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ปีที่ ๔๔

‘หนู มิเตอร์’รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ฝากบัณฑิตรามฯรักในอาชีพ ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
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(อ่านต่อหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 10)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเมตตา “บัณฑิตพิเศษ ม.รามคำาแหง”

  นายสร่างศัลย์  เรืองศรี “หนู มิเตอร์” 

ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อาร์ สยาม 

รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม 

 ในฐานะที่ เป็นศิลปินผู้ เชี่ ยวชาญ 

ด้านประพันธ์เพลงและการขับร้องเพลง 

 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 หนู มิเตอร ์ ศิลปินนักร้อง นักดนตรีและโปรดิวเซอร์ฝีมือดี

แห่งวงการเพลงลูกทุ่ง และเพลงเพื่อชีวิตระดับประเทศ  เจ้าของ

ซิงเกิ้ลล่าสุด โลกเปลี่ยนไป แต่ใจไม่เปลี่ยนแปลง และปากหวาน 

ในอัลบั้ม THE MAN CITY LION PROJECT ชาย เมืองสิงห์ 

สังกัด ค่ายเพลง อาร์ สยาม ในเครือ บมจ.อาร์เอส มีผลงานเพลง

อยู่มาก เช่น นิราศป่าปูน แค่เธอ...ผู้เป็นแรงใจ คนสำาคัญ วอนฟ้าห่มดาว 

เข็ดรักจากเจ้าพระยา เป็นต้น

 หนู มิเตอร์ กล่าวในโอกาสน้ีว่ารู้สึกเป็นเกียรติท่ีสภามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงมอบปริญญาศิลปกรรมศาสตร-

   
 ม.ร.ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ทำาบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

   
 
 

   
 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

รับสมัครผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับนักบริหาร-

รุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา (Sunday Program) 

รุ่นที่ 1 ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด เรียนวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00-21.00 น. ท่ีวิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร.รับสมัครนศ. M.B.A.

สำ�หรับนักบริห�รรุ่นใหม่

(อ่านต่อหน้า 11)

รับสมัครนศ.ฝึกอาชีพ RAM3000

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ขอเชิญนักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่   

75 หน่วยกิตข้ึนไป เข้ารับการฝึกอาชีพวิชา RAM3000 

สหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2558 (ทดแทน

ในหมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต) กับองค์กร- 

ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือน

มิถุนายน - กันยายน 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  

ถึงวันท่ี 30 เมษายน  2558 หรือสอบถามรายละเอียด 

ได้ท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8503 

www.ram3000.ru.ac.th

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประกอบกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมกับ 

กองทัพภาคท่ี 1 และหน่วยบัญชาการ-

รักษาดินแดน ตลอดจนชาวรามคำาแหง 

ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชน

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

จำานวน 25 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ส่งมอบโค-กระบือ ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 

 บัณฑิตรามคำาแหงและชาวรามคำาแหง

ทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำาเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง รุ่นที่ 40 

ประจำาปี 2556-2557 จำานวน 32,626 คน เมือ่วนัที่ 

2 - 6 มีนาคมที่ผ่านมา โดยบัณฑิตพิเศษทุกคน 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นั่งรถเข็นเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร    ณ ด้านล่างที่ประทับ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บัณฑิตพิเศษ 

น่ังวีลแชร์โดยไม่ต้องยืนขึ้นรับปริญญาบัตร  

และมีรับสั่งถามทุกข์สุขอย่างไม่ถือพระองค์  

ยังความปลื้มปีติแก่บัณฑิตอย่างล้นพ้น จนทำาให้

บณัฑติพกิารหลายคนถงึกบักลัน้นำา้ตาแห่งความ-

ปลื้มปีติเอาไว้ไม่อยู ่    พระราชทานปริญญาบัตรแก่ น.ส. ปรารถนา  นคราวัฒน์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ น.ส. สาวิณี  พิมพ์หนู
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบบัทีแ่ล้ว ตรงนี ้“ข่าวรามคำาแหง” 

ได้ขอให้ตดิตามว่า “วรรณกรรมแห่งชาต”ิ 

ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดสรร

และประกาศมาเมื่อเร็วๆ นี้

 มีวรรณกรรมเรื่องใด และ 

 นักเขียนคนใดเป็นผู้ประพันธ์

 ฉบับนี้ “ข่าวรามคำาแหง” ยินดี 

ที่จะแจ้งให้ทราบว่า

 เล่มที่ ๑ “สี่แผ่นดิน” 

 ของ ศาสตราจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์ 

คึกฤทธิ์ ปราโมช

 เล่มที่ ๒ “หญิงคนชั่ว” 

 ของ กัณหา เคียงศิริ

 เล่มที่ ๓ “อ้ายเปียด้วน” 

 ของ อบ ไชยวสุ

 เล่มที่ ๔ “หัวใจทอง” 

 ของ ศาสตราจารย์หม่อมหลวง

ปิ่น มาลากุล

 เล่มที่ ๕ “นำ้าเล่นไฟ”

 ของ สุกัญญา ชลศึกษ์

 เล่มที่ ๖ “กวีนิพนธ์”

 ของ อังคาร กัลยาณพงศ์

 เล่มที่ ๗ “ปีศาจ” 

 ของ ศักดิชัย บำารุงพงศ์

 เล่มที่ 8 “เหมืองแร่” 

 ของ อาจินต์  ปัญจพรรค์

 ตอนนี้รายงานมาได้แค่ ๘ เล่ม 

อีก ๓๐ เล่ม คงต้องติดตามกันต่อไป

 แต่ ๘ เล่มนี ้ผูอ่้าน “ข่าวรามคำาแหง” 

ได้เคยอ่านกันมาแล้ว

 คนละกี่เล่ม

ม.ร.ปลื้มสองหนุ่มอุทัยธานีพี่น้องฝาแฝด

แบบอย่างผู้มุ่งมั่นจบนิติศาสตร์ทั้งคู่เก่งไม่แพ้กัน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง แสดงความยินด ี

กบัสองพีน้่องฝาแฝด “หน่ึง” นายพงษ์เทพ และ ‘สอง’  

นายพงษ์ทัช ดีพิจารณ์ บัณฑิตคณะนิติศาสตร ์

สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัอทุยัธาน ี สองพีน้่องฝาแฝด

ที่รักการเรียนด้านกฎหมายจนส�าเร็จการศึกษา 

จากระบบ  Pre-degree  คณะนติศิาสตร์  ด้วยเกยีรตนิยิม 

อนัดบัสอง โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์ จนัทรสตูร์ 

รองอธิการบดีฝ ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี  

มาร่วมงาน เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ ห้องประชมุ 1 

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสนี ้ ผศ.วฒุศิกัดิ ์ อธกิารบด ี ม.ร.กล่าวว่า 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้งสองคนที่ประสบ

ความส�าเร็จในการเรียนด้านกฎหมายตามที่ตั้งใจ  

ขอให้ใช้ความรู้ด้านนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาหลัก 

ของบ้านเมอืง ด้วยการยดึม่ันในคณุธรรมและจรยิธรรม 

ออกไปประกอบอาชีพที่สุจริตและรักษาความ

ยุติธรรมในสังคม เมื่อจบจากรามค�าแหงไปแล้ว  

อย่าหยุดเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ และถ้า

มีโอกาสให้กลับไปพบครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะน�า

เส้นทางในชวีติ จะได้เกดิประโยชน์กบัตนเอง อกีทัง้ 

ขอให้เป็นหลกัแก่ครอบครวัและประสบความส�าเรจ็

ในวิชาชีพต่อไป   

 ส�าหรับเส้นทางชีวิตของสองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้  

แฝดคนพี่ คือ “หนึ่ง” นายพงษ์เทพและแฝดคนน้อง

ซึง่เกดิห่างจากคนพีเ่พยีง 8 นาท ีคอื “สอง” นายพงษ์ทชั 

ทัง้สองเป็นชาวจงัหวดัอทุยัธาน ี จะใช้ชวีติทีค่ล้ายกนั 

ไม่เคยห่างกันตั้งแต่เล็กจนโต รวมทั้งการเลือกเรียน

ในทุกระดับจนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ก็เรียนในสาขาวิชาเดียวกัน และยังเก่งไม่แพ้กันด้วย  

 ทั้งหนึ่งและสอง เมื่ออายุ 18 ปี สมัครเข้ามา

เรียนระบบ Pre-degree ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัด-

อุทัยธานี ขณะเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

จังหวัดอุทัยธานี เมื่อจบ ม.6 เทียบโอนมาเรียนชั้น

ปรญิญาตรแีละใช้เวลาเรียน 3 ปี จงึจบชัน้ปริญญาตรี  

อาย ุ 21 ปี ด้วยเกยีรตนิยิมอนัดบัสอง ปัจจบุนัทัง้คู ่ 

อายุ 22 ปี ก�าลังศึกษาอยู่ที่ส�านักอบรมกฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา โดยสามารถสอบผ่านภาค 1 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา และก�าลงัเรยีนภาค 2 

กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา 

 จากนี้คือเรื่องราวของสองพี่น ้องฝาแฝด 

ที่ค้นหาตัวเองได้เร็วตั้งแต่เรียน ม.ปลาย โดยเริ่มต้น

จากการเรียนระบบ Pre-degree ท�าให้เขาสองคน 

ได้มีโอกาสในชีวิตท่ีจะก้าวตามความฝันในการเรียน 

ด้านกฎหมายและประกอบอาชีพที่ใช ้กฎหมาย 

ผดุงความยุติธรรมได้เร็วก่อนใคร

 ✽ท�าไมถึงเลอืกเรียนระบบ  Pre-degree  คณะนติศิาสตร์

 หนึ่ง-พงษ์เทพ : ผมกับน้องเลือกเรียนระบบ 

Pre-degree เพราะเพือ่นทีโ่รงเรยีนแนะน�า จงึมาสมคัรเรยีน 

สาขาฯอทุยัธาน ี ซึง่อยูใ่กล้บ้านใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

