ในสังคมของประเทศ	 อย่างนี้เป็นต้น	

การที่จะเป็นคนดีอยู่ ในสังคมได้อย่างกว้างขวาง 

เบ้ืองต้นน้ัน	 เห็นจะต้องเป็นคนท่ีมีความกตัญญูกตเวทิตา 

เสียก่อน	ที่ว่ามีความกตัญญูกตเวทิตานั้น	หมายความว่า 

รู้ว่าผู้ใดทำคุณประโยชน์ให้กับเราบ้าง	 ผู้ใดให้ความเมตตา 

กับเราบ้าง	ครูบาอาจารย์	เพ่ือนฝูง	ผู้ท่ีเป็นญาติ	ผู้ท่ีเป็นใคร 

ก็ตามแต่	 ท่ีเคยอนุเคราะห์แบ่งปันช่วยเหลือ	 หรือเอ้ืออาทร 

ต่อเรา	 ไม่ว่าจะอายุมากกว่าน้อยกว่า	ก็ล้วนแต่เป็นผู้มี 

พระคุณต่อเรา	 เพ่ือนท่ีเคยศึกษาเล่าเรียนมาด้วยกัน	 ได้เคย 

ปรึกษา	 ได้เคยให้ความอนุเคราะห์แก่กัน	ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ 

มีบุญคุณต่อกัน	 เราควรจะจดจำบุญคุณได้	 แล้วก็จะต้อง 

ตอบแทนบุญคุณเม่ือเราสามารถท่ีจะทำได้	 ทำไปตามสภาพ 

ให้สมควรแก่เหตุ	

 ท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ	 ความรู้น้ันเป็นเร่ือง 

ของการท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรม	 เพาะบ่มพอสมควร 

ย่ิงความรู้ท่ีเก่ียวกับอาชีพโดยตรงหรือความรู้ท่ีเป็นหลัก 

โดยตรง	เช่น	ความรู้ทางกฎหมายหรือความรู้ในคณิตศาสตร์ 

ความรู้ในวิทยาศาสตร์อะไรเหล่านั้น	 มันเป็นหลักการ 

ในทางวิชาการ	 ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปก็ไม่ควรที่จะลืม 

หลักเกณฑ์		ไม่ควรท่ีจะลืมหลักการ	ส่ิงท่ีถูกต้องทำให้ถูก	

สิ่งที่ผิดอย่าทำให้ถูก	 สิ่งที่ถูกอย่าทำให้เป็นผิด	 อย่างนี้ก ็

เป็นหลักง่าย	 ๆ	 การคิดอะไรก็ตามที	 ถ้าเราคิดถึงตัวเรา 

อย่างไร	 ควรมองกลับไปที่ผู้อื่นว่า	 เขาควรคิดอย่างไร 

คือต่างฝ่ายต่างต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 และต้อง 

รับฟังซึ่งกันและกัน	ในขณะที่บ้านเมืองกำลังมีความคิด

เห็นต่างกันมากมายนั้น	 ถ้าหากเราได้ใช้โยนิโสมนสิการ	

ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท้	 ไม่ตามกระแส 

สังคมที่ผิด	 นั่นก็คือจะต้องยึดหลักการในทางวิชาการ 

ยึดหลักการในข้ออธิบายที่ถูกต้อง	 ยึดหลักการที่ถูกต้อง 

ที่จัดเป็นหมวดเป็นหมู่	 จัดเป็นความรู้ไว้	 มิใช่จะคิด 

เอาตามความพอใจ	 ถ้าหากคิดเอาตามความพอใจ	

ก็กลายเป็นกระแส	 กลายเป็นอารมณ์	 ดังนั้น	 การตาม 

ใจตนเองจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาการ	 เป็นเรื่องอารมณ์	

