
๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๔๖

วันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๔

   
 

   
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

ม.ร. ยินดีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จบระบบ Pre-degree

สร้างชื่อในสนามสอบด้านกฎหมายระดับประเทศ

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.รามคำาแหงทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพลเอกสมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงศึกษาระดับอนุบาล ประถม

และมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี และระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา 

ทรงสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2543 และ 

เสด็จไปทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมาย  ณ  มหาวิทยาลัยคอแนลล์  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำาเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57 ประจำา 

ปีการศึกษา 2547 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีความสนพระทัยในภารกิจของสำานักงานอัยการ-

สูงสุดเพราะงานอัยการมีความหลากหลายมีงานหลายด้านท้ังคดีอาญาคดีแพ่งงานด้านต่างประเทศ และโดยเฉพาะ

งานเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

แสดงความยนิดกีบับณัฑติคณะนติศิาสตร์ทีส่ร้างชือ่ในสนามสอบด้านกฎหมายระดับประเทศ 

คอื นางสาวสริพชิญ์  สนิมา ผูส้อบผ่านสนามสอบอัยการผูช่้วยและสนามสอบผูช่้วยผูพิ้พากษา 

นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง และ นางสาวจิรัชญา แก้วจงประสิทธิ์ ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 

ในรายวิชาของสนามสอบเนติบัณฑิต โดยทุกคนเป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่สำาเร็จการศึกษา

ด้วยการเรียนระบบ Pre-degree จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ ห้องรับรอง 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงภูมิใจ 

ที่ได้เห็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ทั้ง 3 คน ได้พิสูจน์ความรู้ด้านกฎหมายและแสดงศักยภาพ 

ของบัณฑิตรามฯ จนเป็นที่ยอมรับในสังคมและได้สร้างชื่อเสียงในสนามสอบด้านกฎหมาย 

ระดับประเทศ ซึ่งทั้ง 3 คน ได้เข้ามาเรียน  ม.รามคำาแหงด้วยการเรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่

เรียนชั้น ม.ปลาย โดยระบบนี้เป็นระบบการศกึษาทีเ่ปิดโอกาสให้นักเรยีนทีม่วีฒุกิารศกึษา ม.ต้น 

หรือกำาลังศึกษาชั้น ม.ปลาย เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า เมื่อจบ ม.ปลายสามารถ 

นำาหน่วยกิตที่สะสมไว้มาเทียบโอนเรียนต่อเป็นนักศึกษา ม.รามคำาแหง 

คำาประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

แด่...บัณฑิตรามฯ รุ่น ๔๐

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 เธอคือบัณฑิตรามฯ นามระบือ

ชนเชื่อถือ เก่ง - ดี มีคุณค่า

พร้อมอุทิศตนเพื่อเกื้อประชา

สร้างชาติงามสง่าน่านิยม

เราจึงมีแต่ความยินดี

ในวันที่เป็นวันอันสุขสม

รับพระราชทานปริญญาน่าชื่นชม

ให้ชีวิตรื่นรมย์ตลอดไป

ด้วยรักและผูกพัน

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร-ร้อยกรอง)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                  

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ฝากบัณฑิต

รามค�าแหง อยู่ในกรอบของศีลธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 

ค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และน�า

วิชาความรู้คู ่คุณธรรมที่ได้รับจากรามค�าแหงน�าไป

ปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง-ประเทศไทยต่อไป

 นายวิรัช   ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง กล่าวแสดงความยนิดกีบับณัฑติใหม่ในพธิ-ี 

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ว่า ในนามของ

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ

ดษุฎบีณัฑติทกุคน รวมทัง้ผูท้ีไ่ด้รบัปรญิญากติตมิศกัดิใ์นสาขาต่างๆ จากมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ในวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558 ขอให้ความสำาเร็จทางด้านการศึกษา

ครั้งนี้เป็นพลังสำาคัญที่ให้บัณฑิตเข้าใจว่า “บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

และมีความพากเพียรจนส�าเร็จการศึกษา ผ่านการทดสอบความอดทน และ

การพึ่งพาตนเองมาอย่างดีแล้ว เชื่อมั่นว่าบัณฑิตรามค�าแหงทุกคน จะออกไป

เป็นก�าลงัส�าคญัของสงัคมและประเทศชาตไิด้  และความส�าเรจ็ในครัง้นีย้งัถอืเป็น

ความภาคภูมิใจของบัณฑิต ครอบครัว และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย”

 นายกสภา ม.ร. กล่าวต่อไปว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นมหาวทิยาลยั-

ตลาดวิชา  นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องเป็นผู้ที่

มีความอดทน อดกลั้น  มานะพยายาม และรู้จักวางแผนจัดระเบียบการใช้ชีวิต

ของตนเองในทกุๆ ด้าน มคีวามคดิเป็นผูใ้หญ่ รูจ้กัประมาณตนและควบคมุตนเอง 

ให้อยู่ในระเบียบวินัย เมื่อได้รับวิชาความรู้ อบรมขัดเกลาแล้ว ทั้งยังได้รับ

การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 

ช่วยทำาให้บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นผู้ที่มี

ความสมบูรณ์พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

 “บัณฑิตรามค�าแหง ต้องต่อสู้ดิ้นรน และพึ่งพาตนเองในการเรียนและ

การใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จนประสบ-

ความส�าเร็จเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตได้อย่างท่ีตั้งใจไว้แล้ว 

เมื่อออกไปสู่สังคมก็ขอให้บัณฑิตรามค�าแหง น�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้

รับจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ออกไปก�าหนดทิศทางการพัฒนา-

ประเทศชาติ โดยต้องค�านึงถึงความอยู่รอด ประโยชน์ของส่วนรวมในสังคม

และประเทศชาติเป็นหลักส�าคัญ และขอให้ต้ังมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต

และความดีงาม และขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสุข ความเจริญและ

ความส�าเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ”

อธิการบดีแสดงความยินดีบัณฑิตรามฯ

ฝากนำาความรู้คู่คุณธรรมตอบแทนคุณแผ่นดิน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง แสดงความยินดี

กับผู้สำาเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2558 ฝากผู้สำาเร็จ

การศึกษานำาความรู้คู่คุณธรรมทำางานรับใช้ประเทศชาติ

และรักษาเกียรติแห่งปริญญาให้สมเกียรติลูกพ่อขุนฯ

 ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสนีว่้า 

ในนามของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ขอแสดงความยนิดี

และขอชื่นชมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และผู้ได้รับปริญญา-

กติตมิศกัดิท์กุท่าน ขอให้ผูป้ระสบความสำาเรจ็การศกึษาทกุคนเกบ็ความภาคภมูใิจ 

นีไ้ว้ให้เป็นพลงัในการใช้ชีวติ รกัษาเกยีรตแิห่งปรญิญาบตัรและชดุครยุแห่งเกยีรตยิศ 

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์แบบไว้ให้ดีที่สุด และยัง

เป็นเครื่องหมายที่สวมใส่ได้เฉพาะในพระราชพิธีหรือพิธีทางการเท่านั้น 

 “การเป็นบัณฑิตนั้นย่อมหมายถึงการเป็นผู้รู้ และควรรู้ให้เป็นการศึกษา 

ตลอดชีวิตและต่อเนื่องไป ผู้รู้ต้องขวนขวายแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดย้ัง 

ไม่ว่าจะจบชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม เพราะความรู ้

ไม่มีพรมแดน ไม่มีขอบเขตจ�ากัด  ยิ่งในโลกปัจจุบันยิ่งต้องค้นคว้าให้มากขึ้น

ให้เท่าทันเหตุการณ์ 

 ส�าหรับบัณฑิตรามฯเป็นที่กล่าวขานและได้รับการยอมรับว่าเป็น 

ผูม้คีวามรู้คูค่ณุธรรม ซ่ึงเหน็ได้จากการส�ารวจของส�านกังานสถติแิห่งชาตแิละ 

ส�านักงาน ก.พ.ร.ที่พบว่า นายจ้าง ผู้ประกอบการ ชื่นชมบัณฑิตรามฯว่า  

เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี เป็นอันดับแรก ซึง่เป็น 

เรื่องน่าภูมิใจของบัณฑิตรามฯ นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว ยังม ี

ความโดดเด่นในเร่ืองความมีวินัยในตนเอง ความขยันอดทน ความซื่อสัตย์   

สู้งานหนัก อ่อนน้อมถ่อมตน และเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้บัณฑิต 

ก้าวไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมัน่คงและมัน่ใจ ขอให้ช่วยกนัรักษาคณุงามความด ี

ให้หนักแน่น และตอบแทนคุณแผ่นดินให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ขอให้รักษา

ชือ่เสยีงและเผยแพร่เกยีรตคิณุของรามคำาแหงออกไปให้กว้างขวาง ให้สงัคมรบัรูว่้า 

รามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา เหมือนเช่นบัณฑิต

ท่ีจบไปทุกรุ่น ล้วนออกไปสร้างคุณงามความดี สร้างเกียรติคุณ ให้สมกับที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นเสาเอกของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และ

เป็นเสาเอกในการสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้บัณฑิตด้วย

นายกสภาฯ ฝากบัณฑิตรามคำาแหง

ใช้ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาตน-ประเทศชาติ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประจำาปีการศึกษา 2556 - 2557  

(รุ่นที่ 40) ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558 (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มีผู้สำาเร็จการศึกษา

จำานวน 32,648 คน แยกเป็นปริญญาเอก 83 คน ปริญญาโทและ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16,452 คน และปริญญาตรี 16,091 คน

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ขอเชญิร่วมแสดงความยนิดี 

กบับณัฑใิหม่ ในงานพธิ-ี 

พระราชทานปรญิญาบตัร 

ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 

2 - 6 มนีาคม 2558  ด้วยของทีร่ะลกึจากมลูนธิสิมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า 

ณ เต็นท์จำาหน่ายของที่ระลึก ด้านข้างสำานักหอสมุดกลาง รายได้- 

นำาขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั

ของที่ระลึกจากมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาฯ 

ร่วมยินดีบัณฑิตใหม่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง รุ่นที ่40



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอแสดงความยินดี

ต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ทีจ่ะเข้ารบั- 

พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๒ ๓ 

๔ ๕ และ ๖ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ นี้

 ทัง้นี ้รวมถงึบณัฑติกติตมิศกัดิด้์วย

 งานพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงครั้ งนี้ 

นับเป็นครั้งที่ ๔๐

 มหาวทิยาลยัแห่งนีม้งีานพระราชทาน-

ปริญญาบัตรครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ และ 

๒๗ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๑๘ โดย

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯ มาในงาน

อันทรงเกียรตินี้

 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้า- 

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 สำาหรับในครั้งที่ ๔๐ นี้ พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา-

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ แทนพระองค์

 พระราชทานปริญญาบัตร แก่  

 บัณฑิต จำานวน ๑๖,๐๙๑ คน

 มหาบัณฑิตและประกาศนียบัตร-

บัณฑิต จำานวน ๑๖,๔๕๒ คน และ

 ดุษฎีบัณฑิต จำานวน ๘๓ คน

 รวมทั้งบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๑ คน

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอแสดงความยนิด ี

ด้วยร้อยกรองของอาจารย์ประทีป และ 

ขออวยพร

 “ให้ชีวิตรื่นรมย์ตลอดไป”

“ดร.เกรียงไกร” จบปริญญาเอก อายุ 84 ปี

พิสูจน์การศึกษา...ควรเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ดษุฎบีณัฑติ อาย ุ 84  ปี  “ดร.เกรยีงไกร  ตวงวรนนัท์”  บทพสิจูน์คณุภาพชวีติผูส้งูอายุ  

จบปรญิญาเอกด้วยความภมูใิจ เผยในชวีติเริม่เรยีนปรญิญาหลงัวยัเกษยีณอายทุัง้สามดกีรี 

ปริญญาตรี โท และเอก จากคณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำาแหง เชื่อว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน 

เพราะการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดและต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต   