15 นาท ี และตอนเดก็ๆผมกบัน้องเคยอยากเป็นต�ารวจ 

เลยคิดว่าคณะนิติศาสตร์เหมาะสมกับเราสองคน

ที่สุด 

 สอง-พงษ์ทชั : ถ้าเรยีนด้านกฎหมาย ต้องเรยีน

ที่คณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง เท่านั้น

 ✽แบ่งเวลาเรียนอย่างไร

 หนึ่ง-พงษ์เทพ : ในขณะที่เรียนอยู่ ม.ปลาย 

จะหาเวลาอ ่านหนังสือตอนหลังเลิกเรียนและ 

วันเสาร์-อาทิตย์ ตอนปิดเทอมก็จะทุ่มเทเวลาในการ

อ่านหนงัสอืสอบอย่างเตม็ที ่ พอจบ ม.ปลายกม็ุง่หน้า 

เข้าเรยีนที ่ม.รามค�าแหงทีเ่ดยีวโดยไม่ได้ไปสอบทีอ่ืน่

 สอง-พงษ์ทัช : ผมจะแบ่งเวลาคล้ายๆกับพี่ 

เพราะเราสองคนจะช่วยกันเรียนตลอด อ่านหนังสือ

และทบทวนตัวบทกฎหมายไปพร้อมกันทุกวัน 

เรยีนแล้วรูสึ้กสนุก เวลาอ่านก็จะรูส้นุกไปด้วย ไม่เบือ่ 

และได้รู้กฎหมายมากขึ้น

 ✽สิ่งที่ได้รับจากการเรียนระบบ Pre-degree

 หน่ึง-พงษ์เทพ : ระบบ Pre-degree เปิดโอกาส

ให้สามารถเรยีนจบปรญิญาตรไีด้ไวกว่าเพือ่นๆคนอืน่ 

และยังได้ศึกษาต่อท่ีส�านักอบรมกฎหมายแห่ง 

เนตบิณัฑติยสภาได้ไวกว่าเพือ่นรุน่เดยีวกนั ซึง่ระหว่าง

เรียนที่สาขาฯอุทัยธานี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การ

ดูแลแนะน�าเป็นอย่างดี ปรึกษาได้ทุกเรื่อง 

 สอง-พงษ์ทชั: ได้มโีอกาสค้นหาตนเองว่าชอบ

เรียนสาขาวิชาใด เป็นการทดสอบว่าสิ่งท่ีเราเรียน

อยู่คือสิ่งที่ใช่หรือไม่ ยังมีโอกาสหาประสบการณ์
(อ่านต่อหน้า 10)

หนึง่-พงษ์เทพ สอง-พงษ์ทชั



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 นางสาวสาวณิ ี พมิพ์หน ู

บัณฑิตผู ้พิการทางสายตา 

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการส่ือสารพัฒนาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ เผยนาที

ปลื้มปีติที่สุดในชีวิตว่า ดิฉัน

รูส้กึตืน่เต้นและดีใจจนบอกไม่ถกู

ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อบัณฑิตพิเศษและทรง

ห่วงใยถามทุกข์สุขถึงอาการที่ตนเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 

วินาทีนั้นตื่นเต้นท�าให้ไม่กล้าที่จะตอบค�าถามใดๆ

เพราะกลัวว่าจะกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ ได้แต่ยิ้มตอบรับกับ

พระองค์ ดิฉันเชื่อว่าการที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา 

กับบัณฑิตพิเศษเช่นนี้ นอกจากจะสร้างความปลื้มปีต ิ

และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ตนเองแล้ว  

ยังความปลาบปล้ืมแก่ครอบครัวและมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงด้วย 

 “ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจ คือ ช่วงท่ี 

เตรียมตัวรอเพื่อเข ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ดิฉันรับรู้ได้ถึงความห่วงใยจากผู้บริหารและอาจารย ์

ทีช่่วยดแูลบณัฑติพเิศษอยู ่โดยเฉพาะ ผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดี ม.ร.ที่ท่านเดินสอบถามกับบัณฑิตพิเศษว่า 

แต่ละคนป่วยหรอืเจบ็ป่วยจากโรคอะไร ขณะทีท่่านพดูคยุ 

กับดิฉัน ดิฉันถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตัน  

ซึง่ท่านอธกิารบดไีด้ปลอบใจ โดยเล่าถงึคณุยายของท่าน 

ที่อายุมากและตามองไม่เห็น แต่คุณยายก็ยังใช้ชีวิตที่มี

ความสุขได้ จังหวะนั้นท�าให้ดิฉันหยุดร้องไห้และยิ้มได้

ด้วยความมั่นใจอีกครั้ง ดิฉันขอขอบคุณถึงความห่วงใย

และความจรงิใจทีท่่านอธกิารบดมีอบให้แก่ลกูศิษย์คนนี้

ด้วยนะคะ” 

 บัณฑิตสาวิณ ี เล่าว่า เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม 

หลงัจากทีเ่รยีนจบชัน้ปรญิญาตร ี เมือ่อาย ุ23 ปี ซึง่ตนเอง 

มีปัญหาเรื่องสายตามาตั้งแต่ 2 ขวบ และโชคดีที่เกิดมา 

ในครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมและคอยเป็นก�าลังใจ

โดยเฉพาะคณุพ่อนายสมพงษ์ พมิพ์หน ู พ่ีน้อง และเพ่ือน 

ที่สนิทคอยดูแล ดิฉันจะพยายามช่วยเหลือตนเองก่อน 

ใช้ชีวิตให้ปกติเหมือนเพื่อนคนอื่น เพื่อไม่ให้เป็นภาระ

กับคนรอบข้าง 

 “ช่วงเวลา 5 ปีทีเ่รยีนปรญิญาโท ดฉัินต้องอ่านหนงัสอื

ให้อยูใ่กล้ตามากทีส่ดุถงึจะเหน็ตัวอกัษร ใช้วธิท่ีองจ�าและ 

ท�าความเข้าใจกับเนื้อหาด้วยตนเอง และเลือกเรียน

สาขาสื่อสารพัฒนาการ เพราะจบช้ันปริญญาตรีด้าน 

นิเทศศาสตร์ ทั้งยังเป็นคนพูดเก่ง กล้าแสดงออก และ

เคยท�างานเป็นพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  

แต่ก็ต้องเลิกไปเพราะเริ่มมองไม่ชัดมากขึ้น ดิฉันเชื่อว่า 

หลายคนอาจมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ ไม่ว่าจะหนักหรือ

เบาก็ตาม ขอให้ยอมรับกับสิ่งนั้น ให้เชื่อว่าเรายังต้อง

มชีวีติอยู ่อย่าคดิว่าเราด้อยกว่าใคร ไม่ว่าพรุง่นีห้รอือนาคต

จะเป็นอย่างไร ให้ใช้ชีวิตของตนเองให้มีความสุขที่สุด” 

 ด้านนางสาวปรารถนา 

นคราวัฒน์ บัณฑิตผู้พิการ 

ทางสายตา ส�าเร็จการศึกษา 

ระดับปรญิญาตร ี คณะมนษุยศาสตร์ 

เป็นบัณฑิตอีกคนซึ่งได้รับ

พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ จ า ก

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เปิดใจถึง

ความรู ้สึกในวันนั้นว่าเป็น

ความปลื้มปีติอย่างที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทาน

ปรญิญาบตัรจากพระองค์ท่านอย่างใกล้ชดิ ท�าให้เหน็ถงึ

ความห่วงใยของพระองค์ท่านทีม่ต่ีอบณัฑติพเิศษ นาทนีัน้ 

ยอมรับว่าตื่นเต้นมากและด้วยตาที่มองเห็นไม่ชัด ท�าให้

ยืน่มอืไปรบัปรญิญาบตัรไม่ตรง แต่พระองค์ทรงมเีมตตา 

พระราชทานปริญญาบัตรให้จนสามารถถือได้ถนัดมือ 

น�าความปลืม้ปีตใินชวีติและซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ

แก่ตนเอง

 ปัจจบุนั ปรารถนา ท�างานเป็นไกด์น�าชมนทิรรศการพิเศษ 

เรื่อง Dialogue in the Dark ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย

เธอเล่าว่า เธอพิการตาบอดเลือนลาง ตั้งแต่อายุ 17 ปี 

สืบมาจากโรคต้อหินท�าให้มีความดันในลูกตาสูงเกินไป 

จากท่ีมองเห็นชดัเจน ภาพก็ค่อยๆเลือนลาง ยังไม่บอดสนทิ 

แต่มมุมองแคบลงและเหมอืนอยูใ่นม่านหมอก เมือ่รู้ตัวว่า 

เริ่มมองไม่เห็นจึงต้องลาออกจากการเรียน ปวช. หันมา 

เริม่เรยีนอกัษรเบลล์ ด้วยการฝึกอ่าน ฝึกเขยีนด้วยตนเอง

ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และไปเรียนต่อท่ี

ศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.)จนได้วุฒิ ม.ปลาย

 ด้วยค�าสอนของแม่ที่จากไปตั้งแต่อายุ 13 ปี ท�าให ้

เธอมกี�าลงัใจใช้ชวีติและมุง่เรยีนหนงัสอื ซึง่แม่เธอบอกว่า 

“ไม่ว่าในอนาคตจะมปัีญหาอะไรเกดิขึน้ ลกูต้องเรยีนหนงัสอื 

เพราะวิชาความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครสามารถเอาไป 

จากเราได้” เธอจงึตดัสนิใจมาสมคัรเรยีนคณะมนษุยศาสตร์ 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ด้วยความตั้งใจที่จะต้องมี 

วิชาความรู้ให้มากที่สุด เธอเข้าเรียนตั้งแต่ปี 2543 แต่

ระหว่างเรียนต้องเข้ารับการรักษาตัว ผ่าตัดตา และใช้

เวลาฟื้นสุขภาพตา จึงต้องใช้เวลาเรียนนานกว่าคนอื่น 

เม่ือส�าเร็จการศกึษาเธอจบด้วยเกรดเฉล่ีย 2.32 เม่ือปี 2556 

 ปรารถนา กล่าวด้วยว่า ช่วงทีเ่รยีนหนงัสอืเคยท้อ 

ในชีวิต แต่จ�าค�าของแม่เอาไว้ และคิดว่ามีหลายคนที ่

เขามองไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดพวกเขายังสามารถมีชีวิต 

อยู่ได้ เราก็ต้องสู้และอยู่ให้ได้เหมือนคนปกติ เม่ือสามารถ 

ก้าวข้ามผ่านความท้อแท้และพยายามฟันฝ่าอุปสรรค

ต่างๆมาได้ จนถงึวนัทีเ่รยีนจบ ดฉินัรูส้กึดใีจและปลืม้ใจ 

ที่ในชีวิตมีโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

อย่างใกล้ชดิ และเป็นความซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ

ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อบัณฑิตทุกคนโดยเฉพาะ

บัณฑิตพิการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเมตตา ‘บัณฑิตพิเศษ ม.รามคำาแหง’                           (ต่อจากหน้า 1)

อธิการบดีให้กำาลังใจสาวิณี  พิมพ์หนู

ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เข้าร่วม Auditions Fantasia 12 กับ ทรู 

อคาเดม ีแฟนเทเชยี “ปฏบัิติการล่าฝัน” ในวนัท่ี 18 

มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราช เพือ่เป็นตัวเทนของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ในการแข่งขันในรอบต่อไป

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง รอบ Auditions

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1.1 เป็นนกัเรยีน / นกัศกึษา มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง

   1.2 อายุครบ 15 ปี และไม่เกิน 30 ปี

  2. เอกสารการสมัคร

   2.1 ส�าเนาบตัรประจ�าตัวนกัเรยีน / นกัศกึษา

  3. กำาหนดการรบัสมัคร

   สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 

(งานกจิกรรมนกัศกึษา) ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป - 17 

มนีาคม 2558 ในวนัและเวลาราชการ ตดิต่อคณุลัดดาวรรณ 

081-496-7302, คณุสริวชิณ์ 086-662-0556

  4. ประเภทเพลงทีใ่ช้ในการแข่งขัน

   คอื เพลงท่ีถนดั (เตรยีมเพลงไว้ประมาณ 

3 - 4 เพลง)

  5. เกณฑ์การให้คะแนน

   จะพิจารณาจากจงัหวะ ท�านอง อักขระ 

การออกเสยีง ส�าเนยีง และบุคลิกภาพ

  6. วัน Auditions

   วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องศักดิ์  

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (แต่งกายชดุนกัเรยีน / นกัศกึษา)

AF 12 เปิดรอบ Auditions ท่ี ม.ร.