ชอบก็ว่าดี	 ไม่ชอบก็ว่าไม่ดี	 รักก็ว่าดี	 ไม่รักก็ว่าไม่ดี	

พวกพ้องก็ว่าดี	 คนอื่นที่ไม่ใช่พวกพ้องกลายเป็นไม่ด ี

สิ่งเหล่านี้นั้นควรจะต้องรำลึก	 จะต้องขัดเกลาเสมอ	 

ด้วยข้อมูลข่าวสารที่พิจารณาไตร่ตรอง	ลูกศิษย์ทั้งหลายครับ 

ครูเช่ือม่ันว่า	 มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าท่ีมาอย่างสมบูรณ์ถึง 

40	กว่าปี	มีลูกศิษย์ออกไปเต็มบ้านเต็มเมือง	ขอให้ช่วยกัน 

ดูแลบ้านเมือง	ขอให้ช่วยกันคิดในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นกระแส 

แต่เป็นความรู้	 เป็นส่ิงท่ีถูกต้อง	 เป็นส่ิงท่ีต้องคำนึงถึงผู้อ่ืน 

และไม่ใช่คำนึงถึงแต่ตนเองเท่าน้ัน	 อย่างน้ีเป็นต้น	 ครูอยาก 

จะบอกแต่เพียงว่า	ครูภาคภูมิใจในลูกศิษย์เสมอมา	ทำส่ิงไหน 

ได้ก็จะทำให้ตามความสามารถ	 ตามความรู้	 ตามความ 

พากเพียรที่มีอยู่เท่านั้น	 ขอให้ลูกศิษย์เดินทางไปด้วย 

ความสง่าผ่าเผย	 เดินออกจากประตูมหาวิทยาลัยไปด้วย 

ความภาคภูมิใจว่า	พวกท่านเป็นศิษย์มีครู	พวกท่านเป็น 

คนไทย	หรือเป็นคนท่ีได้รับคุณประโยชน์จากประเทศไทย 

เพราะได้มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในประเทศไทย	 ขอให้นึกถึง 

บอ่นำ้ทีม่คีนขดุ	ทีม่คีนทำไว้	กอ็ยา่ไปทำลายคนขดุคนทำ	

และก็อย่าไปทำลายบ่อ	 กินน้ำจากบ่ออย่าทำลายบ่อ	อย่าลืม 

คนขุดบ่อ	 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลาย	 ขอให้เจริญงอกงาม 

ด้วยสติปัญญา	 ขอให้เจริญก้าวหน้าด้วยคุณงามความดี	 

ขอให้ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นโล่ป้องคุ้มครอง	 แม้ว่าจะถูก 

ข่มเหงรังแกอย่างไรเพียงไร	ก็จงใช้ความรู้ความสามารถ	

จงใชค้วามอดทนอดกลัน้	พนิจิพจิารณาโดยใชส้ตปิญัญา	

แล้วเราก็จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้น	 หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการ 

นั้นได้	 อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง	 แต่ก็เป็นเรื่องที่สมควร 

จะต้องทำ	 กลับมาเย่ียมมหาวิทยาลัยบ้าง	 นำส่ิงดี	 ๆ	 จาก 

มหาวิทยาลัยไปเล่าให้คนในสังคมฟัง	 แล้วก็อย่าลืมว่า 

ท่านทั้งหลายเป็นศิษย์ของรามคำแหง	 ถ้าหากว่ามีภาระ 

ใดท่ีจะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยได้ก็ควรทำให้พอสมควร 

แก่เหตุ	 ครูคงใช้เวลาเพียงเท่าน้ี	 ขอให้มีความสุขความเจริญ

คุณพระคุณเจ้า	 หรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านนับถือ	 จงปกป้อง 

คุ้มครองภัยอันตรายพวกท่านให้เจริญงอกงามสืบไป

	 9.		 นายวิสุทธิ์		กิตติรวีโชติ	 	 	

	 	 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

	 	 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 10.		นายรองรักษ์		บุญศิริ	 	 	

	 	 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 

	 	 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

	 11.	นางไสว	สิงห์ชู

	 	 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

	 12.	นางเพ็ญศรี		สุรจารุสาร	

	 	 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๖) วันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

ปัจฉิมนิเทศโดยย่อ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย	 พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์	 รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 และคณาจารย์	 

ร่วมแสดงความยินดีกับสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาบริหารสาธารณสุข	 (MPH.PHA.)	 รุ่น	 1	 

ณ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์	 จัดพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	 	ณ	 ห้องโถงช้ัน	 2	 	 เม่ือวันท่ี	 3	 กุมภาพันธ์	 2557	 ในโอกาสท่ีพระบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราชมาถึงสาขาฯเพื่อเตรียมประดิษฐาน	 ณ	 แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 

บริเวณหน้าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	 3	 ชั้น	 โดยมนีายนิรันดร์ กัลยาณมิตร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร ์

เป็นประธานในพิธี	 และอาจารย์วิริยะ เกตุมาโร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ 

มีบุคลากร	ศิษย์เก่า	และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีจำนวนมาก

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จะมีพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	 ประจำปีการศึกษา	

2555-2556	 ระหว่างวันที่	 3-7	 มีนาคม	 2557	 ณ	 อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	นั้น

	 สภามหาวิทยาลั ยรามคำแหงมีมติอนุมั ติ  

ปริญญากิตติมศักดิ์ แ ก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 

ต่างๆ	 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีฯ	

ดังกล่าว	ตามรายชื่อและกำหนดการ	ดังนี้

วันจันทร์ที่ 3  มีนาคม 2557 (คาบบ่าย) จำนวน 13 ราย 

 1.		 นายดิเรก			อิงคนินันท์	

	 	 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 2.		 นายวีรชัย		พลาศรัย	 	

	 	 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 3.		 นายอมร			มีมะโน	 	

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

	 4.		 ศาสตราจารย์พิเศษอัมพร		วิจิตรพันธ์

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

	 5.		 นายวิชัย		วลาพล	

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

	 	 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.อบรม
คอมพิวเตอร์ 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สถาบันคอมพิวเตอร์	ม.ร. 

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา	 หลักสูตร 

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน	 ระดับกลาง	 ครั้งที่	

3/57	 (86)	 ประกอบด้วย	 Setting	 &	 Maintenance	

Windows	System,	Working	with	Microsoft	Excel	

2010,	การใช้งานบริการ	Google	Apps

		 โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตร	 

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้นมาก่อน 

ค่าสมัครพร้อมตำราเรียนและอุปกรณ์	 500	 บาท	

เลือกกลุ่มอบรมได้ดังนี้	

 	กลุ่มวันอังคาร,  วันพฤหัสบดี (เช้า) 

	 	 วันที่	1	เมษายน	-	8	พฤษภาคม	2557	

 	กลุ่มวันพุธ, วันศุกร์ (บ่าย) 

	 	 วันที่	2	เมษายน	-	9	พฤษภาคม	2557	

 	กลุ่มวันเสาร์, วันอาทิตย์ (บ่าย) 

	 	 วันที่	5	เมษายน	-11	พฤษภาคม	2557

		 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส น ใ จ สมั ค ร ไ ด้ ที่ ส ถ า บั น 

คอมพิวเตอร์	 ชั้น	 1	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 หรือ 

สอบถามรายละเอียด	 โทร.0-2310-8853,	 0-2310- 

8800	ต่อ	2269	หรือ	www.ctc.ru.ac.th	และนักศึกษา 

ที่สอบผ่านการอบรม	 ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน	

Transcript

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลาย	 ไม่ว่าท่านจะเป็นบัณฑิต 

ในสาขาวิชาใด	 ในระดับใดก็ตาม	 หรือแม้กระทั่ง 

ผู้ปกครอง	หรือญาติ	หรือเพื่อนของบัณฑิต	ที่มารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร	 ครูขอพูดเป็นปัจฉิม 