 น า ย เ ก รี ย ง ไ ก ร  

ตวงวรนันท์ ดร.วัย 84 ปี 

สำ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ปรญิญาเอก โครงการบรหิาร- 

ธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะ-

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง นั่งแท่นเป็น

ทีป่รึกษาบรษิทัเรอื HYUNDAI MERCHANT MARINE 

(THAILAND) CO., LTD และกรรมการร่วมบรษิทั 

THAI ENG KONG CONTAINER SERVICES 

CO.,LTD 

 ดร.เกรยีงไกร กล่าวว่าผมจบระดบัปรญิญาตร ี

และปรญิญาโท  จากคณะบรหิารธรุกจิ  ม.รามคำาแหง

ซึง่ช่วงทีเ่รยีนอยูช่ัน้ปรญิญาโทนัน้ โครงการบรหิาร- 

ธุรกจิดษุฎบีณัฑติ ได้เปิดโครงการขึน้ใหม่จงึตดัสนิใจ 

เลือกเรียนต่อระดับปริญญาเอกเป็นรุ่นที่ 2 โดยใช ้

เวลาเรยีน 4 ปีครึง่ ทีเ่ลอืกเรยีนเพราะเชือ่ม่ันในคณุภาพ

ของอาจารย์และการบริหารงานโครงการ มีอาจารย์

อันเป็นที่รัก มีเพื่อนหลายวัย ทำาให้สนุกกับการเรียน 

และทุกคนจะเรียนหนังสือกันด้วยความเป็นพี่น้อง 

 “ช่วงทีเ่รยีนอยู ่ ผมคดิว่าการเป็นผูส้งูอายจุ�าเป็น

ต้องช่วยเหลือตนเอง จะหวังพึ่งพาจากภาครัฐหรือ

จากคนอื่นฝ่ายเดียวก็ไม่สมควร เมื่อเรามีโอกาส 

ได้เข้ามาเรียนหนังสือ จะท�าให้เราได้พัฒนาสมอง 

รู้ทันเหตุการณ์ และยังสามารถน�าความรู้ไปท�างาน

หารายได้ให้ตนเอง ไม่เป็นภาระให้กบัใคร ซึง่ผมเชือ่ว่า 

การศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต หลายคน 

เคยบอกว่า “รามฯเข้าง่ายออกยาก” ผมมองว่าเป็น

เรื่องดีที่จะช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพก่อนไปสู่

ตลาดแรงงาน 

 ยิง่อายมุากขึน้เท่าไร ยิง่ต้องพฒันาสมอง ถ้าเรา 

หยดุค้นคว้า หยดุพฒันา ความจ�ากจ็ะเลอืนหายไปด้วย

ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ที่หมดสภาพ เมื่อมีเวลาว่างผมก ็

ออกก�าลงักาย และยงัท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาบรษิทัเรอื 

HYUNDAI MERCHANT MARINE (THAILAND) 

CO., LTD และกรรมการร่วมบริษัท THAI ENG 

KONG  CONTAINER  SERVICES  CO.,LTD  อกีด้วย” 

 ดร.เกรียงไกร กล่าวอีกว่าม.รามคำาแหงเป็น

มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน โดยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุ ซึ่งรามฯไม่จำากัดอายุในการเรียน ทำาให้คน

ทุกวัยได้เรียนหนังสือ เมื่อผมเข้ามาเรียนก็พยายาม

เรียนให้เข้าใจ ถึงอายุจะมาก แต่ร่างกายยังแข็งแรง 

สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ปกติ เวลาอาจารย์สอน

ผมกจ็ะฟังแล้วเขยีนโน้ตย่อเอาไว้ แล้วนำามาทบทวน 

เวลาสอบ ซึง่ผมจะวางแผนในการเรยีนทกุด้าน จงึไม่มี

อุปสรรคในการเรียน และยังมีกำาลังใจจากลูกชาย 

นายแพทย์ พลเรือโทสุรเสน ตวงวรนันท์ ผู้ทรง-

คุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือด้วย

 ทัง้นี ้ ในระดบัปรญิญาเอก ผมได้เขยีนดษุฎนีพินธ์ 

เรือ่ง “คณุภาพชวีติผูส้งูอายหุลงัวยัเกษยีณ” ถ้าถามว่า 

เกีย่วกบัด้านบรหิารยงัไง? ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติ 

เรื่องราวหลากหลายที่เกี่ยวกับการจัดการการศึกษา 

การวางแผนการเงนิส่วนบคุคล การบรหิารงาน และ

สขุภาพ ซึง่ทกุเรือ่งล้วนเกีย่วข้องกบัการบรหิารชวีติ 

และส่งเสรมิคณุภาพชวีติของผูส้งูอายหุลงัวยัเกษยีณ

 “ วั น นี้ ผ ม ส� า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ น ถึ ง ร ะ ดั บ

ปริญญาเอกแล้ว ร่างกายยังไหวก็จะท่องเที่ยว 

เพราะการท่องเที่ยวก็เป็นการพัฒนาความรู้อีกด้าน 

ท�าให้ทันต่อโลกด้วย ดีใจท่ีแม้ว่าอายุ 84 ปีแล้ว  

จบจากรามค�าแหงจนถึงดีกรี ดร. เป็นลูกหม้อจาก

รามค�าแหงท้ังสามปริญญา ถือเป็นความภาคภูมิใจ

อย่างสูงสุด”

 ดร.เกรยีงไกร ฝากถงึลกูหลานชาวรามฯด้วยว่า 

ในฐานะทีผ่มเป็นผูส้งูอายใุนครอบครวัรามฯ ขอฝาก 

ลูกๆหลานๆท่ีกำาลังเรียนหนังสืออยู่ว่า ถ้ามีสิ่งใด 

ที่เราไม่รู้ ไม่ต้องอายที่จะถามใคร แล้วเราก็จะรู้ 

เพราะวิชาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆมันเปลี่ยนแปลง 

ต่างคนต่างรูเ้อามาแลกเปลีย่นความคิดเหน็กนั เช่นทีผ่ม 

เลือกมาเรียนชัน้ปริญญาเอก ก็อยากพฒันาตนเอง ได้เจอเพือ่น 

ทีต่่างวยั  และได้ช่วยเหลือกันและกันในระหว่างเรยีน

 “การเรียนก็ต้องเรียนให้เข้าใจ ลูกๆหลานๆ

อายุยังน้อย ยังเป็นหนุ่มสาว การเรียนรู้ยังเร็วกว่า 

ผู้สูงวัยด้วย แม้ว่าวันนี้ผมจบชั้นปริญญาเอกแล้ว  

ก็จะไม่หยุดเรียน จะเรียนรู้จากการอ่านหนังสือและ

ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นความรู้ต่อเนื่องไป

ตลอดชีวิต ส่วนเคล็ดลับที่ท�าให้อายุยืนนั้น ก่อนอื่น

เราต้องรู้จักท�าใจ และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ทีเ่กดิขึน้รอบตวั  แล้วเรากจ็ะมคีวามสขุ  อายุกจ็ะยืนด้วย”        



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ความสำาเร็จของ “กวิน สมตน” นักกฎหมายหนุ่มที่จบด้านกฎหมายเมื่ออายุ 

19 ปี เพราะเขาเริม่ต้นชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ด้วยการเรยีนระบบ Pre-degree 

ตัง้แต่เรยีนชัน้ ม.4 อายเุพยีง 16 ปีเท่านัน้ วนันีไ้ม่เพยีงแต่จบปริญญานติิศาสตรบณัฑติ 

ได้สมความตั้งใจ ยังคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วย 

 นายกวนิ สมตน บณัฑติคณะนติศิาสตร์ 

เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 เข้าเรยีนระบบ Pre-degree 

ขณะทีเ่รยีนชัน้ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

(สายภาษา-ฝรั่งเศส) อายุ 16 ปี เมื่อจบ ม.6 

เทียบโอนมาเรียนเพิ่มอีก 2 วิชา ใช้เวลาเพียง 

1 เทอม สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

เมื่ออายุ 19 ปี 

 ปัจจุบันอายุ 20 ปี กำาลังศึกษาที่เนติ-

บณัฑติยสภา ในพระบรมราชปูถมัภ์  โดยสามารถ

สอบผ่านกลุ ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา   

ภาค 1 และกำาลงัจะสอบกลุ่มวชิากฎหมายวแิพ่ง 

และวิอาญา ภาค 2 ในปลายเดอืนมนีาคม 2558 นี้

 บัณฑิตกวิน เล่าถึงช่วงที่เรียนระบบ Pre-degree ว่า ในขณะที่ผมกำาลังศึกษา 

ทีโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษาอยู่ ผมวางแผนในการเรียนโดยจัดตารางเวลาอ่านหนงัสอื 

ในแต่ละวนัและพยายามทำาตามตารางเวลาทีไ่ด้วางเอาไว้  ทำาให้ผมมัน่ใจได้ว่าถงึอย่างไร

ผมก็จะสามารถอ่านหนังสือได้ทันกำาหนดอย่างแน่นอน ส่วนเวลาที่เหลือจากการ

อ่านหนังสือ จะทำากิจกรรมอื่นๆที่ชอบและไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้าง ขณะเรียนที่รามฯ 

ผมไม่ค่อยมโีอกาสเข้าฟังคำาบรรยาย จงึอาศยัการฟังคำาบรรยายย้อนหลงั อ่านตำาราเรยีน

ประกอบอย่างสมำา่เสมอ และหาตวัอย่างข้อสอบเก่ามาฝึกทำา เพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจ

และทำาให้รู้แนวทางในการตอบข้อสอบด้วย

 กวนิ กล่าวด้วยว่า ม.รามคำาแหงเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิาทีใ่ห้โอกาสทางการศกึษา

แก่ทกุคนอย่างเสมอภาค ผมเป็นนกัศกึษาผูห้นึง่ทีไ่ด้รบัโอกาสดีๆ เหล่านีจ้ากมหาวทิยาลยั 

ทำาให้ผมได้มีโอกาสเรยีนรูว้ชิากฎหมายก่อนคนอืน่ๆ และจดุประกายให้เหน็เส้นทาง 

การศกึษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้ ผมเชือ่ว่าไม่มกีารให้ส่ิงใดยิง่ใหญ่ไปกว่าการให้โอกาส

ทางการศึกษา และในวันนี้ ม.รามคำาแหงได้ให้โอกาสเหล่านี้แก่ผม นักเรียน ม.ปลาย 

ได้เรียนระบบ Pre-degree และทุกคนที่อยากเรียนหนังสือ

 “ในอนาคตผมตัง้ใจจะเรียนเนตบัิณฑิตให้จบ และอยากเรยีนต่อระดบัปรญิญาโท

ทางกฎหมายทีส่งูขึน้ เพราะคดิว่ากฎหมายเป็นเร่ืองทีใ่กล้ตัวกบัทกุคน และแทรกตัว 

อยูใ่นทกุสาขาอาชพีแต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าการกระท�าผิดกฎหมาย การเอารดัเอาเปรยีบ

โดยอาศัยความไม่รู้กฎหมาย ย่อมมีอยู่ให้เห็นในสังคมไทยอยู่เนืองๆ ผมคิดว่าปัญหา

เหล่านี้เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง

 ส�าหรับตัวผมมีความใฝ่ฝันจะรับราชการเป็นผู้พิพากษา อย่างน้อยในฐานะ

ผู้ใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกๆฝ่ายอย่างเท่าเทียมและผมมีความ 

เชือ่มัน่ว่าศาลยงัคงเป็นทีพ่ึง่ให้กบัประชาชนได้อย่างแท้จริงจนถงึปัจจุบนัอย่างแน่นอน”

 บัณฑิตหนุ่ม กล่าวอีกว่าวันนี้ผมสำาเร็จการศึกษาแล้ว ปีนี้อายุ 20 ปี ภูมิใจที่

เรียนจบตั้งแต่อายุยังน้อย ดีใจที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกพ่อขุนฯคนหนึ่ง ม.รามคำาแหงให้สิ่ง

ท่ียิง่ใหญ่ คอืโอกาสทางการศกึษา  สมดัง่คำาขวญั ม.รามคำาแหงทีว่่า “เปลวเทยีนให้แสง 

รามคำาแหงให้ทาง” อีกทั้ง จะนำาความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน 

และช่วยเหลือสังคมในทุกเมื่อที่มีโอกาส

 ท้ายที่สุด กวิน ฝากถึงเพื่อนๆว่าการเรียนในทุกระดับจำาเป็นต้องมีการ

วางแผนที่ดี เพราะการวางแผนที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง เหมือนกับเรามีเข็มทิศและ

แผนที่ในการเดินทาง สุดท้ายเราย่อมสามารถเดินทางสู่จุดหมายได้อย่างแน่นอน  

ในวนันีเ้ราอาจจะเหนือ่ยบ้าง ท้อบ้างกข็อให้อดทน ขอให้ระลกึอยูเ่สมอว่าเมือ่เราเลอืก

เดนิทางสายนีแ้ล้ว ก็ต้องทำาหน้าทีข่องเราให้ดทีีสุ่ด และอย่ากลวัทีจ่ะฝัน เพราะวนันี้