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อ�าพนรักษ์                          aseanlang_ram@yahoo.

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน 2442

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

   (ASEAN)   อาเซยีน   หมายถงึองค์กรทางภมูริฐัศาสตร์และองค์การ 

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคอาเซยีนตะวนัออกเฉยีงใต้  มปีระเทศสมาชกิ

ทั้งหมด   10  ประเทศ มีชื่อดังนี้

    ประเทศกำาปเูจยี  ไทยเรยีกกำาพชูา  (เขมร)

      ประเทศไทย

  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

      ประเทศเมียนมา  (พม่า)

    ประเทศฟิลิปปินส์

    ประเทศมาเลเซีย

  ประเทศลาว

    ประเทศเวียดนาม

    ประเทศสิงคโปร์

    ประเทศอินโดนีเซีย

 เมื่อประเทศแต่ละประเทศมีภาษาของตนเองซึ่งอาจจะมีปัญหาในการ-

ส่ือสาร  เพือ่ประโยชน์ในการสือ่สารภาษาองักฤษจงึได้รบัเลอืกให้เป็นภาษากลาง 

ในการใช้งาน (working language) ของอาเซียน

 

  พูมิอากาด หมายถึง ภูมิอากาศ   ประเทศ สปป.ลาว อยู่ใน

ภมูภิาคเดยีวกนักบัประเทศไทย ภมูอิากาศจงึคล้ายกบัภมูอิากาศในประเทศไทย   

ชาวลาวมีคำาเรียกชื่อภูมิอากาศดังนี้้

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

หนาว หนาว

ฮ้อน ร้อน

อบอุ่น อบอุ่น

เหย็นสะบ๋าย เย็นสบาย

หิมะตก หิมะตก

พายุ พายุ

ฝนตก ฝนตก

หมากเฮ็บ ลูกเห็บ

อากาดสุ่มเหย็น อากาศชื้น

อบเอ้า อบอ้าว

 ฤดูกาลในลาวมีสามฤดูคือ  ยามฮ้อน หมายถึง ฤดูร้อน  

 ยามฝน  หมายถึง  ฤดูฝน   และ    ยามหนาว  หมายถึง 

ฤดูหนาว  คล้ายกับประเทศไทย 

 ตัวเลข 2442 ที่ใช้เป็นชื่อของตอนนี้ไม่ใช่ใบ้หวยนะครับแต่เป็นตัวเลข 

ที่เขาจะใช้เป็นเกณฑ์กำาหนดว่าคุณเป็นคนจนหรือเปล่าเพื่อท่ีจะได้ขึ้นรถไฟ 

และรถเมล์เสียครึ่งราคา (ไม่ฟรีแล้ว) ส่วนหลักการตรวจสอบว่าใครเป็นคนจน 

ตามเกณฑ์นี้นั้นยังไม่ชัดเจน แต่ดูเหมือนว่าคนจนจะต้องไปขึ้นทะเบียนแล้ว

รับบัตร “คนจน” มาเพื่อแสดงตนว่าเป็นคนจนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  ผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวเลข 

2442 หมายถึงอะไรและมีที่มาอย่างไร 

ตามข่าวนั้น 2442 ก็คือรายได้ต่อคน

ต่อเดอืนทีจ่ะเป็นตวัแบ่งว่าใครจนใครรวย 

โดยถ้าหากรายได้ตำ่ากว่า 2442 บาท

ต่อเดือนก็ถือว่าเป็นคนจนและก็จะ

ได้สิทธิของคนจนคือนั่งรถไฟและ

รถเมล์ครึ่งราคา และอาจได้สิทธิอย่างอื่นๆ อีกในอนาคต แต่ถ้าหากรายได้เกิน 

2442 บาทต่อเดือนแล้วละก็ คุณคือคน “ไม่จน” และจะไม่ได้สิทธิพิเศษใดๆ 

ที่รัฐจัดให้เฉพาะคนจนเท่านั้น

 ถ้าถามว่ารายได้ตำ่ากว่า 2442 บาทต่อเดือนเป็นคนจนหรือไม่ ทุกคน

ต้องเห็นด้วยว่าจนแน่โดยไม่มีข้อโต้แย้ง โธ่เอ๋ยได้ค่าจ้างคิดเฉลี่ยแค่วันละ  

80 กว่าบาท ซึ่งตำ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าตามกฎหมายเสียอีก ไม่จนก็ไม่รู ้

จะพูดว่ายังไงแล้ว คิดดูสิครับแรงงานที่ได้อัตราค่าจ้างขั้นตำ่าวันละ 300 บาท

ยังบ่นไม่พอจะกินอยู่เลย ที่คนจะแย้งตัวเลข 2442 นั้นไม่ใช่แย้งในแง่ของคน

รายได้ตำา่กว่าเกณฑ์ แต่แย้งตรงทีถ่อืว่าคนรายได้สงูกว่า 2442 บาทต่อเดอืนนัน้ 

“ไม่จน”  ผมไม่อยากใช้คำาว่ารวยเหมอืนทีห่นงัสอืพมิพ์ใช้เพราะใครว่าเงนิเดอืน  

2442 บาท หรอืต่อให้เพ่ิมขึน้เป็น 3,000 บาท ด้วยซำา้เป็นคนรวยกค็งสตไิม่ดีแน่ ๆ  

แรงงานระดับล่างสุดที่ได้รายได้ขั้นตำ่าตามกฎหมายยังได้เงิน 7,000 - 8,000 บาท 

ต่อเดือนเข้าไปแล้ว

 มาดกูนัต่อว่าตวัเลข 2442 มาจากไหน ตวัเลขนีอ้้างอิงมาจาก “เส้นความยากจน”  

(poverty line) ที่คำานวณขึ้น (เขาว่าจ้างนักวิจัยชื่อดังมาวางระบบการคำานวณ 

ให้เมือ่หลายปีมาแล้ว) เส้นความยากจนทีว่่านีค้อืระดบัรายได้ท่ีใช้เป็นเส้นแบ่ง 

วา่ใครจนหรือเปล่าเพื่อจะดูว่าประเทศมีสัดส่วนคนจนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ และ 

นโยบายรฐับาลจะช่วยลดสดัส่วนคนจนลงได้หรอืไม่ แต่คงไม่ได้ตัง้ใจให้เอามาใช้ 

แบบนี้ เพราะตามหลักนั้นรายได้ท่ีเขาถือเป็นเส้นความยากจนก็คือรายได้ที ่

เขาคำานวณแล้วเหน็ว่าคนมรีายได้ระดบันีจ้ะแค่พออยูร่อดไปวนัวนัโดยไม่อดตาย 

และตัวเลขเส้นความยากจนก็ถูกวิจารณ์กันตั้งแต่เริ่มคำานวณเมื่อปี 2531 แล้ว

เพราะมันดูไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยที่บอกว่าคนเงินเดือน ๆ  ละ 1,300 บาท ไม่ใช่

คนจน (เส้นความยากจนตอนนั้นอยู่ที่แค่ 1,232 บาทเท่านั้น)

 ถ้าจะออกบัตร “คนจน” ให้เฉพาะคนรายได้ตำ่ากว่า 2442 บาท ก็คงมี 

แต่คนตกงานเท่านัน้แหละครบัทีจ่ะมสีทิธไิด้บตัรคนจนและขึน้รถไฟรถเมล์ครึง่ราคา



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ขอบคุณรามคำาแหง

มอบทุนการศึกษาเป็นกำาลังใจ

 รามคำาแหงอดัฉดีเงินรางวลั-ทุนการศกึษา เป็นกำาลังใจให้นกักีฬามแีรงสูใ้นการแข่งขนัทกุแมทช์ พร้อมฉลองความสำาเรจ็ หลงัเป็นตวัแทน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและประเทศไทยออกไปคว้าชัยชนะการแข่งขันกีฬาหลายรายการทั้งระดับประเทศและระดับโลก 

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเงินรางวัลนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ประจำาปี 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 

อาคารบริการและบริหาร 

 “ข่าวรามคำาแหง” ได้พูดคุยกับนักกีฬามหาวิทยาลัยถึงความรู้สึก สิ่งที่ได้รับและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันครั้งต่อไป

 นายกิตติศักด์ิ  พรมจันทร์  นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ นักกีฬาดาบไทย 

กล่าวว่าดีใจและภูมิใจอย่างย่ิง ท่ีลงแข่งขันปีแรก ก็สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขัน

กีฬาดาบไทยมาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้สำาเร็จ และรู้สึกหายเหน่ือย หลังจาก

ฝึกซ้อมกันอย่างหนักมาตลอดปี ต้ังใจว่าจะฝึกซ้อมเช่นน้ีต่อไป และจะเปิดรับสมัคร

นักศึกษาที่สนใจกีฬาดาบไทย เพื่อพัฒนาฝีมือเข้าแข่งขันในปีต่อๆไปด้วย

  นายอภิวัฒน์ เชิดชู นักศึกษาปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน นักกีฬา

เทเบลิเทนนสิ กล่าวว่าตนเองเล่นกฬีาเทเบลิเทนนสิมาตัง้แต่เดก็ๆ เคยเป็นผูฝึ้กสอน

กีฬาชนิดนี้ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย และมีความฝันว่าอยากเป็นตัวแทน

มหาวิทยาลยัลงแข่งขนักฬีามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทยมาตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยม 