โดยย่อ	 เพราะเนื้อที่น่าจะมีอย่างจำกัดที่จะให้ใช ้

ข้อความมากไปกว่าที่พูดนี้

	 ความมานะพากเพียรบากบั่น	 ความอดทน 

อดกลั้น	 ความที่ต้องการอยากจะรู้	 ใคร่รู้ในวิชาการ	

ในสาขาท่ีตนเองศึกษา	และเม่ือมาถึงวันหน่ึง	 เป็นวัน 

ท่ีได้รับปริญญาบัตร	 ซ่ึงในปริญญาบัตรน้ัน	จะจดแจ้ง 

สำแดงบอกไว้ว่า	 บัณฑิตชื่ออะไร	 จบการศึกษา 

ในระดับใด	ในสาขาวิชาใด	แล้วก็ชื่อปริญญา

	 แต่ที่สำคัญที่สุด	 ในใบปริญญาบัตรนั้นมีอยู ่

ประโยคหน่ึงท่ีครูอยากจะให้จำและเป็นข้อสังเกตไว้ 

ท่านได้เรียน	 ได้รู้	 ได้ฝึกตนตามที่มหาวิทยาลัย 

มีหลักสูตรไว้	 มีขั้นตอนของการอบรม	 การสอน 

การฝึกทักษะ	การเติมเต็มไว้	ในท่ีสุด	ในปริญญาบัตร 

ก็บอกไว้ว่า	 ลูกศิษย์ที่จบการศึกษา	 เป็นผู้สอบไล ่

ได้ตามหลักสูตร	

	 ตรงที่บอกว่า	 สอบไล่ได้ตามหลักสูตรนี้เอง	

ที่จะเป็นตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า	 ผู้ที่จบการศึกษา 

ได้ด้วยการสอบ	การมีใบปริญญาบัตรมิได้หมายความว่า 

ผู้ที่เป็นบัณฑิตจะรอบรู้เจนจัด	 รู้ลึก	 รู้กว้าง	 รู้ไป 

เสียทุกเรื่อง	 เป็นไปไม่ได้	 ดังนั้นจึงต้องเป็นเงื่อนไข 

ต่อไปอีกว่า	 เมื่อท่านได้เรียนรู้มาในระดับที่สอบไล ่

ได้ตามหลักสูตร	 ที่ระบุไว้ในใบปริญญาบัตรแล้ว	

ท่านก็ยังจะต้องขวนขวายเรียนรู้ต่อไปในภายหน้า 

เพราะการเป็นบัณฑิตนั้น	 ครูย้ำเสมอมาในทุกที่	

ไม่ว่าจะเป็นการสอน	ไม่ว่าจะเป็นการเขียน	การอ่าน	

อะไรก็แล้วแต่	 ครูจะบอกว่าบัณฑิตเป็นผู้ฝึกตน 

ถ้าไม่ได้ฝึกตน	 ก็ไม่อาจจะรักษาความเป็นบัณฑิตไว้ได้ 

ไหนจะเส่ือมท้ังสติปัญญา	ไหนจะเส่ือมท้ังการกระทำ 

ไหนจะเส่ือมท้ังวิถีชีวิตท่ีก้าวไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิต 

ที่จะสูญเปล่า	 เพราะไม่ได้ศึกษาตลอดชีวิต	 เพราะ 

ไม่ได้ฝึกตนโดยตลอด	

	 การฝึกตนนั้นก็คือการที่ท่านจะต้องเรียนรู้ 

และก็คิดเป็น	 ทำเป็น	 ใช้เป็น	 ใช้ได้	 ใช้ให้ถูกทาง	 

ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง	 คุณประโยชน์ 

แก่ตนเอง	คุณประโยชน์แก่สกุลวงศ์

	 ลูกศิษย์รามคำแหงที่รักทั้งหลาย	 ครูเชื่อว่า	

หลักสูตรต่าง	ๆ 	ของมหาวิทยาลัย	ในคณะวิชาต่าง	ๆ  

ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ท่านได้รับการฝึกฝน	 ได้รับการส่ังสม 

ได้รับการให้	 ได้รับการเติมเต็ม	 ได้รับความเมตตา 

จากครูบาอาจารย์	 และตัวท่านก็ฝึกตน	 ตัวท่านก็ม ี