เรายังมีสิทธิที่จะฝันและลงมือทำาครับ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนดมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษา ประจำาปีการศกึษา 2556 - 2557 ระหว่างวนัที ่2 - 6 มนีาคม  2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช นั้น

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวชิาต่างๆ ทีจ่ะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรในงานพธิฯี ตามกำาหนดการ ดงัน้ี

วันจันทร์ที่ 2  มีนาคม 2558 (คาบบ่าย)

 1. นายสมนึก  กยาวัฒนกิจ  

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

 2. นายสมประสงค์  บุญยะชัย

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 3. นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 4. นางนฤมล  สุรเศรษฐ 

  ปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิตกติตมิศักดิ์

 5. พลโทเฉลิมพล  ธรรมสุนทร 

  ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 6. ร้อยตำารวจโทสนั่น  สวนจันทร์ 

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 7. ดาบตำารวจกฤษณะ  แสงมณี 

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 8. ดาบตำารวจอภิชาต  ลือเรื่อง 

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 9. จ่าสิบตำารวจภาคภูมิ  นราอวิรุทธิ์ 

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 10. จ่าสิบตำารวจสิทธิพงษ์  ศรีสังข์ 

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันอังคารที่ 3  มีนาคม 2558 (คาบบ่าย)

 1. พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม) 

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 2. นายกันตภณ  กังวานนวกุล 

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 3. นายปี๊บ  คงลายทอง 

  ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

 4. นายสมศักดิ์  ทัดติ 

  ปรญิญาศลิปกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิานาฏกรรมไทย

 5. นายอิทธิศักดิ์  อำาพันยุทธ์ 

  ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

 6. นายวิชัย  ศิริประเสริฐโชค 

  ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

 7. นางสาวผุสดี  รุ่งเรืองผดุง 

  ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติกิตตมิศกัด์ิ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

 8. นายสร่างศัลย์  เรืองศรี 

  ปรญิญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิตกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาดนตรไีทยสมยันิยม

 9. ร้อยตำารวจโทเกียรติศักดิ์  เสนาเมือง 

  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา

วันศุกร์ที่ 6  มีนาคม 2558 (คาบบ่าย)

 1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 2. นายภัคพล  งามลักษณ์ 

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

 3. นายกนกศักดิ์  ปิ่นแสง 

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

หนุ่มนักกฎหมายวัย 19 
คว้าปริญญานิติศาสตร์เกียรตินิยม

ม.รามคำาแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

สองพี่น้องควงคู่เป็นนักกฎหมาย 

จบ Pre-degree นิติศาสตร์สานฝันต่อเป็นผู้พิพากษา

 สองพี่น้องครอบครัวแก้วจงประสิทธิ ์

“เนติ-จิรัชญา” ควงคู่จบคณะนิติศาสตร์ 

ม.ร.สาขาฯอทุยัธาน ีเริม่ต้นเป็นนกักฎหมาย

ตามแบบฉบบัคณุพ่อ ด้วยการเรยีนระบบ 

Pre-degree ต้ังแต่ ม.ปลาย พี่ชายเนติ  

จบปรญิญาตรเีมือ่ปี 2554 จบเนตบิณัฑติไทย 

สมัยที่ 65 คนน้องจิรัชญาสานฝันเรียน-

กฎหมายเหมือนพี่ชายจบปริญญาตรี 

ปี 2556 จบเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 67 

และทำาคะแนนสอบได้สูงสุดในกลุ่มวิชา

กฎหมายอาญาด้วยคะแนน 80 คะแนน 

โดยทั้งสองพ่ีน้องมีเป้าหมายเดียวกัน  

คือ ก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษา

     นายเนติ  แก้วจงประสิทธิ์ หรือเนต์ เข้าเรียน 

ระบบ Pre-degree สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 

ขณะเรยีนชัน้ ม.4 โรงเรยีนชัยนาทพทิยาคม จงัหวดัชัยนาท  

เมื่อจบชั้น ม.6 สะสมหน่วยกิตได้ 145 หน่วยกิต และ

สอบ e-Testing อีก 6 หน่วยกิต จบระดับปริญญาตรี 

อายุ 18 ปี จบเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 65 และใบอนุญาต 

ว่าความรุ่นที่ 38  อายุ 19 ปี ปัจจุบันกำาลังศึกษาระดับ 

ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเพื่อวิชาชีพ- 

นกักฎหมาย สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และปรญิญาตรคีณะบรหิารธรุกจิ 

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา

     เนติ เล่าถึงแรงบันดาลใจในการเรียนว่า ตอนเด็กผมได้มีโอกาสติดตาม 

คณุพ่อซึง่เป็นทนายความไปศาลบ่อยๆ ทำาให้เหน็การทำางานของกระบวนยตุธิรรม 

นั่นเป็นครั้งแรกที่ทำาให้ผมใฝ่ฝันอยากจะเดินเส้นทางสายกระบวนการยุติธรรม

โดยอาชีพที่ผมอยากจะเป็นมากท่ีสุดคือผู้พิพากษา แต่ผมรู้ดีว่าอาชีพนี้มีการ

แข่งขันสูงและยากลำาบากมาก และต่อมาเมื่อได้รู้จักการเรียนรามฯด้วยระบบ 

Pre-degree ครั้งแรกตอนอยู่ชั้น ม.3 โดยคุณพ่อแนะนำาให้ทราบว่า สามารถเรียน

มหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียน ม.ปลายได้ก็สนใจในทันทีเพราะหากเป็น 

เช่นนัน้จรงิ ผมกจ็ะมเีวลา มโีอกาสในการเตรยีมตวัมากกว่าคนอืน่ ผมจงึตดัสนิใจ

ลงเรียนรามฯระบบ  Pre-degree ที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานีทันที 

 “ในช่วงแรกผมยังไม่เชื่อมั่นในระบบ Pre-degree ว่าจะสามารถทำาให้

จบปริญญาตรีพร้อมจบ       ม.ปลายได้ จึงให้ความสำาคัญกับการเรียนในห้อง 

มากกว่าการเรียนรามฯเพื่อให้เกรดออกมาดี เผื่อหากเกิดข้อผิดพลาดอาจจะต้อง

ไปแอดมชิชัน่ ทำาให้ผลการสอบในเทอมแรก สอบผ่านเพยีงวชิาเดยีว แต่กไ็ม่ย่อท้อ 

กลับกันยิ่งทำาให้มีกำาลังใจเพราะอย่างน้อยผมก็สามารถสอบผ่านข้อเขียนได้

หนึ่งวิชากลายเป็นแรงผลักดันให้ผมตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้น 

     อีกทั้งได้ยินเรื่องของพี่พิ้งค์ สิรพิชญ์ สินมา นักเรียนPre-degree ตัวอย่าง

ทีส่ามารถจบ ม.ปลายพร้อมปริญญาตรี และสามารถจบเนตบิณัฑติด้วยวยัเพยีง 19 ปี 

ซ่ึงผมประทับใจและเชือ่มัน่ว่าการเรยีนควบคูก่นั ทัง้ในโรงเรียนและมหาวทิยาลัย 

เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ จนสามารถเก็บได้ครบทุกกระบวนวิชาในการสอบซ่อม” 

 เนต ิ กล่าวด้วยว่าวธิวีางแผนการเรยีนนัน้ ผมจะอ่านหนงัสอืครัง้แรกแบบ 

skimming เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาโดยภาพรวมก่อนในเบื้องต้น แล้วจึงทำาความ

เข้าใจโดยละเอียดในการอ่านรอบต่อไป เน้นประเดน็ทีน่่าสนใจและเรือ่งทีย่งัไม่เข้าใจ 

ส่วนตัวบทผมอาศัยเปิดผ่านตาบ่อยๆทุกวันกลายเป็นความเคยชินจนทำาให้

สามารถจดจำาตัวเลขมาตราได ้

อย่างแม่นยำา พออีกหนึ่งเดือน 

ใกล ้สอบจะเอาประเด็นที่ 

เน้นไว้มาอ่านทบทวนอีกคร้ัง

พร้อมกับนำาข้อสอบเก่ามาอ่าน 

ทำาความเข ้ า ใจและลองทำ า 

เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการ

ตอบข้อสอบ  และเมือ่ถงึวัน- 

สุดท ้ายก ่อนสอบก็อ ่านแต ่ 

ตวับทกฎหมายอย่างเดยีวเท่านัน้ 

 “ผมสำาเร็จการศึกษามา 2 ปีแล้ว ต้องขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยให้ 

กำาลงัใจเสมอมา ขอบคณุครบูาอาจารย์ทกุท่านทีไ่ด้ให้ความรู ้ และทีส่ำาคญั ม.รามคำาแหง

ที่ได้มอบสิ่งที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นโอกาส ความรู้ คุณธรรม เพื่อนพ้อง พี่น้อง และ

อนาคตท่ีสดใส ผมมีคติประจำาใจที่ว่า “การเป็นนักกฎหมายไม่ใช่แค่มีความรู้ 

เพยีงอย่างเดยีว ต้องมคีณุธรรมประจ�าใจและน�าวชิาชพีทีไ่ด้เล่าเรยีนมาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

นีค่อืสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากรัว้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง”      ทกุวนันีม้คีวามภูมใิจทีไ่ม่ทำา 

ให้คุณพ่อคุณแม่ท่านผิดหวังที่เชื่อมั่นในตัวผมมาตลอดจนมีวันนี้ และมักบอก

กับคนอื่นเสมอว่าผมจบจากรามคำาแหง” 

        ด้านคนน้องนางสาวจิรชัญา แก้วจงประสทิธิ์  

หรือเบลล์ เรียนกฎหมายโดยเดินตามรอยพี่ชายโดย

เข้าเรยีนระบบ Pre-degree ขณะเรยีนชัน้ ม.4 โรงเรยีน-

ชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เมื่อจบชั้น ม.6 สะสม

หน่วยกิตได้ 140 หน่วยกิต และสอบ e-Testing อีก 

6 หน่วยกิต จบระดับปริญญาตรี อายุ 18 ปี และจบ 

เนตบิณัฑติไทย สมยัท่ี 67 โดยสามารถทำาคะแนนสงูสดุ

ในกลุ่มวิชากฎหมายอาญา ด้วยคะแนน 80 คะแนน 

ปัจจุบันอายุ 20 ปี

     จิรัชญา กล่าวว่ารู้จักระบบ  Pre-degree ครั้งแรกตอนอยู่ชั้น ม.2 โดย 

คุณพ่อเป็นผู ้แนะนำาซึ่งตอนนั้นยังคงเป็นเด็กที่มีความคิดแบบเด็กทั่วไป  

คือ การตั้งใจเรียนแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิด จึงไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก 

แต่ได้เห็นพี่ชายซึ่งอายุมากกว่า 2 ปี ลงเรียนรามฯระบบ Pre-degree ตอนอยู่ ม.4 

เมื่อจบ ม.5 ก็สามารถเก็บหน่วยกิตไปได้ 109 หน่วยกิต มีแนวโน้มว่าจะสามารถ

จบปริญญาตรีได้พร้อมกับจบ  ม.ปลาย  และในช่วงเวลานั้นดิฉันได้ยินเรื่องของ

พี่พิ้งค์ อาจารย์สิรพิชญ์ สินมา นักเรียน Pre-degree คนเก่ง ทำาให้ประทับใจและ

เชื่อมั่นว่าการเรียนระบบ Pre-degree สามารถเป็นจริง และเริ่มสานฝันตัวเอง

ตั้งแต่ชั้น ม.4  

 “ช่วงแรกเบลล์ประสบปัญหาในการแบ่งเวลาและการท�าความเข้าใจ

เนื้อหาในระดับปริญญาตรี เพราะมีกิจกรรมและการเรียนของม.ปลายที่ยากขึ้น 

กับเนื้อหาด้านกฎหมายที่ไม่เคยอ่านมาก่อน ท�าให้รู้สึกท้อแท้และหมดก�าลังใจ 

แต่เพราะได้คณุพ่อทีห่าเทปบรรยายการสอนของแต่ละวชิาและตวัอย่างข้อสอบเก่า

มาให้กับพี่ชายที่คอยให้ค�าแนะน�า ท�าให้การเรียนเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

     เบลล์เป็นคนที่ถนัดเรียนรู้โดยการฟังมากกว่าการอ่าน จึงชอบฟังเทป 

ค�าบรรยายมากกว่า หากวิชาใดสามารถฟังจบได้ก่อน ก็จะน�ามาฟังซ�้าในส่วนที ่

ยังไม่เข้าใจและจดบันทึกตามไปด้วยทุกครั้ง เป็นการย�้าความรู้ในหัวตัวเอง 

เร่ืองตัวบทก็อาศัยการอ่านบ่อยๆให้จ�าได้ (อ่านต่อหน้า 11)