เมื่อได้มีโอกาสมาเรียนที่รามคำาแหง และได้รับการชักชวนให้มาเป็นตัวแทน

แข่งขนักฬีาเทเบลิเทนนสิ รูส้กึดใีจอย่างยิง่ ตัง้ใจ เพยีรพยายาม และทุม่เทเวลาว่าง

ทัง้หมดทีม่ใีห้กบัการฝึกซ้อมตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี และสามารถคว้าเหรยีญทอง

มาได้สำาเร็จ

 “ขอให้รกัในสิง่ทีท่�า มุง่มัน่ทุม่เทอย่างเตม็ที ่ กจ็ะสามารถประสบความส�าเรจ็ได้ 

และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท่ีคอยสนับสนุน 

ขอบคุณตนเองทีอ่ดทนและตัง้ใจฝึกซ้อมตลอดมา และขอเป็นก�าลงัใจให้เพือ่นๆ 

นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักกีฬา และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการ

แข่งขันครั้งต่อๆ ไป แม้จะต้องพบกับคู่แข่งที่เก่งกว่า ก็ขอให้ท�าอย่างเต็มที่ที่สุด 

และต้องไม่ย่อท้อที่จะพัฒนาตนเอง”  

  นายบญุส่ง  วฑิรูย์  นกัศกึษาปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ นกักฬีาฮอกกี้ 

กล่าวว่าคร้ังน้ีเป็นครั้งที่ 3 ที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ลงแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ยังรู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจทุกครั้ง  ตนเอง

พัฒนาฝีมือโดยการเรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆ ต้ังแต่ขั้นพื้นฐาน และฝึกซ้อม

อย่างต่อเนือ่งกบัเพือ่นๆ นกักฬีาในทมี จนสามารถลงแข่งขนัและคว้าเหรยีญรางวลั

มาได้สำาเร็จ

 “ในแต่ละปีทางชมรม จะมีการประกาศรับสมัคร และเข้าไปอธิบายและ

สาธิตการเล่นกีฬาฮอกกี้ ให้กับรุ่นน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมทีม เพราะกีฬาชนิดนี้

ยังไม่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังต้องฝึกซ้อมนักกีฬาใหม่ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน และ

สนามฝึกซ้อมกไ็ม่เหมาะสม ซึง่เป็นสนามปูนขนาดเล็ก ไม่เหมาะกบัการฟอร์มทีม 

จึงอยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและช่วยหาสถานที่ฝึกซ้อมให้เหมาะสม 

มากขึ้นในปีต่อไป” 

 นางสาวจันทกานต์  กันอินทร์  นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

นักกีฬาดาบสากล กล่าวว่าการฝึกซ้อมเป็นเรื่องจำาเป็นของกีฬาทุกประเภท 

แม้ว่าจะผ่านการแข่งขันมาหลายสนามแล้วก็ตาม ก็ยังคงต้องหมั่นฝึกฝนฝีมือ  

โดยพยายามนำาข้อบกพร่องจากการแข่งขนัในสนามต่างๆ มาเป็นแรงผลกัดนัตนเอง

ให้ฝึกฝนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ ตนเองสามารถ

คว้าเหรียญทองแดงมาได้ และตั้งใจว่าปีต่อไปจะสามารถทำาผลงานได้ดีกว่านี้

 “ภาระการเรยีนทีห่นักขึน้ ท�าให้เวลาซ้อมลดลง จึงต้องแบ่งเวลาให้ดยีิง่ขึน้ 

ควบคมุตนเอง  มสีมาธใินการฝึกซ้อม  เพราะส่ิงเหล่านีจ้ะส่งผลถงึเราในวนัแข่งขนัเสมอ”

   นายมานติย์  ประสงค์ผล  นกัศกึษาปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ นกักฬีา-

มวยไทยสมัครเล่น กล่าวว่าตนเองสนใจกีฬามวยไทยสมัครเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ 

และฝึกฝนอย่างจริงจังตอนอายุ 7 ปี ลงแข่งขันเวทีต่างๆ ตลอดจนถึงมัธยมปลาย 

เมือ่เข้ามาศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษากห็ยดุเล่นไประยะหนึง่ และเมือ่มโีอกาสมาเรยีน

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ก็ได้มาฝึกซ้อมและลงแข่งขันอีกครั้ง ยอมรับว่าครั้งนี ้

อ่อนซ้อมไปพอสมควรทำาให้สามารถคว้ามาได้แค่เหรียญทองแดง คร้ังต่อไป 

จะฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อคว้าเหรียญทองมาให้กับมหาวิทยาลัยให้ได้

  นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์  นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

นกักฬีาลลีาศ กล่าวว่าชืน่ชอบกฬีาลลีาศอย่างมาก เพราะเป็นกฬีาทีใ่ห้ทัง้ความบนัเทงิ

และสุขภาพ ตนเองเล่นกีฬาชนิดนี้มาหลายปีแล้ว แต่เพิ่งมีโอกาสได้เป็นตัวแทน

มหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ เป็นครั้งแรก ภูมิใจอย่างยิ่ง แม้จะ 

ไม่ได้เหรียญรางวัล แต่ก็ได้รับประสบการณ์ และตั้งใจว่าในปีต่อไปจะพัฒนา

ฝีมือให้ดียิ่งขึ้น ขอให้เพื่อนๆ ช่วยเป็นกำาลังใจให้ด้วยครับ

นายกิตติศักดิ์  พรมจันทร์ นายอภิวัฒน์  เชิดชู นายบุญส่ง  วิฑูรย์ น.ส.จันทกานต์  กันอินทร์ นายมานิตย์  ประสงค์ผล นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะ เข้ าศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี   เพื่อเปิดโอกาส 

ทางการศึกษา  พัฒนาความรู้  ส่งเสริมและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความประสงค์ 

จะให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร  อันเป็นการ 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำาเร็จ 

ในอาชีพและหน้าท่ีการงานย่ิงข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

   1.1 จำาหน่ายทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  20 

เมษายน 2558 -15 พฤษภาคม 2558 ราคาชุดละ 140 บาท 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. 

รามคำาแหง 10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ- 

วุฒิบัตร ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ. รามคำาแหง กรุงเทพฯ 

10241 โดยระบุที่ซองจดหมายว่า  “ชุดสมัครรายวิชา 

ทางไปรษณีย์”  (หากไปซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

ราคาชุดละ 140 บาท  จำาหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร  อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง)   

   1.2 จำาหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย  (รามฯ 1)  ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง จำาหน่ายตั้งแต่วันท่ี 20 เมษายน 2558 

ถึงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558  ท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 1 ชุดละ 

120 บาท

   1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่  

www.iregis.ru.ac.th

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

   2.1 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3) ขึ้นไป หรือ

   2.2 เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

   2.3 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเห็นสมควร หรือ

   2.4 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  

เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

 ท้ังน้ี ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.2, 2.3 และข้อ 2.4 

ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

             3.1 รบัสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์นต็  ระหวา่ง 

วันที่ 16 มีนาคม 2558 - 6 กรกฎาคม 2558 ที ่

www.iregis.ru.ac.th  

   3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันท่ี 

20 เมษายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558 ให้ผู้สมัคร 

ส่งใบสมัคร และเอกสาร ประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้กำาหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ 

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

   3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  

(รามฯ 1) คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 22 - 25 พฤษภาคม 2558 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 

มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยดำาเนินการสมัคร 

ได้ 2 กรณี ดังนี้

     3.3.1 ก ร ณี ซ้ื อ เ ล่ ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร 

รับสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการสมัครฯ) แล้วนำามาสมัคร

     3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก 

ข้ อ มู ล ก า ร ส มั ค ร ล่ ว ง ห น้ า ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัคร 

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร 

สมาชิกข่าวรามคำาแหงออกมา แล้วนำามาสมัคร

4.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบำารุงการศึกษา มีดังนี้

   4.1 ค่าสมัครเข้าศึกษา   500.-บาท

   4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300.-บาท

   4.3 ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 300.- บาท 

   4.4 ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 200.-   บาท 

   4.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต  

     หน่วยกิตละ                 50.-บาท

   4.6 ค่าบัตรประจำาตัวผู้เข้าศึกษา   60.- บาท 

   4.7 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง  

     ภาคเรียนปกติละ   100.-บาท

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำาเนาขนาด A4 เท่านั้น)

   5.1  ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) จำานวน  1  ฉบับ 

   5.2 สำาเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา 

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป จำานวน  2  ฉบับ

   5.3 สำาเนาทะเบียนบ้าน  จำานวน  2  ฉบับ

   5.4 สำ า เ น า บั ต ร ป ร ะ จำ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น  

(หน้า -หลัง) จำานวน   3  ฉบับ

 สำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำาเนาบัตร 

ประจำาตัวคนพิการ  จำานวน  2  ฉบับ

   5.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น   

จำานวน   1  รูป

   5.6 แผ่นระบาย ม.ร. 25 (อยู่ในเล่มระเบียบการ 

รับสมัครฯ) จำานวน  1 ฉบับ   

   5.7 ใ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ข่ า ว ร า ม คำ า แ ห ง  

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ) จำานวน  1  ฉบับ

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณร 

ให้ดำาเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ 

เท่านั้น ที่ www.iregis.ru.ac.th

6. การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ 

ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่าง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

อาทิ เช่น ตำารา การบรรยายทางสถานีวิทยุ โทรทัศน ์

และการบริการบันทึกเทปคำาบรรยาย ฯลฯ  โดยไม่ต้อง 

เข้าชั้นเรียน  หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงจัดให้  แต่ให้มาสอบตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ทั้งนี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพ 

นักศึกษาในคณะหรือหลักสูตร เดียวกันของ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงอยู่อีกไม่ได้ 

 นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ- 

วุฒิบัตร  สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 หรือ 

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623  

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Pre - degree) ภาค  1  ปีการศึกษา  2558

บริการวิชาการและ

วิชาชีพแก่สังคม

 ผูช่้วยศาสตราจารย์อดลุย์ ไทรเลก็ทมิ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบวัลำาภ ู พร้อมด้วยคณะ 

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำาภ ู

จัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก ่สังคม 

“สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนวดไทยและ 

สมนุไพรพืน้บ้าน”  เมือ่วนัที ่16 - 17 กมุภาพนัธ์ 2558 

โดยได้รบัการสนบัสนนุวทิยากร จากอาจารย์ประจำา 

หลกัสตูรแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง หัวหมาก โดยมีประชาชนชาวบ้าน 

ในเขตตำาบลนาคำาไฮ อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภ ู

ตำาบลกุดดินจี่ อำาเภอนากลางและนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการจำานวน 70 คน



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์คว้าเกียรตินิยม

เริ่มเรียนรามฯระบบ Pre-degree จบอายุ 20 ปี 

 ด้วยระบบการศกึษาทีไ่ม่จำากดัเพศและวยั วนันีป้ฏเิสธไม่ได้ทีน่กัเรียน ม.ปลาย

ต่างมุง่มาเรยีนชัน้ปรญิญาตรล่ีวงหน้า ในระบบ Pre-degree ทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง 

และทำาให้พวกเขาสามารถสำาเรจ็การศกึษาด้วยอายยุงัน้อย ทัง้ยงัมโีอกาสเลอืกเส้นทาง

ชีวิตหลังเรียนจบได้เร็วก่อนใคร

 นางสาวธญัญารตัน์ นนทะคำาจันทร์ หรอืเมย์ บณัฑติ- 

คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เข้าเรียนระบบ 

Pre-degree ขณะทีเ่รยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

ชั้นปีที่ 2 อายุ 17 ปี เมื่อสำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย-

เทคโนโลยเีมอืงชลพณชิยการ จงัหวดัชลบรุ ี สะสมหน่วยกติ

ได้จำานวน     49    หน่วยกิต        มาเทียบโอนเรียนคณะเศรษฐศาสตร ์

สาขาการเงิน โดยใช้เวลาเรียนอกี 1 ปีครึง่ กส็ำาเรจ็การศกึษา

ชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 เมื่ออายุ 20 ปี ปัจจุบัน 

ธัญญารัตน์ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ จำากัด  

 บณัฑิตธญัญารตัน์ เล่าถงึชวีติวยัเรยีนว่า ในขณะทีก่ำาลงัศกึษาอยู ่ ดฉินัวางแผน 

การเรยีนตัง้แต่เริม่ลงทะเบยีนเรียน  โดยจะลงทะเบยีนเรยีนที ่ม.รามคำาแหง เทอมละ 

9-12หน่วยกิตเท่านั้น ทำาให้ไม่รู้สึกกดดันตนเองจนเกินไป มีความสุขและสนุกกับ

การเรยีนและการทำากิจกรรมในโรงเรยีนได้อย่างเตม็ที ่ อกีทัง้บางกระบวนวชิาทีเ่รยีน

ยังมีความสอดคล้องกับรายวิชาท่ีรามคำาแหง ทำาให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

ช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือสอบที่โรงเรียนได้ดี

 “ส่วนการจดัสรรเวลาเรียนทีโ่รงเรียน ก็ตัง้ใจเรยีนในห้องเรยีนและรบีท�างาน

ให้เสรจ็  ใช้ช่วงเวลาตอนเยน็และวนัหยดุ อ่านหนงัสอืเตรยีมสอบของรามฯ อ่านเรือ่ยๆ 

แต่สม�า่เสมอ บางวชิาทีไ่ม่เข้าใจก็เข้าไปดกูารบรรยายย้อนหลงัจากเวบ็ไซต์ของรามฯ 

พอถึงช่วงสอบ ปกติที่โรงเรียนจะสอบก่อนที่รามฯจึงไม่มีปัญหาเรื่องเวลามาสอบ  

และยังมีเวลาในการทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบอีกด้วย” 

 ธัญญารัตน์ กล่าวด้วยว่าดิฉันตั้งใจจะเรียนท่ีรามคำาแหงเพียงแห่งเดียว  

จงึไม่ได้สอบแอดมชิชัน่ทีอ่ื่น มุ่งม่ันมาเรียนระบบ Pre-degree ในคณะเศรษฐศาสตร์ 

เพราะเห็นว่าเป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้สามารถสำาเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 

นั่นหมายถึงโอกาสในหน้าที่การงานและด้านการศึกษาที่มากขึ้นด้วย ยังเป็นการ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และฝึกความรับผิดชอบให้กับตัวผู้เรียน ให้มีวุฒิภาวะ

ความเป็นผู้ใหญ่ กล้าคิด กล้าทำาได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากนั้นแล้ว การเรียนระบบ Pre-degree ยังสอนให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 

มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่กว้างไกล สามารถเรียนจบก่อน

เพื่อนในรุ่นเดียวกันและมีโอกาสในหน้าที่การงานด้านการศึกษาที่มากขึ้นและยัง

ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอีกด้วย

 บัณฑิตเศรษฐศาสตร ์กล่าวด้วยว่าสิ่งที่ยึดถือมาในชีวิต คือ การมีความเชื่อ

มัน่ในตนเอง  เชือ่ว่าเรากท็ำาได้เหมอืนคนอืน่ๆ และ “ความพยายามอยู่ทีไ่หน   ความสำาเรจ็ 

อยู่ที่นั่น” ปรัชญาคลาสสิกที่ยังคงใช้ได้เสมอเมื่อนึกถึงวันที่เราประสบความสำาเร็จ 

และบอกกับตัวเองว่า “สู้ๆ”   

 “วันนี้รู้สึกดีใจที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในวัย 20 ปี และได้รับ

เกียรตนิยิมอนัดบั 2 ท�าให้ครอบครวัมคีวามภมูใิจ และนบัเป็นจดุเด่นทีท่�าให้มโีอกาส

ได้งานท�าในสภาวะการแข่งขันสูงในปัจจุบันด้วย ปลื้มใจที่ตัดสินใจเข้ามาเรียน

ระบบ Pre-degree ตั้งแต่แรก สถาบันแห่งนี้ให้มากกว่าค�าว่า “ความรู้” ขอขอบคุณ

คณาจารย์ทกุท่านทีใ่ห้ความรักและความเมตตาต่อศิษย์ ท�าให้รูจั้กเพือ่นๆ และรุน่พี ่

ที่คอยให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย”

 ท้ายทีส่ดุ บณัฑติธญัญารตัน์ ฝากถงึเพือ่นๆให้ทกุคนใช้ชวีติให้สนกุ เกบ็เกีย่ว 

วชิาความรูแ้ละประสบการณ์  ขอให้เชือ่มัน่ในศักยภาพของตนเอง ทกุๆคนประสบ 

ความสำาเร็จได้ ขอแค่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นตั้งใจทำาให้ดีที่สุด คิดจะทำา 

ต้องรีบลงมือทำา อย่าให้คำาว่า “เดี๋ยวค่อยทำา” มาทำาให้เสียโอกาสและเสียเวลา 

จนทำาให้เราพลาดโอกาสที่ดีในชีวิต 

 ‘ธนาวุฒิ’ หนุ่มวิศวกรโยธา พกดีกรีเกียรตินิยม  

เผยเส้นทางการเรียนวิศวะ เคยล้มแล้วลุก เริ่มต้นใหม่ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำาแหง ยืนยันความเข้มแข็ง

ทางวิชาการและคณาจารย์วิศวะสุดยอดไม่แพ้ใคร วันนี้

สำาเรจ็การศกึษาแล้วทำาให้พ่อแม่ภมูใิจ ตัง้ใจนำาวชิาความรู้

ทำางานเป็นวิศวกรโยธาให้สุดความสามารถ 

 นายธนาวุฒิ จงกำาโชค หรือย้ง บัณฑิตคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 จบภาควชิาวศิวกรรมโยธา 

ปัจจุบันเป็น Civil Engineer บริษัท VSL THAILAND CO.,LTD และเคยได้รับ

รางวัลเพชรประดับรามฯ ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครบรอบ 41 ปี 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

 ธนาวุฒิ กล่าวถึงเส้นทางการเรียนว่า ผมเป็นคนชอบเรียนวิชาคำานวณ  

จึงตั้งใจเรียนด้านวิศวกรรมตามความชอบ เคยคิดว่าถ้าจะให้เรียนทางภาษา หรือ 

วชิาอืน่ๆอาจจะยากในการเรยีนจบ ช่วงทีเ่รยีนอยูค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ ผมเข้าเรยีน

ทกุคาบ ทำาให้มคีวามรูใ้นวชิาพืน้ฐานด้านวศิวะ และอ่านหนังสือทีเ่ก่ียวกับวชิาเรียน

อยูต่ลอด เมือ่ใกล้สอบจะทบทวนด้วยการอ่านเองก่อน แล้วจะแบ่งวชิาตวิให้เพือ่นๆ

เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของตนเองด้วย

 “มหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้ให้โอกาสใหม่กบัผม เพราะผมเคยเป็นนกัศกึษาวศิวะ 

ที่อื่นมาก่อน หรือที่เพื่อนเรียกว่า “เด็กซิ่ว” ตอนนั้นไม่รู้ว่าเมื่อซิ่วแล้วจะไปเรียน

ต่อทีไ่หนด ีชวีติมดืแปดด้าน พอดีมีญาติแนะน�าให้ผมมาเรียนทีร่ามค�าแหง จากวนัน้ัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก็คือเส้นทางอนาคตใหม่ในการ

เรียนวิศวะของผม

 เมื่อเข้ามาเรียนแล้วความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะสุดยอดไม่แพ้ที่ใด 

นักศึกษาได้เรียนสายวิชาชีพวิศวะ ตามก�าหนดเกณฑ์การเรียนตามล�าดับวิชา โดย

จะต้องผ่านจากวชิาหนึง่เพือ่ไปเรยีนกบัอกีวชิาหนึง่ ถ้าไม่ผ่านกไ็ม่สามารถทีจ่ะเรยีน

ในกระบวนวิชาถัดไปได้และอาจารย์แต่ละท่านก็สอนนักศึกษาให้ได้รับความรู้ 

ทัง้ในกระบวนวชิา และเล่าประสบการณ์จากชวีติจรงิเป็นแรงบนัดาลใจให้นกัศกึษา

วิศวะด้วย

 นอกจากความรู้แล้ว  สิ่งที่ได้รับคือค�าว่าเพื่อน เพื่อนบางคนก็มีอายุเท่าๆกัน 

บางคนกม็อีายมุากกว่า ท�าให้มโีอกาสได้แชร์ประสบการณ์ทีเ่กิดขึน้จริงกับพี่ๆ เหล่าน้ัน 

ความรู้ที่ได้มาก็จะเป็นพื้นฐานในการท�างานจะท�าให้เราสามารถเรียนรู้งานใน

แต่ละสาขานั้นได้รวดเร็ว และสามารถต่อยอดความคิดได้ด้วย”

 ธนาวุฒิ กล่าวอีกว่าจากครั้งหน่ึงที่ผมเคยเปลี่ยนเส้นทางชีวิต จนถึงวันน้ี 

ผมสำาเรจ็การศกึษาและได้ทำางานด้านวศิวกรรมโยธาดัง่ทีต่ัง้ใจ คดิว่าในทีส่ดุผมกท็ำาสำาเรจ็ 

ทำาให้พ่อแม่ของผมภูมิใจ ที่ผมสามารถล้มแล้วยังสามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อได้ 