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กำาหนด

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย เพื่อสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางดำาเนินงานให้เป็น 

ตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกำาหนดยทุธศาสตร์

และเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บัณฑิตมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคมและตลาดแรงงาน การดำาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และแผน-

พฒันาการศึกษาระดับอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัจงึต้องกำาหนดเป้าหมายในการรบันกัศกึษา

และกระบวนการผลิตบัณฑิตในระดับการศึกษาต่างๆทั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพ และ

เชงิปรมิาณ เพือ่ดำาเนนิงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศกึษาฯ ซึง่จำาเป็นต้องมข้ีอมลูใน

ด้านต่าง ๆ สำาหรบัใช้ประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องในการวางแผน

กำาหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ระหว่างวนัที ่2 - 6 มนีาคม 2558  มหาวทิยาลยัรามคำาแหงจดังานพธิพีระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตประจำาปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)  ณ อาคารพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช  ซึ่งมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จำานวน 32,626 คน และมหาวิทยาลัยจะดำาเนินการสำารวจข้อมูลภาวะการมีงานทำา

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในช่วงวันซ้อมใหญ่ฯ เพื่อศึกษาข้อมูลสถานภาพ

การมีงานทำาของบัณฑิตและรายละเอียดอื่นๆ สำาหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบ

การดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการ 

กำาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การบริหารงาน 

รวมทัง้การประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั ซึง่จะนำาเสนอข้อมลูในโอกาสต่อไป 

ในปีทีผ่่านมามหาวทิยาลยัได้ดำาเนนิการสำารวจภาวะการมงีานทำาของผูส้ำาเรจ็การศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นท่ี 39) ซ่ึงผลการสำารวจสรุปเป็น

ประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

 1. ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีการศึกษา 

2555 - 2556  มีผู้สำาเร็จการศึกษาจาก 12 คณะ รวมจำานวน 18,132 คน คณะรัฐศาสตร์ 

มีผู้สำาเร็จการศึกษามากที่สุด จำานวน 7,659 คน รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ จำานวน 

3,723 คน คณะบริหารธุรกิจ จำานวน 2,945 คน คณะมนุษยศาสตร์ จำานวน 2,542 คน 

คณะศกึษาศาสตร์ จำานวน 404 คน คณะวทิยาศาสตร์ จำานวน 311 คน คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จำานวน 179 คน คณะเศรษฐศาสตร์ จำานวน 163 คน คณะสือ่สารมวลชน จำานวน 150 คน 

คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ จำานวน 20 คน คณะศลิปกรรมศาสตร์และคณะทศันมาตรศาสตร์ 

จำานวน 18 คน เท่ากัน

 2. สถานภาพการทำางานของบัณฑิต

 ในจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา 18,132 คน กรอกแบบสำารวจฯจำานวน 15,112 คน 

คิดเป็นร้อยละ 83.34  เมื่อจำาแนกตามสถานภาพการทำางานของบัณฑิต พบว่า บัณฑิต

ที่กรอกแบบสำารวจ มีงานทำาแล้ว(รวมงานเดิม-งานใหม่)จำานวน 12,084 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.96  ไม่มีงานทำา จำานวน 1,623 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74  และศึกษาต่อ/กำาลัง

ศกึษาต่อ จำานวน 1,405 คน คดิเป็นร้อยละ 9.30 รายละเอียดจำาแนกตามคณะ ดูตารางที ่1

 ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของบัณฑิตที่กรอกแบบส�ารวจมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ปีการศกึษา 2555 - 2556 (รุ่นท่ี 39) จ�าแนกตามสถานภาพการท�างานและคณะ

คณะ

สถานภาพการท�างาน

รวม
มีงานท�า ไม่มีงานท�า

ศึกษา /
ก�าลังศึกษาต่อ

1. นิติศาสตร์ 1,868 (60.67) 349 (11.33) 862 (28.00) 3,079

2. บริหารธุรกิจ 2,229 (88.77) 162 (6.45) 120 (4.78) 2,511

3. มนุษยศาสตร์ 1,777 (86.05) 190 (9.20) 98 (4.75) 2,065

4. ศึกษาศาสตร์ 301 (89.05) 28 (8.28) 9 (2.66) 338

5. วิทยาศาสตร์ 220 (81.18) 36 (13.28) 15 (5.54) 271

6. รัฐศาสตร์ 5,263 (82.70) 811 (12.74) 290 (4.56) 6,364

7. เศรษฐศาสตร์ 133 (81.60) 26 (15.95) 4 (2.45) 163

8. วิศวกรรมศาสตร์ 148 (94.27) 7 (4.46) 2 (1.27) 157

9. ส่ือสารมวลชน 103 (85.12) 14 (11.57) 4 (3.31) 121

10. ศิลปกรรมศาสตร์ 17 (100.0) - - 17

11. ทัศนมาตรศาสตร์ 16 (100.0) - - 16

12. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9 (90.00) - 1 (10.00) 10

รวม 12,084 (79.97) 1,623 (10.74) 1,405 (9.30) 15,112

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงร้อยละ

 เมื่อพิจารณาลักษณะงานที่ทำา พบว่าบัณฑิตที่ทำางานแล้วจำานวน 12,084 คน 

เป็นงานเดิม (งานท่ีทำาระหว่างศกึษา) จำานวน 5,274 คน คดิเป็นร้อยละ 43.64 และงานใหม่ 

(งานท่ีทำาหลังสำาเร็จการศึกษา) จำานวน 6,810 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36  สำาหรับ

ประเภทงานที่บัณฑิตทำา พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่ทำางานภาคเอกชน (พนักงานบริษัท/

ธุรกิจเอกชน) จำานวน 6,618 คน คิดเป็นร้อยละ 54.77 รองลงมาคือทำางานอิสระ/

เจ้าของกิจการ จำานวน 2,927 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22  และทำางานภาครัฐ (ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การต่าง/ระหว่างประเทศ) จำานวน 2,539 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.01 ตามลำาดับ ดูรายละเอียดตารางที่ 2

 ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท�า ปีการศึกษา 2555 - 2556  

(รุ่นที่ 39) จ�าแนกตามประเภทงานที่ท�า

ประเภทงานท่ีท�า จ�านวน ร้อยละ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ 2,099 17.37

รัฐวิสาหกิจ 386 3.19

พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 6,618 54.77

พนักงานองค์การต่าง/ระหว่างประเทศ 54 0.45

ทำางานอิสระ/เจ้าของกิจการ 2,927 24.22

รวม 12,084 100

 (อ่านต่อหน้า 7)

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ชัยณรงค์  ต่อสกุล  กองแผนงาน



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 สำาหรับเงินเดือนที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตที่ทำางานแล้ว พบว่าบัณฑิต

ส่วนใหญ่ได้รบัเงนิเดอืนระหว่าง 11,680 -16,680 บาท จำานวน 5,318 คน คดิเป็นร้อยละ 

44.01 รองลงมาคือ น้อยกว่า 11,680 บาท จำานวน 2,267 คน คิดเป็นร้อยละ 18.76   

ระหว่าง 16,681 - 21,680 บาท จำานวน 1,967 คน คดิเป็นร้อยละ 16.28  มากกว่า 26,680 บาท 

จำานวน 1,394 คน คดิเป็นร้อยละ 11.54  ระหว่าง 21,681 - 26,680 บาท จำานวน 623 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.16  ที่เหลือเป็นผู้ไม่ระบุ ตามลำาดับ  และยังพบว่าในจำานวนบัณฑิต 

ที่มีงานทำา ได้งานทำาตรง/สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา จำานวน 8,899 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73.64  ทำางานไม่ตรงสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา จำานวน 3,185 คน  

คิดเป็นร้อยละ 26.36 ส่วนการนำาความรู้ประยุกต์ใช้ในการทำางาน พบว่าบัณฑิต 

ที่ทำางานแล้วส่วนใหญ่นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานในระดับปานกลาง จำานวน 

5,158 คน คิดเป็นร้อยละ 42.68 รองลงมาคือ ระดับมาก จำานวน 4,016 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 33.23  ระดับมากที่สุด จำานวน 1,690 คน คิดเป็นร้อยละ 13.99 และระดับน้อย

ถึงน้อยที่สุด จำานวน 1,220 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ตามลำาดับ  ด้านความพึงพอใจ

ของนายจ้าง/ผู้ประกอบการตามความคิดเห็นของบัณฑิต พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ ่

มีความเห็นว่า นายจ้างหรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจตนเองในด้านทักษะ 

ความสามารถพืน้ฐานในการทำางาน จำานวน 5,712 คน คดิเป็นร้อยละ 47.27  รองลงมา 

คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ จำานวน 3,407 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 28.19 ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ จำานวน 2,840 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 23.50 และด้านอื่นๆ จำานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 ตามลำาดับ

 3. แนวโน้มการได้งานทำาและศึกษาต่อของบัณฑิต

 จากผลการสำารวจภาวะการมงีานทำาของบณัฑติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551-2555  พบว่าบัณฑิตมีงานทำา เฉลี่ยร้อยละ 76.05   

ไม่มีงานทำา  ร้อยละ 15.90  และศึกษาต่อ เฉลี่ยร้อยละ  8.06  โดยปีการศึกษา 2553 

บณัฑติมงีานทำา มากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 84.04  และลดลงในปีการศกึษา 2554  คดิเป็น

ร้อยละ 80.23 ส่วนปีการศกึษา 2555 ลดลงเพียงเล็กน้อยคดิเป็นร้อยละ 79.96  ตามลำาดบั  

ส่วนการศกึษาต่อของบณัฑติ พบว่ามแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ กล่าวคอืในปีการศกึษา 2554  

บณัฑติต้องการศกึษาต่อ คดิเป็นร้อยละ 8.19  และปีการศกึษา 2555 เพิม่เป็นร้อยละ 9.30  

ดูรายละเอียดตารางที่ 3

 ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละของบัณฑิตที่กรอกแบบส�ารวจ จ�าแนกตามภาวะ

การมีงานท�า ปีการศึกษา 2551 - 2555 (รุ่นที่ 35 - 39)

ปีการศึกษา / ภาวะการมีงานท�า 2551 2552 2553 2554 2555
เฉล่ีย

ร้อยละ

มีงานทำา 

%

15,439

67.00

13,495

69.00

12,354

84.04

11,964

80.23

12,084

79.96 76.05

ไม่มีงานทำา

 %

5,973

25.92

4,949

25.31

870

5.92

1,728

11.59

1,623

10.74 15.90

ศึกษาต่อ

 %

1,631

7.08

1,113

5.69

1,476

10.04

1,221

8.19

1,405

9.30 8.06

รวม 23,043 19,557 14,700 14,913 15,122

หมายเหตุ  จำานวนบัณฑิตที่มีงานทำา รวมงานเดิม - งานใหม่

เอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, กองแผนงาน, งานวิจัยสถาบัน. (2557) รายงานภาวะ 

 การมีงานทำาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีการศึกษา 2555. กรุงเทพฯ.

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. แผนพฒันาการศกึษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี 11  

 (พ.ศ. 2555-2559). (2556). กรุงเทพฯ.