ตอนนี้วางแผนว่า อยากทำางานและหาประสบการณ์จากการทำางานที่ไซต์งานก่อน 

เพื่ออนาคตจะมีโอกาสได้กลับมาเรียนจะได้นำาความรู้ที่ได้จากไซต์งานมาประยุกต์

กับความรู้ที่จะได้เรียนเพิ่มใหม่มาใช้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 “ผมขอขอบคุณอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ความรู้ทั้งในต�าราและ 

นอกต�ารา ประสบการณ์ในช่วงวัยเรียน  ทั้งการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานคอนกรีต 

พลังช้างคร้ังที ่13 และได้รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1 โดยเฉพาะอาจารย์พงศกร  พรมสวสัดิ์ 

ท่ีได้มอบประสบการณ์ดีๆ และขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่ได้พิจารณา 

มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 

41 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ด้วย”  

 บณัฑิตคนเก่ง ฝากถงึเพือ่นๆน้องๆ ผมคดิว่าการทำาสิง่ทีเ่ราชอบ เราจะสนกุ

และไม่เบื่อ หรือบางครั้งเราอาจจะเหน่ือยหรือท้อ  ขอให้หันหลังมาดูข้างหลังว่า 

เรายังมีคนท่ีคอยให้กำาลังใจเราอยู่  ขอให้ทุกท่านทำาสิ่งที่คิดว่าถูกต้องสำาหรับตนเอง  

แล้วอนาคตจะไม่กลบัมาเสยีใจในสิง่ทีต่นเองตดัสนิใจไป เมือ่ไม่นานมานี ้ มท่ีานหนึง่

กล่าวให้ผมฟังว่า  “ทำาตัวเองให้เหมือนรวงข้าวที่ตั้งสูงและสง่า  เมื่อมีลมแรงๆหรือ

พายุมาให้ก็โน้มเอียงเหมือนดังรวงข้าวเช่นกัน” เป็นคำากล่าวที่ผมชอบมาก

   

แชร์ประสบการณ์ “ธนาวุฒิ”

หนุ่มวิศวกรโยธา ดีกรีเกียรตินิยม



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ถ�ม ดิฉันได้สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อปี 2551 เทอม 1 ได้ไปสอบบ้างไม่ไปสอบบ้าง

เพราะต้องทำางาน เลยยังไม่จบการศึกษา อยากทราบว่า 

ดิฉันจะครบกำาหนด 8 ปีการศึกษาเมื่อไร และถ้า 

ลาออกอยากสมคัรใหม่ เสยีค่าสมคัร และค่าโอนหน่วยกติ 

เท่าไหร่

ตอบ นกัศกึษาสมคัรเรยีนในภาค 1 ปีการศกึษา 2551 

นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคฤดูร้อน 

ปีการศกึษา 2558 หรอืภาคซ่อม 2, ฤดรู้อน ปีการศกึษา 2558

 ค่าสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ พร้อมลงทะเบยีนเรยีน 

ไม่เกนิ 3,000 บาท ส่วนค่าเทยีบโอนวชิาทีเ่คยสอบผ่านแล้ว 

ในรหสั 51 นกัศกึษาต้องชำาระค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 

50 บาท แต่สามารถชำาระค่าเทียบโอนหลังจากการ

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไปแล้วได้

ถ�ม ดิฉนัมปัีญหาทีจ่ะสอบถามแทนเพือ่น ซึง่สนใจ

จะเรยีนมหาวทิยาลยัรามคำาแหง โดยมปัีญหาดงันีต้อนน้ี 

เพื่อนเรียนอยู่ระดับ ปวช. 2 การท่องเที่ยว วิทยาลัย-

อาชวีศกึษาชลบรุ ี เกรดเฉล่ีย 2 เทอม 2.80 อยากทราบว่า  

ถ้าเข้าศึกษาต้องสอบเข้าหรือไม่ คืออ่านมาในเว็บไซต์ 

ไม่ตรงกันเลยสักเว็บ รบกวนตอบด้วย จะได้ตัดสินใจ

สมัครเรียน

ตอบ ถ้ายังศึกษาไม่จบการศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ผลการเรียน 4 เทอมสมัครเรียน

แบบนักศึกษาปกติ แบบ ม. 6 หรือเทียบเท่าไม่ได้ 

แต่สามารถสมคัรเรยีนแบบสะสมเป็นรายกระบวนวชิา 

(Pre-degree) ก่อนกไ็ด้ โดยใช้วฒุกิารศกึษามธัยมศกึษา-

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าสมัครเป็นนักศึกษาราย-

กระบวนวิชา (Pre-degree) และลงทะเบียนเรียนวิชา

ในสาขาทีต้่องการจะเรียน และวชิาใดสอบผ่านเม่ือจบ 

ปวช. แล้วให้ทำาเรือ่งลาออกจากนักศกึษาเรยีนรายกระบวนวิชา 

(Pre-degree) และใช้วุฒิ ปวช. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

วชิาทีส่อบผ่านเม่ือเป็นนกัศึกษาเรียนรายกระบวนวชิา 

(Pre-degree) ให้ทำาเรือ่งเทยีบโอน โดยไม่ต้องลงทะเบยีน

เรยีนใหม่ และลงทะเบยีนเรยีนวชิาทีเ่หลอืในหลกัสตูร

จนจบการศึกษา

ถ�ม ดิฉันเป็นนักศึกษา Pre-degree รหัส 57 ดิฉัน

ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา LIS1001 ซึ่งในวันสอบไล่

ดิฉันไม่ได้เข้าสอบเนื่องจากดิฉันป่วย ดิฉันมีข้อสงสัย

ดังนี้ 

  1. ถ้าดฉินัลงทะเบียนสอบซ่อม ดิฉันจะมสีทิธ์ิ 

ได้เกรดอะไรบ้าง (เช่นเกรด A, B, C หรือ D)

 2. ถ้าจะลงทะเบยีนสอบซ่อม ดฉินัต้องเตรยีมตวั 

อย่างไร อะไรบ้าง 

  3. ลงทะเบยีนสอบซ่อมเสยีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ตอบ 1. นักศึกษามีสิทธิ์ได้เกรดตั้งแต่ A ถึง F  

ซึ่งต ้องแล้วแต่คะแนนที่นักศึกษาทำาข ้อสอบได้  

และท่านอาจารย์เจ้าของวิชาจะเป็นผู้กำาหนดคะแนน

ว่าเท่าใด จะได้เกรดใด 

  2. นักศึกษาต้องเตรียมสมุดลงทะเบียนเรียน, 

บาร์โค้ดวิชาที่จะลงทะเบียน, บัตรประจำาตัวนักศึกษา 

และค่าลงทะเบียนเรียน กองบรรณาธิการ

  3. ค่าบำารงุมหาวทิยาลยั 50 บาท และค่าลงทะเบยีนเรยีน

หน่วยกิตละ 50 บาท (ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยตรงวัน

ในช่วงรหัสของนักศึกษา แต่ถ้าไม่ตรงวัน นักศึกษาต้อง

ชำาระเพิ่มอีก 30 บาท) 

ถ�ม กำาลงัจะครบ 8 ปี แต่ยงัไม่จบการศกึษา รหสั 52 

สมัครเรียนภาค 2 อยากทราบว่า จะดรอปได้หรือไม ่

ต้องทำาอย่างไร 

ตอบ มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบเรื่องการดรอปเรียน 

มีแต่ถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องชำาระ

ค่ารกัษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาภาคทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีน 

ภาคละ 300 บาท (ในภาคฤดูร้อน, ภาคซ่อม ถ้านักศึกษา 

ไม่ลงทะเบยีนเรยีน นกัศกึษาไม่ต้องชำาระค่ารกัษาสถานภาพ

 การลงทะเบียนเรียนสำาหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 น้ัน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จะจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้ ประมาณกลางเดือน

เมษายน 2558 หากนักศึกษาไม่ได้รับคู่มือดังกล่าว ให้ขอรับได้ที่ศูนย์สอบ ในช่วงเวลาของการสอบไล่ ภาค 2  

ปีการศึกษา 2557

 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถดำาเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ 

 1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย แพร่ อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา เพชรบูรณ์ 

ปราจีนบุรี อุทัยธานี อำานาจเจริญ สุโขทัย ศรีสะเกษ ลพบุรี หนองบัวลำาภู ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และพังงา 

ในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกสาขาฯ ที่สะดวก โดยระบ ุ

ศูนย์สอบ 38 แห่ง ที่ต้องการไปสอบ สำาหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน คือ สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 

พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชา ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน และบัตรประจำาตัวนักศึกษา

 2. การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2558 ให้นักศึกษาเข้า เว็บไซต์ 

WWW.IREGIS.RU.AC.TH อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียน และปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ปรากฏหน้าจอ 

เม่ือลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์หลักฐานการชำาระเงิน เพ่ือนำาไปชำาระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ภายใน 3 วัน และหลังจากมหาวิทยาลัยดำาเนินการด้านข้อมูลการชำาระเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว นักศึกษา

สามารถพิมพ์สำาเนาใบเสร็จรับเงินทางอินเทอร์เน็ต เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ หรือดำาเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยได้ 

ยกเว้นการขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่าน้ัน ซ่ึงขอได้ท่ีสาขาวิทยบริการฯ ใกล้บ้าน 

ตามวันที่แจ้งไว้ที่หน้าจอ ในช่วงการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

 3. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ของนักศึกษา 

ส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คือ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 โดยปฏิบัติดังนี้

   3.1 ตัดแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค จากคู่มือการลงทะเบียนเรียน หน้า 3 - 4 กรอกรายละเอียด

ให้สมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้อง และติดแถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเรียน ลงในช่องท่ีกำาหนด ตามลำาดับ

  3.2 คำานวณเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง แล้วซ้ือไปรษณีย์ธนาณัติ ณ ท่ีทำาการไปรษณีย์ (หากนักศึกษา

จ่ายเงินไม่ครบ จะตัดวิชาสุดท้ายขึ้นไปตามลำาดับ) 

  3.3 ซองเปล่า ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง ให้ละเอียด สำาหรับส่งใบเสร็จรับเงินกลับไป

ให้นักศึกษา

 นำาเอกสารทั้ง 3 ข้อดังกล่าว ใส่ซองจดหมาย จ่าหน้าซองถึงผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ตู้ ปณ.1028  ปณฝ.รามคำาแหง  กรุงเทพฯ 10241

 นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียน เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว 

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ก่อนลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูล และดำาเนินการด้วยความ

ละเอียดรอบคอบ

 สำาหรับภาคฤดูร้อน มีข้อจำากัดเก่ียวกับเวลาในการจัดสอบ ดังน้ัน เม่ือนักศึกษาได้รับคู่มือการลงทะเบียน- 

เรียนแล้ว ให้ดำาเนินการทันทีตามกำาหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนของแต่ละช่องทาง โดยไม่ต้องรอถึงวันสุดท้าย 

เพราะหากพ้นเวลาที่กำาหนด จะไม่มีสิทธ ิลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557

การเป็นนักศกึษา) แต่นักศกึษาแจ้งว่านักศกึษาสมคัรเรยีน

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2552 ดังนั้นนักศึกษาจะศึกษา

ครบ 8 ปีการศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ถึง

แม้ว่านักศึกษาจะรักษาสถานภาพไว้ แต่ถ้าถึงภาค 1  

ปีการศึกษา 2560 นักศึกษายังเรียนไม่ครบหลักสูตร 

นกัศกึษาต้องหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา ซึง่ถ้านกัศกึษา 

จะกลบัมาเรยีนใหม่ นกัศกึษาจะต้องสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

และนกัศกึษาสามารถใช้สทิธิเ์ทยีบโอนวชิาทีเ่คยสอบผ่าน 

ในรหัส 52 กลับมาได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

(ค่าเทียบโอนวิชาที่โอนกลับมา มหาวิทยาลัยคิดค่า

เทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท) 

การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน/2557       

นางสาวลีวรรณ์  คูภูมิใจสกุล สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ได้มากกว่าคนอ่ืนๆ และเรยีนจบชัน้ปรญิญาตรไีด้เรว็ 

ก่อนใคร นอกจากเวลาเรียนแล้ว ผมกับพี่ยังเข้าร่วม 

กจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลัยไม่เคยขาด เช่น กิจกรรม 

รบัน้อง แนะแนวการศกึษา หรอืการออกค่ายอาสา เป็นต้น

 ✽ ยึดหลักอะไรในการเรียน

 หนึ่ง-พงษ์เทพ : คนเราต้องมีความมุ่งมั่น 

เมือ่ตัง้ใจมาเรยีน กต็ัง้ใจจะจบกฎหมายทีร่ามค�าแหงให้ได้ 

และไม่เคยกลวัความยากล�าบากในการเรยีนแม้แต่น้อย 

คนอื่นเรียนจบกันได้ เราก็ต้องจบให้ได้เช่นกัน 

 สอง-พงษ์ทชั : “ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความ-

ส�าเร็จอยู่ที่นั่น” ในการเรียนเราต้องอดทน และขยัน 

เมื่อถึงวันที่ผลสอบออกมาดี เราจะดีใจและภูมิใจ 

หายเหนื่อย และเห็นผลของความพยายาม อย่ากลัว

ความยากล�าบาก ถ้าเรามีความตั้งใจจริงอะไรก็ขวาง

เราไม่ได้ คนอื่นสอบผ่านได้เราก็ต้องสอบผ่านได้

 ✽ เรียนจบแล้วรู้สึกอย่างไร

 หนึ่ง-พงษ์เทพ : ภูมิใจที่วันนี้มาถึง เรียนจบ 

ปรญิญาตร ีอาย ุ21 ปี เกรดเฉลีย่ 3.39 จบเรว็กว่าเพือ่น

คนอื่น 1 ปี และสามารถเรียนต่อในวิชากฎหมายที่

สูงข้ึน คือการเรียนต่อที่ส�านักอบรมกฎหมายแห่ง

เนตบิณัฑติยสภา โดยได้เรยีนกบัเพือ่นๆหลายวยั มรีุน่พี ่

ทีอ่ายมุากกว่า ได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์

ระหว่างกัน

 สอง-พงษ์ทชั : ในทีส่ดุผมกท็�าความฝันให้เป็นจรงิ 

เรยีนจบด้านกฎหมาย จากคณะนติศิาสตร์ ม.รามค�าแหง 

ท้ังยังได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง เกรดเฉลี่ย 3.41 

และมีโอกาสเรียนต่อเนติบัณฑิตยสภา ภูมิใจที่เรียน

จบเร็วและตั้งใจจะมุ่งสอบสนามสอบอัยการผู้ช่วย

เมื่ออายุ 25 ปีไปพร้อมกับพี่ชายด้วย

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี้ เพราะตลอดช่วงเวลา 
ที่ เข้ามาสู่วงการเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชี วิต  
ผมได้ทุ่มเทให้กับการทำางานเป็นศิลปิน นักดนตรี 
และโปรดิวเซอร์อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยจนได้รับ
รางวัลการันตีความเป็นศิลปินมาแล้วหลายรางวัล
 “ค่ายเพลงอาร์ สยาม ผลิตงานเพลงลูกทุ่งแนวใหม่
ให้มีความผสมผสาน ลูกทุ่งไม่จ�ากัดอยู่ในท้องไร่ท้องนา 
แต่จะต้องอยู่ในเมืองได้ มีความผสมผสานระหว่าง
ชนบทกับเมือง ท�าให้คนต่างจังหวัดและคนเมือง
สามารถฟังเพลงลูกทุ่งได้ทุกคน ประกอบกับเรามี
ศิลปินที่สร้างขึ้นเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ 
เม่ือน�าบทเพลงมาคู่กันก็ลงตัวและได้รับการตอบรับ
จากแฟนเพลงเป็นอย่างดี
 เสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งจะต้องตื่นตัว มีสีสัน  
มีเอกลักษณ์ เข้ากับสังคมทุกยุคทุกสมัย และได้รับ
การต้อนรับจากคนทุกชนชั้นในสังคม เพลงลูกทุ่ง
เข้าไปถึงทุกที่ มีเด็กรุ่นใหม่ช่วยพัฒนาเพลงลูกทุ่ง
ไม่ให้หายหรือขาดช่วงไป อาร์ สยาม จะเน้นแนวเพลง
ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจุบัน เอาส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาเขียน
เป็นเพลง แล้วน�าท�านองเพลงลูกทุ่งมาสร้างสรรค์
บทเพลงข้ึน ด้วยการคงความเป็นไทยเอาไว้ ผสมผสาน
กับความเป็นสากลในปัจจุบัน” 
 หนู มิเตอร์ กล่าวอีกว่าวันนี้ผมได้เป็นลูกศิษย์ 
รามคำาแหงคนหน่ึง มีความภูมิใจท่ีได้เห็นบัณฑิตรามฯ
ประสบความสำาเร็จในชีวิตและเท่าที่ได้เห็นเพื่อนๆ
พี่ๆน้องๆและคนในวงการที่จบจาก ม.รามคำาแหง
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทำางานในวงการต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 “น้องๆท่ีจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ถ้าได้มีโอกาสเข้ามาท�างานในวงการเพลง  ภาพยนตร์  
หรือในวงการบันเทิงแขนงใดก็ตาม ผมเช่ือว่าการท�างาน
กับการเรียนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เราอาจจะรู้
วิชาการทุกอย่าง แต่ในวิชาชีพเราต้องรู้จักการแก้ไข 
รักในอาชีพและต้องซื่อสัตย์กับการท�างาน แล้วก็จะ
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากแฟนเพลงและผู้ที่ติดตาม
ผลงานของเรา”
 หนู มิเตอร์ กล่าวในที่สุดว่าอยากให้น้องๆ
ที่จบมามีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ทำาอาชีพ
ของตนเองอย่างดีท่ีสุด ทำาด้วยความภาคภูมิใจและเต็มใจ 
ย่อมได้รับการดูแลท่ีดีจากผู้ใหญ่ และได้รับการสนับสนุน
จากแฟนเพลงอยู่ตลอด สำาหรับผมปริญญากิตติมศักด์ิ
ครั้งนี้เป็นเกียรติกับชีวิต เหมือนการรักษาแชมป์
ของนักมวยท่ีได้เข็มขัดเพ่ิมแล้วเราก็ต้องรักษาแชมป์ 
เป็นแบบอย่างให้กับนักร้องรุ่นใหม่ ต้ังใจผลิตผลงาน 
อย่างซ่ือสัตย์และรับผิดชอบให้มากท่ีสุดเท่าท่ีตนเอง 
จะทำาได้ด้วย
 “หนู มิเตอร์” เคยได้รับรางวัล music train vote 
awards ปี 2540, รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน 
ปี 2541, รางวัลมาลัยทอง ปี 2548, รางวัลมหานครอวอร์ด  
ปี 2552, รางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ปี 2553, รางวัล
เพชรในเพลง (ขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย)  
ปี 2553 - 2556, รางวัลสยามดารา ปี 2553, รางวัล- 
โมเดิร์น 9 awards ปี 2553, รางวัลอินทรีย์ทอง ปี 2555 , 
รางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สาขานักร้อง
ลูกทุ่งชาย ปี 2556 และรางวัลลูกทุ่งทองคำา ปี 2557

 ‘หนู มิเตอร์’ รับปริญญาฯ             (ต่อจากหน้า 1) ม.ร. ปลื้มสองหนุ่มฯ                        (ต่อจากหน้า 3)

60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558  จำานวน 25 ตัว  

ให้กับนายสัตวแพทย์สมยศ  อินทรพิน ปศุสัตว์พ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร นำาเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว โดยมี  พลโทกัมปนาท  รุดดิษฐ์ แม่ทัพ 

ภาคท่ี 1 และพลตรีวีรชัย  อินทุโศภน รองผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 11 

มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 ผศ.วุฒิศักด์ิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมกับกองทัพ

ภาคท่ี 1 และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตลอดจน

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำาเนินโครงการ

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน 

โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่    

2 เมษายน 2558 ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดี และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย สำาหรับโค-กระบือ ที่นำามา 

ร่วมโครงการฯครั้งนี้ ได้ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ 

และจะนำาเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร

ตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือช่วยเหลือให้เกษตรกรท่ียากจน ให้ได้มีโค-กระบือ

ไว้ใช้งานเป็นของตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอขอบคุณ กองทัพ

ภาคท่ี 1 และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ท่ีให้การ 

สนับสนุนการจัดโครงการน้ี และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ 

ตลอดจนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

และผู้มีจิตศรัทธา ที่มีส่วนท�าให้โครงการส�าเร็จผล 

ตามความมุ่งหมาย และขอส่งมอบโค จ�านวน 21 ตัว 

และกระบือ จ�านวน 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 25 ตัว และ                   

เงินสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้แก่ธนาคาร

โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป”

 ด้าน นายสัตวแพทย์สมยศ  อินทรพิน ปศุสัตว์

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ายินดีอย่างย่ิงท่ีได้รับมอบ                    

โค-กระบือ จากโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือเฉลิม- 

พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน 

ม.ร. ร่วมกับกองทัพฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันท่ี 

2 เมษายน 2558 ให้กับโครงการธนาคาร  โค-กระบือ 

เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวในวันน้ี โดยโครงการธนาคารโค-กระบือฯ 