ภาวะการมีงานท�าของบัณทิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง            (ต่อจากหน้า 6)

 

คณะกรรมการบัณฑิต รุ่นที่ 40

นายวชิรากร  คุ้มสวน
ประธานกรรมการ

ว่าที่ร.ต.กฤษดา  ดิสโร
รองประธานกรรมการ

นายภานุวัฒน์  สุขกิจ
รองประธานกรรมการ

นายวรวิทย์  คชสิทธ์ิ
กรรมการ

น.ส.รัตน์เกล้า  ไกรทอง
กรรมการ

น.ส.วรรณภา  ชอบสอาด
กรรมการ

ว่าท่ี ร.ต. (ญ) ดวงแก้ว  อยู่ประเสริฐ
กรรมการ

นายธีรพงษ์  จินตาแก้ว
กรรมการ

น.ส.อัยยา  เขตแวงควง
กรรมการ

น.ส.จามรี  พ่วงพิทักษ์
กรรมการ

นายอภิชนันท์  คงธนะ
กรรมการ

น.ส.พิชญาพร  เจนตระกูล
กรรมการ

น.ส.กรกนก  ส้มเขียวหวาน
กรรมการ

นายปุณยวีร์  ปณิธิกิตติพัฒน์
กรรมการ

น.ส.พิลาวรรณ  โตพะไล
กรรมการ

นายภาคภูมิ  สังข์ทอง
กรรมการ

น.ส.ปาณิสรา  ดอกมาลี
กรรมการและเลขานุการ

นายธนาวุฒิ  จงก�าโชค
กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

 ขอแสดงความยินดี ต่อบัณฑิต รามคำาแหง

เปลวเทียนที่เปล่งแสง สร้างศรัทธา มานะเพียร

 บัณฑิตรุ่นสี่สิบ ได้ดวงทิพย์ ประทีปเธียร

ปกเกล้าปกเกศเศียร ร่มเย็นยิ่ง มิ่งมงคล

 ด้วยองค์พระเทพรัตน์ ราชสุดา เจริญพระชนม์

เป็นปีมหามงคล ดลห้ารอบ พระชันษา

 ขอเชิญเหล่าบัณฑิต ร่วมน้อมจิต น้อมเกศา

ถวายชัยมังคลา..... “ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ”

 ด้วยจิตอันพิสุทธิ์ เป็นประดุจ สิ่งอัญเชิญ

น้อมนำาความจำาเริญ เสกสัมฤทธิ์ บัณฑิตรามฯ

ขอแสดงความยินด ี ในผลสัมฤทธิ์บัณฑิตรามฯ

ด้วยความยินดียิ่ง

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(สมรรถ ผลจำารูญ ประพันธ์)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 บัณฑิตสิงห์ทองผงาดใช้เวลา 3 ปี เรียนจบรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นบัณฑิต

แถวหน้า แถวที่ 1 คนที่ 1 คว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สองบัณฑิต 

คนเก่งเผย “ชีวิตจะเดินหน้าต้องเริ่มต้นที่ความขยัน แล้วลงมือปฏิบัติให้ส�าเร็จ 

เมื่อถึงวันที่เรียนจบความภูมิใจจะเกิดขึ้นกับทุกคน” 

 นายภานุวัฒน์ สุขกิจ บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จบสาขาการเมือง

การปกครอง ผลการเรยีน : GPA 3.80 โดยใช้เวลาเรยีน 

3 ปี ปัจจุบันเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการ 

บริษัท ไทยโตโย จำากัด

 ภานุวัฒน์  กล่าวว่าในเร่ืองของการเรียนและ

การสอบนัน้ ส่วนมากผมจะวางแผนว่าจะลงเรยีนวชิาใด

และจะหาข้อมูลในวิชานั้นได้จากแหล่งใดบ้าง เพราะ 

ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน จึงต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ 

ทั้งการหาเทปบันทึกบรรยายในชั้นเรียน  เอกสารการสอนของภาคเรียนก่อนๆ 

หรอืหาข้อมลูเพิม่เตมิทัง้จากห้องสมดุและอนิเทอร์เนต็ พร้อมท้ังตดิตามข่าวสาร

บ้านเมืองให้มากๆเพื่อที่จะได้มีข้อมูลพร้อมก่อนทำาการสอบ  

 นอกจากนี้ สิ่งที่ทำา คือการอ่านตำาราเฉพาะในวิชานั้นๆ เพราะเนื้อหา

สาระของแต่ละวิชาจะต้องมาจากตำาราที่ใช้ในการสอน สำาหรับผมจะพยายาม

อ่านให้ได้ทัง้เล่ม หรอืมากกว่านัน้ บางประเดน็ทีใ่นหนงัสอืยงัมเีนือ้หาไม่มากพอ 

เราต้องหาข้อมลูเพิม่เตมิจากหนังสือเล่มอ่ืนๆเม่ือถึงช่วงสอบ แม้ว่าจะต้องทำางาน

ไปด้วยมากกว่า 9 ชัว่โมงต่อวนั ผมจะเน้นเน้ือหาสำาคญัและเข้าไปสำารวจตามหน้าห้อง

ของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือหาแนวข้อสอบ หรือถามรุ่นพ่ีจากเว็บบอร์ดหรือเฟสบุค

ของคณะด้วย

 บัณฑิตภานุวัฒน์ กล่าวด้วยว่าด้วยความที่ ม.รามคำาแหงเป็นสังคมเปิด 

เราจะพบบคุคลหลากหลายอาย ุอาชพี หรอืถิน่ฐานบ้านเกดิ เป็นอะไรท่ีแปลกตา 

เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ที่เรามักจะเห็นแต่คนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน 

ทำาให้ผมประทับใจทุกครั้งเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย  

 เม่ือสำาเรจ็การศกึษาแล้ว ผมมคีวามรู้สกึมากมายเมือ่รูผ้ลคะแนนในภาคเรยีน

สดุท้ายของตวัเองนัน้น่าจะเป็นทัง้ความภาคภมูใิจ ความสขุสมหวงัและความกลวั

ในเวลาเดียวกัน ในส่วนของความภาคภูมิใจนั้นเป็นสิ่งท่ีทุกคนคาดหวังตั้งแต่

เริ่มเรียนในชั้นปีที่หนึ่งตราบจนปีสุดท้าย  ทั้งความพยายาม  ความเอาใจใส่  

จนประสบผลสำาเร็จบรรลุตามที่คาดหวัง

 ความสขุสมหวงั เมือ่จะทำาอะไร จะต้องทำาให้ออกมาดีทีส่ดุ ผมวางมาตรฐาน

กับตัวเองค่อนข้างสูง และให้ความพยายามค่อนข้างมากเพื่อให้ผลออกมาได ้

ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ ส่วนความกังวลนั้น บัณฑิตจบใหม่ทุกคนจะต้องเจอ 

คือ  การเปลี่ยนรูปแบบของชีวิต เราจะกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว  มีความรับผิดชอบ 

มีภาระต่างๆ มีความคาดหวังที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เราต้องเข้าไปเผชิญกับชีวิตจริง

ในสังคมจริงๆ ที่ไม่มีอาจารย์กำากับดูแลและความอบอุ่นเกื้อกูลจากกลุ่มเพื่อนๆ

อีกแล้ว

 ภานุวัฒน์ กล่าวถึงคติประจำาใจของเขาว่า เป็นหลักคิดที่มีมานานตั้งแต ่

ในยคุกรกีอย่างเรือ่งการรูต้วัเอง “know thyself” ผมจงึคดิว่าก่อนทีเ่ราจะทำาอะไร 

ให้ประสบความสำาเร็จ เราจะต้องรู้ว่าเรารักในสิ่งนั้นจริงหรือไม่ และเมื่อค้นพบ

ว่าตัวเราเหมาะสมกับสิ่งใดแล้ว มันจึงไม่ยากที่เราจะทำาในสิ่งที่เราชอบได้สำาเร็จ 

เราต้องออกไปหาด้วยความพยายามของตัวเอง ผ่านเวลา ผ่านประสบการณ์ทกุข์สขุ

จนตกผลึกเป็นข้อคิดในชีวิตของแต่ละคน

 “ฝากน้องๆ ชาวรามฯว่า การที่จะประสบความส�าเร็จนั้นคุณต้องขยัน  

คุณต้องอดทน คุณต้องฉลาด คุณต้องซื่อสัตย์ มีความพากเพียรให้มาก เข้มแข็ง 

โดยยึดหลักอิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา ผมมองว่าการที่เราเรียนรู้ข้อคิดดีๆ 

จากคนท่ีประสบความส�าเร็จมาก่อน จะเป็นแนวทางที่ส�าคัญ แต่ที่สุดแล้ว 

กุญแจดอกส�าคัญของเรา คือ ยึดมั่นในความขยัน และลงมือปฏิบัติให้ได้จริง”

 นางสาวพชิญาพร เจนตระกลู บณัฑติคณะรฐัศาสตร์ 

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่เหรยีญทอง จบแผนการบรหิารรฐักจิ 

โดยใช้เวลาเรียน 3ปี 

 พชิญาพร กล่าวว่าความสำาเรจ็ของดิฉันเริม่ต้น

ที่การวางแผน จะวางแผนการลงทะเบียนแต่ละเทอม

ล่วงหน้า ไม่ให้วนัสอบใกล้กนัเกนิไป เผือ่เวลาอ่านหนงัสอื

ทบทวนก่อนสอบในแต่ละวชิา โดยส่วนตวัไม่ค่อยได้เข้าเรยีน 

เพราะอยู่ต่างจังหวัด จึงเน้นลงวิชาที่มีวิดีโอการสอน

ย้อนหลงัให้ดทูางอนิเทอร์เนต็และดาวน์โหลด e-book ของแต่ละวชิาผ่านทางเวบ็ไซต์

ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำามาอ่านประกอบ 

 พอใกล้ๆวันสอบก็สรุปแนวข้อสอบของแต่ละวิชาตามความเข้าใจ 

ของตัวเอง เวลาปกติก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอด เพราะเรียนรัฐศาสตร์

ความรูร้อบตวัเป็นสิง่สำาคญั นอกจากสามารถนำาไปใช้ในการสอบได้แล้วยงัสามารถ

นำาไปปรับใช้ในเรื่องอื่นๆได้ด้วย

 “เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง” แม้ว่าเปลวเทียนจะเป็นเพียง 

แสงเล็กๆ หากแต่ในที่ที่มืดมิด เพียงแสงเแห่งเทียนก็สามารถนำาพาให้เรา

ไปพบกับทางสว่างได้เช่นเดียวกับ ม.รามคำาแหงที่ให้โอกาสกับผู้ที่ต้องการ

ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างทางเดินชีวิต เป็นตลาดวิชาที่เปิดกว้างให้ผู้แสวงหา- 

ความรู้ ไม่จำากัดชนชั้น ไม่จำากัดพื้นที่ ขอแค่มีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู ้

อย่างแท้จริง ม.รามคำาแหงมีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ มีสื่อการเรียน- 

การสอนที่ครอบคลุมรวมไปถึงบุคลากรที่พร้อมจะให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆแก่นักศึกษาทุกคน

 บัณฑิตพิชญาพร กล่าวด้วยว่าเมื่อเรียนจบแล้ว ดิฉันตั้งใจจะนำาความรู ้

ด้านรฐัศาสตร์ ซึง่เป็นศาสตร์ทีม่ขีอบเขตของการศึกษาทีก่ว้างมาก โดยส่วนใหญ่แล้ว

จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดเชิงปรัชญาในด้านต่างๆ การเรียน

รัฐศาสตร์ฝึกให้เราเป็นคนช่างสงสัย ช่างสังเกต เปิดรับมุมมองที่หลากหลาย  

มวีจิารณญาณ มเีหตผุล และคดิวเิคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ ซึง่เป็นแนวทางปฏบัิติ

ที่เราสามารถนำาไปประยุกต์ในการใช้ชีวิตและในการทำางานร่วมกับผู้อื่นให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 “ภมูใิจมากๆค่ะทีเ่ป็นลกูพ่อขนุฯ รามค�าแหงเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้ามาศกึษา 

แต่การจะจบการศึกษาจากรั้วรามค�าแหงกลับเป็นส่ิงที่ไม่ง่ายเลย ด้วยความที ่

มหาวทิยาลยัไม่บงัคบัให้เข้าชัน้เรยีน ท�าให้เราต้องบังคบัตัวเอง สร้างระเบียบวนิยั

ให้ตวัเอง ตรงนีภู้มใิจมากๆค่ะทีส่ามารถเอาชนะตวัเองได้และเรยีนจบภายใน 3 ปี”

 ...ดิฉันใช้ชีวิตโดยมองโลกในแง่บวกเสมอ สมมติว่าถ้าสอบไม่ผ่านก็จะ 

คดิว่าได้มาลองท�าข้อสอบเพือ่เป็นแนวทางในการสอบครัง้ต่อไป  ถงึแม้ว่าเราจะพยายามแล้ว 

แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปดังที่หวัง ก็ให้ถือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโอกาสที่เรา 

จะได้ทบทวนตวัเองว่าเราบกพร่องตรงไหน และจะมวีธิแีก้ไขได้อย่างไร อย่าไปมองว่า 

เราก�าลงัแข่งกบัคนอืน่ ให้มองว่าเราก�าลงัแข่งกบัตวัเอง ขอให้นกัศกึษาทุกคนเชื่อว่า

ความพยายามย่อมได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนค่ะ”

 

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

ใช้เวลาเรียน 3 ปี จบรัฐศาสตรบัณฑิตได้สมใจ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 สองบัณฑติคณะสือ่สารมวลชน จบเกยีรตนิยิม

อันดบัสอง สาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 

ตัง้ใจนำาความรูด้้านสือ่พฒันางานในทกุสาขาวชิาชพี 

พร้อมฝากนกัศกึษารามฯ มุง่มัน่-อดทน ความสำาเรจ็

อยู่แค่เอื้อมอย่างแน่นอน

นายไชยาสทิธิ ์ แสงวรีะธรรม 

หรือเจ บัณฑิตคณะสื่อสาร-

มวลชน สาขาวทิยกุระจายเสยีง 

และวทิยโุทรทัศน์ เกียรตินยิม 

อนัดบั 2 ปัจจบุนัเป็นผูก้ำากบั 

การออกอากาศ สถานโีทรทศัน์

ไทยทีวีสีช่อง 3

 “ผมภาคภูมิใจที่วันนี้ส�าเร็จการศึกษาจาก

คณะสือ่สารมวลชน และยงัได้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบั 2      

ดีใจที่ท�าให้ครอบครัวและคนรอบข้างมีความสุข

ไปกับตัวเองด้วย”

 ไชยาสทิธิ ์เล่าว่า  ช่วงทีเ่รยีนคณะสือ่สารมวลชน 

ผมเรยีนและทำางานไปด้วยในบางเทอม จะเตรยีมตวัสอบ 

โดยถ้าเป็นวิชาพื้นฐานจะอ่านหนังสือก่อนสอบ

และซื้อหนังสือแนวข้อสอบ มาฝึกทำาและสรุป 

ให้เข้าใจง่ายๆด้วยตวัเอง ส่วนวชิาเอกของคณะ กจ็ะ 

เน้นการเข้าเรียนเป็นหลักเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และลงมือปฏิบัติจริง

 “ความรู ้ด ้านสื่อสารมวลชนที่ผมได้รับ 

จะน�าไปใช ้ในการท�างานและชีวิตประจ�าวัน 

แน่นอนว่าด้านการท�างานเรากอ็ยากน�าเสนอสิง่ดีๆ  

สิง่ใหม่ๆให้กบัผูร้บัสาร และในอีกทางหน่ึงเรากรู้็สกึว่า 

ทุกๆงานในชีวิต ล้วนใช้การสื่อสารทั้งนั้น ความรู้

ตรงนี้จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิต

ประจ�าวันด้วย”

 บณัฑติไชยาสทิธิ ์  กล่าวด้วยว่ามหาวทิยาลยั

รามคำาแหงเป็นตลาดวิชาที่เปิดโอกาสให้กับผู ้ที่

ต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทำาให้เกิด

ความหลากหลายในมุมมอง และทัศนคติในการ

ใช้ชวีติ       การเรยีนในคณะสือ่สารมวลชนก็เช่นเดยีวกัน 

ทำาให้ผมได้เรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีความสามารถ

ในแวดวงสื่อสารมวลชน  ได้ทดลองใช้เครื่องมือ 

ในห้องสตูดิโอออกอากาศ และได้รับมิตรภาพดีๆ 

จากเพื่อนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำางานให้ออกมา 

เสรจ็สมบูรณ์ ซึง่ล้วนเป็นความประทบัใจทีส่นกุสนาน

ในชีวิตการเรียน

 “ผมเชื่อว่าความส�าเร็จของทุกคนต้องเริ่มที่

ความขยันครับ อย่างที่หลายคนเคยได้ยินว่า “รามฯ

เข้าง่าย แต่จบยาก” เพราะทกุอย่างทีเ่กีย่วกบัการเรียน 

เราต้องวางแผนชีวิตด้วยตัวเอง สิ่งเดียวที่ผมคิดว่า 

ช่วยให้หลายๆคนเรยีนจบกค็งไม่พ้น ความพยายาม

บวกกบัความขยนั คอื ขยนัเรยีน ขยนัอ่าน ขยนัท�า 

ขอเป็นก�าลงัใจให้น้องๆทีศึ่กษาอยูป่ระสบความส�าเรจ็

มีความสุข  และสนุกสนานกับการเรียนครับ” 

ว่าที่ ร.ต.คณรัตน์ ยินดีมิตร 

หรือแมน บัณฑิตคณะ-

สื่อสารมวลชน สาขาวิทยุ- 

กระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 

เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบัน

เป็นผู้ช่วยเภสชักร โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า กทม.

 “การเรียนที่ ม.รามค�าแหงเป็นเรื่องยาก 

เพราะไม่มีใครบังคับ ไม่มีคะแนนเก็บ ไม่มีคะแนน

เข้าเรียน และสอบ 100 % แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ ความส�าเร็จก็อยู่แค่เอื้อมครับ”

 คณรตัน์ กล่าวว่าผมทำางานไปด้วยเรยีนไปด้วย 

จึงวางแผนและวางเป้าหมายโดยให้ความสำาคัญ

ของการศกึษาเป็นเรือ่งหลกั ก่อนสอบในแต่ละวชิา 

ผมจะอ่านหนังสือทีละบท และสรุปใจความสำาคัญ

ของแต่ละบทออกมาเป็นคำาพดูของตวัเอง เพือ่สะดวก

ต่อการอ่านก่อนสอบ ดีกว่าอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ

ก่อนสอบ จะทำาให้รู้สึกว่าหนังสือเล่มหนา เนื้อหา

สาระเยอะ และอาจจะจำาไม่ได้

 “ส�าหรับผมเป็นคนท่ีอ่านหนังสือนานๆ

แล้วง่วงนอน จะหาวิธีการจดจ�าด้วยตัวเอง คือ  

การท่อง อ่านแล้วจ�าไม่ได้ก็เขียนแล้วท่อง  เพราะ

ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วจ�าไม่ได้ เราก็เขียน คิดตาม 

พูด อ่านท่อง มันจะช่วยท�าให้เราจ�าได้ครับ” 

 บัณฑิตคณรัตน ์ กล่าวด้วยว่า ม.รามคำาแหง

เป็นสถาบนัการศึกษาแบบตลาดวชิา ให้บคุคลทกุระดบั

เข้าถงึการศกึษา มคีวามเสมอภาคและความเท่าเทยีม 

ในการเข้าถงึการศกึษา “ไม่ว่าคณุจะเป็นใคร ทำางานอะไร 

ฐานะเป็นอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหน อายุเท่าไหร่ก็ไม่มี

คำาว่าสายเกนิไปทีจ่ะเรยีนรู ้ และเรยีนจบปรญิญาตรไีด้

โดยไม่ต้องเสียเงินแพงๆ ขอแค่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ  

ก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้

 “การเรียนในคณะสื่อสารมวลชน คณาจารย์

ให้ความรัก ความเมตตาและความเอ็นดูลูกศิษย์ 

ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน อบรมสั่งสอนให้ม ี

ความรู้คู่คุณธรรม น�าความรู้ไปรับใช้สังคม และ

ผมยังได้รับมิตรภาพ ความสามัคคี ความอดทน 

ความพยายาม จากการท�างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ 

เม่ือเรยีนจบผมต้ังใจทีจ่ะน�าความรูด้้านสือ่สารมวลชน

ที่ได้เรียนมาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการท�างาน

ด้านสือ่สารให้เกดิประโยชน์สงูสดุในทกุสาขาวชิาชพี”

 วันนี้ผมเรียนจบปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยม

อันดับ 2 โดยใช้เวลาเพียง 2 ปีครึ่ง และเรียนจบ  

ร.ด. ปี 5 พร้อมสำาเรจ็หลกัสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซล 

รุ่นที่ 24 ของแผนกวิชาการสงครามพิเศษ โรงเรียน

รักษาดินแดน ศูนย์การกำาลังสำารองด้วย ถือเป็น

ความสำาเร็จในขั้นต้นของชีวิตที่ผมมีความรู ้สึก

ภาคภมูใิจ และมคีตปิระจ�าใจโดยยดึหลกั 5 ข้อ คอื  

1) ถ้าเราไม่รูจ้กัคำาว่าลำาบาก เรากจ็ะไม่รูจ้กัคำาว่าสบาย 

2) ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน  

3) ถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์ เราก็จะไม่รู้จักความสุข 

4) ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน เพราะชีวตินีไ้ม่มอีะไรได้มาง่ายๆ 

และ5) การรอคอยอะไรสกัอย่าง ยิง่ได้ยากมากเท่าไหร่ 

ยิ่งมีคุณค่ามาก

 “ขอฝากน้องๆ นกัศกึษารามฯ ทีก่ำาลงัศกึษาอยู่

ให้มีกำาลังใจในการเรียน คือ เราต้องมีการวางแผน

และมเีป้าหมายในชีวติ มคีวามอดทนทีจ่ะยอมลำาบาก

ในวันนี้เพื่อรอคอยความสำาเร็จที่กำาลังจะเกิดในวัน

ข้างหน้า”

สองบัณฑิตคนเก่งคณะสื่อสารมวลชน

มุ่งนำาความรู้สื่อพัฒนางานทุกแวดวง
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์กำาหนดจัดสอบภาคปฏิบัติ 

และจัดสอบเองในการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 

รวม 5 กระบวนวิชา ดังนี้

 ☞	ENG 2101 (EN 203) สอบปฏิบัติ 

วันที่ 26-27 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 - 19.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401  

ห้อง1403 และห้อง 1415

 ☞ ENG 2102 (EN 204) สอบปฏิบัติ 

วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2

 ☞	ENG 3201 (EN 309) จัดสอบเอง 

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2

 ☞	ENG 4201 จัดสอบเอง

วันที่ 17 มีนาคม 2558  เวลา 14.00 - 16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2  

 ☞ ENS 4203 จัดสอบเอง

วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.  

คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 2  ชั้น 2 

 ให้นักศึกษาดูช่ือ-นามสกุล แถวและท่ีน่ังสอบ 

ได้ ท่ีหน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชา 

และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 4 คณะมนุษยศาสตร์ 

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน 

ของการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557  พร้อมบัตร- 

ประจำาตัวนักศึกษา บัตรประจำาตัวประชาชน  

และโปรดแต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลาให้มากท่ีสุด 

และหากมาสายเกิน 5 นาที จากกำาหนดเวลาเข้าสอบ

จะหมดสิทธิ์ในการสอบไล่

กำ�หนดก�รจัดสอบเอง 

วิช� ENG และ ENS



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

โดยระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้ทรงเคยไปทำางานฝึกอบรมที่สำานักงานอัยการ

นครนิวยอร์ก 

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางด้านกฎหมาย อาทิ  

ทรงดำารงตำาแหน่งอัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ สำานักงานอัยการสูงสุด   อัยการประจำากอง 

(ข้าราชการอัยการช้ัน 2) สำานักงานคดียาเสพติด  อัยการ- 

จังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำานักงาน

อัยการจังหวัดอุดรธานี  รองอัยการจังหวัดอุดรธาน ี

(ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำานักงานอัยการจังหวัด-

อุดรธานี และ ทรงดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูต 

(นักบริหารการทูต ระดับสูง) ประจำาคณะกรรมาธิการ

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญา ณ กรุงเวียนนา 

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ทรงปฏิบัติหน้าที ่

ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

และประเทศออสเตรีย รวมถึงความสัมพันธ์กับ 

องค์การระหว่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ เป็นท่ียอมรับ

ของผู้นำาประเทศและทูตานุทูตจากนานาชาติท่ัวโลก 

ปัจจุบันทรงดำารงตำาแหน่งอัยการจังหวัดประจำา

สำานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4)  สำานักงาน

อัยการจังหวัดหนองบัวลำาภู

        พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ทรงได้รับรางวัล Medal of Recognition จาก หน่วยงาน 

UNODC (ยูเอ็นโอดีซี) สหประชาชาติได้ทูลถวาย- 

รางวัล เกี ยรติ ยศสู งสุดจากสหประชาชาติ  

เนื่องจากทรงมีบทบาทสำาคัญในระดับนานาชาติ

หลายอย่างเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภา 

เพื่อการศึกษากฎหมาย การรณรงค์ยุติความรุนแรง

ต่อเด็กและสตรี โครงการกำาลังใจ ในพระดำาริฯ 

โครงการจัดทำามาตรฐานผู้ต้องขังหญิง หรือ ELFI 

(เอลฟี) การทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรม และ 

กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ 

United Nations Development Fund for Women - 

UNIFEM (ยูนิเฟม) รู้สึกสำานึกในพระกรุณาคุณ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพระกรณียกิจ

ท่ีทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหน่ึงในสังคมไทย 

ได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ “ทูตสันถวไมตรี” 

(Goodwill Ambassador) ในการต่อต้านความรุนแรง

ต่อผู้หญิง จากผลการดำาเนินงานโครงการกำาลังใจ 

ในพระดำาริฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขังสตรีและ 

เด็กติดผู้ต้องขัง และประทานความช่วยเหลือให้ผู้ต้องขัง 

ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี 

 ด้วยพระปรีชาสามารถและพระกรุณาคุณ 

ต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาท่ีสุดมิได้ สภามหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง ขอทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า-

พัชรกิติยาภา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและ

เป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสืบไป

ม.รามค�าแหงทูลถวายปริญญาฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 อธกิารบด ีกล่าวว่าทีผ่่านมา มนีกัเรยีน ม.ปลาย 

สมัครเข้ามาเรียนระบบ Pre-degree จำานวนมาก และ 

หลายคนใช้เวลาเรียนต่ออีกเพียงเล็กน้อย ก็สำาเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยอายุยังน้อย ทำาให้

พวกเขามีโอกาสเลือกทางเดินในชีวิตได้ก่อนเพื่อนๆ

ในวัยเดียวกัน หลายคนเรียนต่อเนติบัณฑิตยสภา 

และมหีลายคนศกึษาต่อระดบัปรญิญาโททัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศด้วย

 “บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ท้ัง 3 คนนี้ ถือเป็น 

แบบอย่างบณัฑติทีจ่บการศกึษาจากระบบ    Pre-degree  

อย่างมีคุณภาพและจะช่วยเป็นก�าลังใจให้น้องๆ 

ได้เห็นแบบอย่างต้นกล้าท่ีเป็นผลผลิตท่ีน่าภูมิใจ 

เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนต่อระดับปริญญา 

ให้มากขึ้นต่อไป”  

 “ข่าวรามคำาแหง” ได้มีโอกาสสัมภาษณ ์

บัณฑิตท้ัง 3 คน 

คนแรก : น.ส.สริพชิญ์ สนิมา 

หรอื พิง้ค์ ปัจจบุนัอาย ุ 27 ปี 

เ ป ็ น อ า จ า ร ย ์ พิ เ ศ ษ ค ณ ะ -

นิติศาสตร์ ม.รามคำาแหง  

จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ 

อาย ุ 18 ปี จบเนตบิณัฑติยสภา 

อาย ุ19 ปี จบปรญิญาโท  2 ใบ 

 สาขาวชิา Comparative Law, 

University of San Diego และCalifornia Western 

School of Law จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่ออายุ 

22 ปี ทั้งนี้ สิรพิชญ ์เป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่จบ

การศึกษาจากระบบ Pre-degree คนแรกท่ีสามารถ

สอบผ่านสนามสอบอัยการผู้ช่วย และสนามสอบ 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้พร้อมกันท้ังสองสนาม

 สริพชิญ์ กล่าวว่าความสำาเรจ็ของตนเองในวนันี้ 

เริ่มต้นจากการเรียนระบบ Pre-degree เมื่อตอน

อายุ 16 ปี ทำาให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็ว 

และมีโอกาสได้ไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศท้ังยังได้ทุน 

ในการเรยีนด้วย เมือ่เรยีนจบปรญิญาโทกลบัมาจงึได้

สานฝันในการเป็นผู้พิพากษาต่อได้สำาเร็จแล้วด้วย  

อยากฝากน้องๆให้เห็นรุ่นพ่ีๆท่ีประสบความสำาเร็จ

เป็นกำาลงัใจว่า ทกุคนสามารถเรยีนได้ สอบกม็ผ่ีาน มตีก 

แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ แม้จะมีผิดพลาดไปบ้าง 

แต่สุดท้ายทุกคนจะลุกขึ้นมา แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมาย

ของตนเอง ถ้าไม่หยดุเสยีก่อน  กจ็ะสำาเรจ็อย่างแน่นอน

คนที่สอง : น.ส.จิรัชญา 

แก้วจงประสทิธิ ์ หรอืเบลล์ 

บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร ์ 

สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี 

สอบข้อเขียนความรู ้ชั้น- 

เนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 

67   ปีการศกึษา  2557  ได้คะแนน 

สูงสุดในกลุ่มกฎหมายอาญา สอบได้ 80 คะแนน 

มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 11,070 คน และมีผู้สอบได ้

จำานวน 2,130 คน 

 จริชัญา กล่าวว่าเบลล์เข้ามาเรยีนระบบ Pre-degree 

เพราะมีแบบอย่างมาจากครอบครัว ทั้งคุณพ่อและ

คุณแม่จบด้านกฎหมายจากรามคำาแหง และพี่ชาย  

กเ็รยีนจบคณะนิตศิาสตร์จากระบบ Pre-degree เช่นกนั 

ท้ัง 3 คน เป็นแรงบนัดาลให้เข้ามาเรียนคณะนติิศาสตร์ 

และยงัได้เหน็ความสำาเรจ็ของพีพ่ิง้ค์ สริพชิญ์ ทีเ่รยีนจบ 

ตั้งแต่อายุ 18 ปี  พี่พิ้งค์เป็นไอดอลของเบลล์ และ

เบลล์ก็จบปริญญาตรีอายุ 18 ปีเหมือนกัน

 “ตอนนี้เบลล์เรียนจบเนติบัณฑิตยสภาแล้ว 

ตั้งใจจะเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือไปเรียนต่อ 

ต่างประเทศจะได้มโีอกาสสอบเป็นผูพ้พิากษาในอนาคต  

เรือ่งเรียนเบลล์คิดว่านกัเรียน ม.ปลายหลายคนจะกล้าๆ 

กลัวๆ แต่เราต้องลองท�า และท�าให้ดีที่สุด อาจจะม ี

ผิดพลาดบ้างก็มีก�าลังใจจากครอบครัวผลักดันให้

ก้าวต่อไปจนใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี ก็จบปริญญาตรี

และจบเนติบัณฑิตยสภา อายุ 20 ปี” 

คนที่สาม : นายศตพัฒน์ 

แขกเพ็ง หรือตวง บัณฑิต 

คณะนติิศาสตร์ สอบข้อเขียน

ความรูช้ัน้เนตบิณัฑติ ภาคหนึง่  

สมัยที่ 67  ปีการศึกษา 2557 

ได้คะแนนรวมกลุม่กฎหมาย 

อาญาและกลุม่กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์สูงสุด สอบได้ 

150 คะแนน มจีำานวนผูส้อบได้ทัง้สองกลุม่วชิา 407 คน

 ศตพัฒน์ กล่าวว่าผมมีโอกาสเข้ามาเรียน

ระบบ Pre-degree เพราะต้องการเรียนด้านกฎหมาย

อยู่แล้ว ตั้งใจไว้สองเรื่อง คือ เข้ามาเรียนเพื่อค้นหา 

ตวัเองว่าชอบเรยีนกฎหมายจรงิหรอืไม่ และถ้าเราเรยีน

แล้วคดิว่าใช่ กจ็ะเป็นการสร้างโอกาสให้เรยีนต่อให้จบ 

สำาหรบัผมช่วงทีเ่รยีน ผมจะอ่านหนงัสอืและทบทวน

วิชากฎหมายจนเป็นกิจวัตรประจำาวัน วางแผนไว้  

แล้วเลือกทำาไปทีละข้ันตอน พอจบ ม.6 ผมมาเรียนเพิม่ 

อกี 1 เทอมก็จบปริญญาตรี อายุ 18 ปี จากน้ีต้ังใจ 

จะเรียนให้จบเนติบัณฑิตยสภา  และต่อยอดความรู ้

ต่อไป

ม.ร. ยินดีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จบระบบ Pre-degreeฯ                                                   (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

คณะมนุษย์แนะเทคนิคฯ            (ต่อจากหน้า 12)

แก่ชุมชนเหล่านั้นหรือแก่พวกพ้องหรือในประเทศ 

หรือทำาให้คนต่างประเทศมองเราในอีกความคิดหนึ่ง 

อย่างนี้เป็นต้น 

 ลกูศษิย์ครบัการทีเ่ราจะเรยีนรูอ้ะไรต่อมอิะไร

ต่างๆ ดัง่ทีค่รวู่ามนัเป็นเรือ่งทีต้่องตามตดิเราไปเสมอ 

ทางกายภาพนัน้เราจะต้องรูจ้กัดแูลตนเอง การจะไว้หนวด

ไว้เครา การจะตดัเผ้าตดัผม อะไรต่าง ๆ กส็มควรแก่เหต ุ

เพราะว่าทุกคนก็มีเสรีภาพในการที่จะแต่ง ในการ

ที่จะคิด แต่ในขณะเดียวกันนั้น เสรีภาพที่เราจะทำา

อะไรก็ได้ก็จริงอยู่ แต่ว่าต้องไม่กระทบกระเทือน

สิทธิของผู้อื่น ผู้อื่นเขาก็มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกัน

กับเรา ต้องไม่ใช้เสรีภาพ ต้องไม่ใช้สิทธิในทางที่จะ

รังแกความรู้สึกคนอื่นเขา ต้องไม่ใช้สิทธิเกินส่วน 

ต้องไม่ใช้สิทธิในทางที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

แต่เพียงฝ่ายเดียว พูดง่าย ๆ ได้ว่าต้องรำาลึกอยู่เสมอ

ว่าเรามีความรู้ก็จริง คนอื่นเขาก็มีด้วยเหมือนกัน 

ในขณะเดียวกันเราปฏิบัติอย่างไรอย่างหนึ่ง ผู้อื่น

เขาชอบหรือไม่และในขณะเดียวกัน ผู้อื่นเขาก็จะ

ทำาเหมือนกันกับเราได้หรือไม่เพียงใด กฎกติกาของ

บ้านเมืองเป็นเร่ืองที่เราจะต้องเรียนรู้ และจะต้อง

พยายามปฏบิตั ิ และให้เกดิเป็นธรรม มจีติใจเป็นธรรม 

ไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ มีจิตใจยุติธรรมไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้ว

ก็ดูแลกฎหมายของบ้านของเมืองไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้  

กจ็ะทำาให้เราเป็นพลเมอืงดไีด้ในระดบัหนึง่ ครเูชือ่ว่า

อย่างนั้น เอาไว้พบกันฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ

สามารถ download  ออกดสูถานทีส่อบ  หมายเลขแถว 

และทีน่ัง่สอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการ

เข้าสอบแทนใบเสรจ็รบัเงนิได้และสามารถเข้าไปดูได้

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2558 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงข ้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตาราง

สอบไล่รายบุคคลฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี งานจดัสอบ 

ฝ่ายจัดสอบ สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามคำาแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2558     

 ✫บญัชตีดิทีน่ัง่สอบ    เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีด

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีนัง่สอบ  รหสัประจำาตัว  ชือ่ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็น 

รายชือ่ของนักศกึษาแต่ละคน  และนำาไปตดิท่ีน่ังสอบได้   

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 ✫บัญชรีายชือ่นกัศกึษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร

ทีแ่สดงรายละเอยีดเก่ียวกับแถว ทีน่ัง่ วชิา ช่ือ-นามสกุล

ซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้องลงลายมอืชือ่

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได ้เข ้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  

ก่อนลงลายมอืชือ่ให้นกัศกึษาตรวจสอบกระบวนวชิา

ท่ีจะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ✫ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชา 

ในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ 

ม.ร. สอบภาค 2ฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

ภายในหรือนอกประเทศ หรือในอาเซียน ที่จะมี

ผลกระทบต่อแวดวงวชิาชพีของตนเอง  เพ่ือเตรยีมตวั 

สู่ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพ การท�างาน

อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ  หรือหากประสงค์

จะศกึษาต่อ   กต้็องวเิคราะห์ว่าควรจะศกึษาต่อในด้านใด

จึงจะเหมาะกับตนเอง และสถานการณ์ด้านสังคม 

เศรษฐกจิ การเมอืง  เพือ่ให้สามารถประกอบอาชพีได้ 

และประสบความส�าเร็จในอนาคต”     

 จากนัน้เป็นการบรรยายหวัข้อ “ทำาอย่างไร พชิติ

ใจนายจ้าง” โดย นางสาวสาริลักษมิช์ ไวทยศาสตริน 

หรือ  “ครูเอมี”   อาจารย์และท่ีปรึกษาภาพลักษณ ์

บุคลิกภาพ ที่ เอไอซีไอ ประเทศแคนาดา ซึ่งเคยเป็น

วิทยากรให้กับสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 บริษัท โออิชิ 

และสถาบนัอมิเมจ ไอดอล จอห์น  โรเบร์ิต พาวเวอร์ 

 ครูเอมี แนะหลักการพิชิตใจนายจ้าง ว่าม ี

3 ประการ โดยต้องเริ่มจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

ต่อเพือ่นร่วมงาน  รูจ้กัพฒันาบคุลกิภาพ  มสีมัมาคารวะ 

เรียบร้อย ทำาตัวตามสบาย ไม่เครียด และพยายาม

สร้างความสุขในหน่วยงาน                                                            

 ประการที่สอง ต้องพัฒนาความรู้ในงาน

ที่รบัผดิชอบ เรยีนรูใ้ห้รอบด้าน อย่างสร้างสรรค์ รูจั้กคดิ 

รูจ้กัทำาอย่างรอบคอบ กระตอืรอืร้น   มทีศันคตด้ิานบวก 

การสือ่สารท่ีดี  การใช้ภาษาอย่างถูกต้องในหน่วยงาน      

 ประการท่ีสาม ควรปฏบัิติงานด้วยความขยนั 

อดทน และซื่อสัตย์ รู้จักอาสา แสดงการมีนำ้าใจ  

กล้าคดิทำานำาเสนอแนวคดิใหม่ๆ กระชบั เพือ่ความสำาเรจ็ 

ความก้าวหน้าขององค์กร 

โดยเน้นตัวเลขมาตราให้แม่นย�าและใจความส�าคัญ

ของมาตราน้ัน ไม่ถึงขนาดจ�าได้ทุกตัวอักษร เว้นแต ่

จะเป็นมาตราหลักที่ส�าคัญก็จะท่องให้จ�าขึ้นใจ

 เวลาอ่านเบลล์ไม่ค่อยก�าหนดเวลาในการอ่าน-

หนังสือตายตัว ไม่เคยเร่งตัวเองว่าวันนี้จะต้องอ่าน

ให้ได้กี่หน้า หรือฟังค�าบรรยายให้ได้กี่ครั้ง เพราะจะ

เป็นการกดดันตัวเอง อาศัยการอ่านไปเรื่อยๆ ช้าแต่

ให้เข้าใจจรงิ เม่ือเหนือ่ยกพ็กั ออกไปเดนิยดืเส้นยดืสาย 

เม่ือเครยีดกผ่็อนคลาย ท�าให้สมองปลอดโปร่ง ไม่เครยีด 

 และมีความสุขกับการอ่านหนังสือ”

     บณัฑติจริชัญา กล่าวอกีว่าตลอดช่วงเวลาทีเ่รยีน

ทั้งสองแห่ง บางครั้งรู้สึกเหนื่อยมากกับการต้อง

อ่านหนังสือทั้งสองอย่างซึ่งมีเนื้อหาไม่ใกล้เคียงกัน 

เครียดบ้างเมื่อคะแนนในห้องแย่ลง น้อยใจบ้างเวลา

ทีเ่พือ่นๆไปเทีย่วเล่นทำากจิกรรมกนั แต่ดิฉนัไม่สามารถ 

เข้าร่วมได้เพราะอยู่ในช่วงใกล้สอบแล้วต้องอ่านหนังสือ  

แต่เมือ่ดฉินัจบ ม.ปลายมาได้เกรดเฉลีย่ 3.5 พร้อมกบั

สะสมหน่วยกติได้ครบ 140 หน่วยกติ ด้วยเกรดเฉลีย่ 

3.05 จบปริญญาตรีพร้อมกับจบ ม.6 ได้จึงไม่เสียดาย

อะไรอีกเลย 

 “วนันีเ้บลล์สำาเรจ็การศกึษาแล้ว รูส้กึภาคภมูใิจ

เป็นอย่างมากที่สามารถก้าวมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ สิ่งท่ี

ได้รับในวันนี้คุ้มค่ามาก เบลล์มีเวลาที่เหลือมากกว่า

คนอื่นในการที่จะได้ไปศึกษาหาความรู้ โอกาสที่จะ

ได้เลือกเส้นทางตัวเองก่อน ความอดทน ไม่ย่อท้อ

ต่อความยากลำาบาก ความขยันมุ่งมั่นในการเรียนรู ้

และที่มากกว่าน้ัน คือ การทำาให้พ่อแม่ภูมิใจ และ 

ไม่ผิดหวังในตัวลูกสาวคนนี้ด้วย

 สำาหรับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ที่กำาลังศึกษาอยู่ 

เบลล์อยากบอกว่า เบลล์เป็นคนหนึ่งที่เคยท้อแท้ 

และคิดจะถอย แต่ก็คิดได้ว่าเม่ือเราได้ลงมือท�าแล้ว 

ต้องท�าให้ถึงท่ีสุด ไม่มีสิ่งใดยากเกินความพยายาม  

ขอเพียงอดทนและมุ่งมั่น ปลายทางย่อมพบเจอ

ความส�าเร็จแน่นอนค่ะ”

สองพี่น้องควงคู่ฯ                         (ต่อจากหน้า 5)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๖) วันที่ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

 

เตรียมกาย

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะมนุษยศาสตร์จดัปัจฉิมนิเทศ  แนะบณัฑติ 

“ท�าอย่างไร พชิติใจนายจ้าง” หวงัผลกัดนัให้บณัฑติ

ได้งานท�าภายในหนึ่งปีหลังส�าเร็จการศึกษา โดยมี 

วทิยากรมอือาชีพสถาบันอมิเมจ ไอดอล จอห์น  โรเบิร์ต 

พาวเวอร์ ร่วมบรรยาย  เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ์  2558   

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน 

คณบดคีณะมนษุยศาสตร์ กล่าวว่าขอแสดงความยนิด ี

กับบัณฑิตและนักศึกษาท่ีใกล้สำาเร็จการศึกษา  

ปีการศกึษา 2557 จากสถานการณ์ปัจจบุนั สงัคมมกีาร 

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 

เป็นเหตุให้บัณฑิต และนักศึกษาทุกคน ต้องสร้าง

ความพร้อม ความมั่นใจให้กับตนเอง โดยต้อง 

ปรบัเปลีย่นตนเอง หาโอกาสเสรมิทกัษะ เพิม่ความรู้ 

และความเข้าใจทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ในสาขาที่ตนศึกษา 

 “โครงการปัจฉิมนิเทศ เร่ือง “ท�าอย่างไร 

พชิิตใจนายจ้าง” จดัเพือ่เตรยีมความพร้อมในการท�างาน 

และพฒันานกัศกึษาในด้านทกัษะความรู ้ ความเชีย่วชาญ

ในการประกอบอาชีพ ให้มีลักษณะพึงประสงค์

ตามความต้องการของนายจ้าง”

 “บัณฑิตควรรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง

และสถานการณ์รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. สอบภาค 2 ปีการศึกษา 2557

21 มี.ค. - 9 เม.ย. 2558

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนดสอบภาค 2 

ปีการศกึษา 2557 ระหว่างวนัที ่21 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 

(เว้นวันที่ 29 มีนาคมและ 5 เมษายน 2558)   

รวมทำาการสอบ 18 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา 

คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00 -16.30 น.

 ✫สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803, BNB10, BNB11,  

  KTB และ PBB  

 ✫สถานที่สอบพิเศษ

สถานที่สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชุม-

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช สถานที่สอบพระภิกษุ-

สามเณร  สอบซำา้ซ้อน  อาคารเวยีงคำา101  (VKB 101) 

 รามคำาแหง 1

 ✫การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นกัศกึษาทกุชัน้ปี และผูเ้ข้าศกึษารายกระบวนวชิา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีสามารถ 

ตดิต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบคุคลด้วยตนเอง โดยนำาบตัร-

ประจำาตวันกัศกึษา หรอื ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน 

ไปตดิต่อรบัได้ตามสถานทีม่หาวทิยาลยักำาหนด ตัง้แต่

วันที่ 11 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 ในเวลาราชการ ดังนี้ 

 1. งานบรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 1 รามคำาแหง 1          

 2.  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามคำาแหง 2

       นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย

จัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั คอื อาคารเวยีงผาชัน้ 1 

สถาบนัคอมพวิเตอร์ตัง้แต่วนัที ่ 25 กมุภาพนัธ์  2558

 3. จากระบบ INTERNET  ทีเ่วบ็ไซต์  www.ru.ac.th 

หวัข้อสารสนเทศปรญิญาตร ี(ส่วนกลาง) ซึง่นกัศกึษา

 ประดิษฐานองค์พ่อขุนฯ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ และนายอาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน 

ในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชข้ึนประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานพ่อขุน- 

รามคำาแหงมหาราช  ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 14  กุมภาพันธ์  2558

 ครูพูดถึงการเตรียมตัว เตรียมใจ คราวนี ้

ครูอยากจะบอกถึงการเตรียมกาย การเตรียมกาย

ในที่นี้นั้นหมายความว่าลูกศิษย์จะต้องเตรียมทั้ง 

บุคลิกภาพของร่างกาย ลูกศิษย์จะต้องเตรียมทั้ง 

บุคลิกภาพด้านความรู ้ ความสามารถ และลูกศษิย์

จะต้องเตรยีมทัง้กายทีเ่ป็นกายภาพคอืสขุภาพนัน้

นั่นเอง 

 ต้องเตรียมกายในท่ีว่าเราจะต้องทำาตัว 

ให้เป็นบณัฑติอย่างภาคภมู ิ เราเดนิไปไหนเราเข้าไป-

สงัคมใด เราจะแต่งกายอย่างไร เราจะรบัประทานอาหาร

อย่างไร เราจะอยู่ในกลุ่มผู้คนอย่างไร เราอยากจะ 

ตะโกนในที่ ๆ อยากจะตะโกน หรือเราอยากจะ 

ตะโกนส่งเสียงดังในที่สาธารณะด้วยความยินดี 

ด้วยความลิงโลดอะไรกแ็ล้วแต่ เราจะทำาได้อย่างไร 

เรารบัประทานอาหารกับผูค้นมากมายในร้านอาหาร 

เราจะวางตนอย่างไร จะใช้เสียงจะใช้เคร่ืองมือ 

อะไรต่าง ๆ เราพร้อมแล้วหรอืไม่ทีจ่ะปฏบิตั ิจะประพฤติ

ได้เหมือนกับคนอื่นที่เขาได้รับการศึกษา และที ่

เขาได้รับการอบรมมา เพราะการแสดงออกในทางใด 

กต็ามแต่ การศกึษาอบรมนัน้มนัจะตามเราไปเสมอ

ในทุกที่ทุกถิ่น 

 ลูกศิษย์ครับเราเดินไปในที่ใด เราสังเกต 

คนอื่นว่าเขาเดินมาอย่างนั้น มีลักษณะอย่างไร 

น่าไว้ใจ ไม่น่าไว้ใจ ในลักษณะท่ีเป็นผูท่ี้น่าเชือ่ถือ 

เป็นคนที่น่านับถือ เป็นคนที่เราเชื่อได้ว่าเขาคง

ไม่มาปล้นเรา และเชื่อว่าเขาเข้ามาในกลุ่มที่เรา

นัง่อยูเ่ขาคงไม่มาทำาร้ายอะไร ไม่มาโจรกรรม ไม่มา- 

ล้วงกระเป๋า ไม่มาทำาให้เกิดความเสื่อมเสียใด ๆ 

เกิดขึ้นในหมู่พวก และในขณะท่ีเขามีท่าทาง

ทางกายภาพ เขาจะเต้นจะรำาจะร้อง เขาจะแสดง

อะไรเขาทำาได้สมดังที่เขาได้ศึกษาในวิชาเหล่านั้น

มาหรือไม่ หรือตามที่ได้เคยมีผู้บ่งบอกว่าคนนี้มี

ความรู้ด้านใด คนนี้จบการศึกษามาในระดับใด 

คนนีเ้ป็นผูท้ีท่ำาอะไรได้บ้างอย่างนีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้ 

ในการทีเ่ราจะพดูคยุ จะทำาอะไรกต็ามแต่ เราจะต้อง 

รำาลึกได้ว ่าเราเป็นอะไรแล้วกำาลังจะทำาอะไร  

เราเป็นบัณฑิต เราเป็นผู้รู้ย่อมรู้ในเร่ืองการควร 

ไม่ควร เราเป็นบณัฑติย่อมเป็นผูฝึ้กตน ซึง่ครยูำา้แล้ว 

ยำา้อกี การทบทวนไปทบทวนมาและการแสดงออก

จะบ่งบอกถึงฐานะ ฐานนัดรทางจติใจ ท้ังความรู้  

ทั้งด้านทางสังคมและด้านอื่น ๆ เราเข้าไปในที่ใด 

ไม่เป็นที่รังเกียจหรือน่ารังเกียจแก่คนเหล่านั้น  

คณะมนุษย์แนะเทคนิคพิชิตใจนายจ้าง

ลุ้นบัณฑิตให้ ได้งานทำาเร็วขึ้น

(อ่านต่อหน้า 11)