เป็นโครงการพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวโครงการหนึ่ง ที่กรมปศุสัตว์ได้รับ

พระราชทานให้ดำาเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2522 เพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงาน  

ซึ่งการร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งนี้ถือว่าเป็น 

การสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการ 

ช่วยเหลือเกษตรกรในชนบทที่ห่างไกลให้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 “โค-กระบือ ถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึง

ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส�าหรับโค 

จ�านวน 21 ตัว และกระบือ จ�านวน 4 ตัว ที่ได้รับมอบ

ในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอปวารณาว่า จะให้การดูแล

โค-กระบือ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง และเกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์

ของท่าน และขอขอบคุณแทนพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้รับ

ประโยชน์จากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ด้วย” 

    



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ 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)ม.ร. รับสมัคร นศ. M.B.A.ฯ         (ต่อจากหน้า 1)

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อลูกศิษย์ได้รับ-

ปริญญาบัตรแล้วลูกศิษย์คงจะต้องจากเราไป การที่ 

ลูกศิษย์จากเราไปนั้นก็จากไปด้วยความรู ้สึกที่ดี 

จดจำาแต่ความรูส้กึทีด่ีๆ  จากมหาวทิยาลยัไป สิง่ทีไ่ม่ด ี

อะไรต่างๆ ก็จะต้องทิ้งร้าง ก็จะต้องฝังกลบ หรือ

จะต้องไม่นำาไปประพฤติไม่จดจำาไป จำาแต่สิ่งที่ดีๆ 

เพราะครูมีความเช่ือว่าคนท่ีสอนหนังสือกันมา  

ไม่ว ่าจะเป็นครูเก ่าครูใหม่หรือครูโบรำ่าโบราณ  

บูรพคณาจารย์ผู ้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาท้ังหลาย 

ทัง้ปวง ก็ล้วนแต่จะตัง้อกตัง้ใจทำาภาระหน้าทีข่องตน

ให้ดทีีส่ดุ ครอูยูร่ามคำาแหงมาตัง้แต่ก่อตัง้ พบกบัครู

มามากมายหลายพนัคนไปแล้ว เพราะตัง้แต่เข้ามานัน้

ก็มีคนที่เกษียณ คนที่ผ่านสายตาไปทั้งอาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ประจำา ทั้งอาจารย์ต่างชาติ ทั้งผู้รู้นักปราชญ์

ราชบณัฑิตทัง้หลายทีเ่ป็นครบูาอาจารย์ ผู้ทรงคณุวฒิุ

ทั้งหลายเป็นอาจารย์มาสอนมาร่วมบรรยาย

 ทีค่รกูล่าวถงึครทูัง้หลายเหล่านีน้ัน้  ครภูาคภมูใิจ 

ในบรรดาครูทั้งหลายที่ได้ตั้งอกตั้งใจสอนลูกศิษย์ 

ซึ่งเราคัดไม่ได้ เลือกไม่ได้ ลูกศิษย์ที่เดินเข้ามาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหงนั้น เข้ามาในลักษณะท่ี 

ไม่ได้สอบเข้า เข้ามาโดยไม่มีข้อกีดกั้น ขีดขั้นใดๆ  

ไม่ว่าจะอายุเท่าไรถ้ามีความสามารถเรียนหนังสือได้

ก็เข้ามาได้ มาเรียนวิชาสองวิชาแล้วก็พอใจก็ม ี

เพราะว่าเรียนในสาขาวิชาอื่นมาจากมหาวิทยาลัย

อื่นแล้ว เมื่อไปทำางาน เมื่อไปทำาอาชีพต่างๆ ก็นึก 

อยากมีความรู ้ในบางวิชาก็มาลงทะเบียนเรียน 

เป็นบางวิชาก็มีมากมาย จะเห็นได้ว่าคนที่ผ่าน

รามคำาแหงไป ได้ชือ่ว่าเป็นศิษย์รามคำาแหงน้ันมไีปถึง

สองล้านกว่าคน ท่ีได้ปริญญาไปกม็ช่ืีอไว้ว่ามผู้ีได้รับ 

ปริญญาไปแล้วแปดแสนคน คนที่แตกต่างไม่ใช่

เป็นคนท่ีสูญเปล่า แต่เขาเป็นคนท่ีเขาเรียนไม่รู้จบ 

ไม่รู้จบไม่ได้หมายความว่าสอบไม่ได้ คนที่มาเรียน

นัน้เขาสอบได้ขัน้หนึง่ ในวชิาหนึง่สองวชิาเขาหยดุไป 

เขาก็ไม่ต้องไปเรียนต่อเพราะว่าท่ีเขามาเรียนนั้น 

เป็นเร่ืองมาเรียนต่อยอด เรียนเพื่อชีวิตอย่างนี้ก็ม ี

มากมาย ดังนั้นการคิดถึงคนที่มาเรียนที่รามคำาแหง 

มาด้วยความต้องการกนัหลากหลาย  มไิด้หมายความว่า 

จะมุ ่งมาเรียนเอาแต่ใบปริญญาเท่านั้นก็หาไม่  

ลูกศิษย์ครับพวกครูพวกอาจารย์ในรามคำาแหงเรา  

ได้มองจุดมุ่งหมายอันนี้มานานว่า เราได้ให้โอกาส

แก่ผู้แก่คนในสังคม อย่างน้อยสองล้านกว่าคน 

เกือบจะสามล้านคนนั้น  เราได้ทำาประโยชน์อะไร 

มากมาย ใครจะเหน็หรอืไม่เหน็กเ็ป็นเรือ่งของบคุคล 

เป็นเรือ่งความเหน็ของคน เป็นเรือ่งความเหน็ของเขา 

ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยยืนหยัดมาได้ถึงวันนี้นั้น  

และกำาลังส่งลูกศิษย์ออกไปในฤดูกาลที่เสร็จสิ้น

จากปริญญาบัตรแล้ว ลูกศิษย์ก็จะได้รับการส่งตัว 

ที่หน้าประตูผ่านออกไป ขอให้ลูกศิษย์ได้สังวรหรือ 

นึกถึงว่าครูทั้งหลาย เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ผู้ที่มีส่วน

ร่วมในการท่ีจะทำาให้ลูกศษิย์เป็นบัณฑติ มหาบัณฑติ 

ดุษฎีบัณฑิต ได้เป็นบัณฑิตเต็มตัว ได้สวมเสื้อครุย

ที่เรียกว่าครุยปริญญา เพราะครุยนั้นมี 2 ชนิด คือ

ครุยวิทยฐานะ หมายถึงครุยตำาแหน่ง เช่นตำาแหน่ง

นายกสภา ตำาแหน่งอาจารย์ ตำาแหน่งข้าราชการ 

อะไรต่างๆ เขาจะจำาแนกไว้ว่าจะใช้ครุยแบบไหน 

แต่ว่าเวลาจบท่ีเรยีกว่าครยุปรญิญานัน้ ต้องสอบไล่ได้

ตามหลักสูตรในหลักสูตรชั้นใด ชั้นตรีก็เป็นครุย- 

ชัน้ปรญิญาตร ีช้ันโทก็เป็นครยุช้ันปรญิญาโท อะไรต่างๆ 

เหล่านี้ 

 ลูกศษิย์ครบั ไปแล้วอย่าไปลับกลับหนัมามอง

มหาวทิยาลัยบ้าง เป็นสถานท่ีให้การศกึษาท่านท้ังหลาย 

ให้ความร่มเย็นให้ความชื่นอกชื่นใจได้ แม้ว่าท่าน 

ไม่ได้มาอยู่ประจำา ไม่ได้มาอยู่หอพกัหรือไม่ได้เข้ามาอยู่

ในรามคำาแหงทกุวนั ไม่ได้มาเรียนทกุวนักไ็ม่ใช่ปัญหา 

แต่ปัญหานั้นอยู ่ที่ความผูกพันว่ารามคำาแหงเป็น

สถาบันที่เป็นที่แห่งหนึ่ง ที่ท่านได้มาหาความรู้ หรือ

ว่าท่านมาสอบไล่ได้ตามหลักสูตร และท่านออกไป

รับใช้บ้านเมือง ออกไปดูแลบ้านเมืองกันได้ และเรา

มีความเชื่อมั่นว่าท่านออกไปด้วยเป็นผู้ที่มีความรู้ 

คูคุ่ณธรรม สำาคญัท่ีสดุท่านได้เรยีนความเป็นบัณฑติ

ไปจากมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการศึกษาหรือ

กระบวนการสร้างปัญญาออกไปจากเรา และออก

ไปสูส่งัคมด้วยความภาคภมูใิจว่าท่านเป็นผูท้ีม่าเรยีน 

มารู ้มุง่มารามฯ ดงัทีท่่านศาสตราจารย์จริโชค ท่านได้กล่าว

ไว้อยูบ่่อยๆ ว่ามาเรยีนมุง่รูม้ารามฯ หรอืมารามฯ กม็ุง่รู้ 

มุ่งเรียน จึงมารามฯ อะไรเหล่านี้ พวกเราจะคอยดูแล 

คอยส่องทาง คอยฟังข่าวสดบัตรับฟังถงึลกูศษิย์ลกูหา 

ว่าไปถึงไหน ได้ความรู้แล้วเอาไปประกอบอาชีพ  

ไปทำาให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัย ทำาให้บ้านเมือง

มีความรู ้สึกว่ามีทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมขึ้นอย่างไร 

หรอืไม่ ในโอกาสนีจ้บไว้เพยีงแค่นีก่้อน เอาไว้ฉบบัหน้า

คุยกันใหม่ครับ สวัสดีครับ

ศาสตราจารย์ฮาซาช ิ ทาคยุะ จากมหาวทิยาลยัโอบรินิ 

และคณะนกัศกึษาทัง้ 2 มหาวทิยาลยัจากประเทศญีปุ่น่ 

ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา ม.ร. ร่วมโครงการ 

เม่ือวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ ห้องประชมุพวงแสด 

ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน กล่าวว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอต้อนรับ

คณะนกัศกึษาและอาจารย์ จากมหาวทิยาลยัฮเิมจ ิ ดกเคยีว 

และมหาวิทยาลัยโอบิรินที่มาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 

โดยการจัดงานคร้ังนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อแลกเปล่ียน

ภาษาและศิลปวัฒนธรรมต่างๆร่วมกันระหว่าง

นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น  และขอแสดง-

ความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-

ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นกิจกรรมที่ทำาให้

นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ทักษะความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น 

ส่ือสารกับเจ้าของภาษาที่แท้จริงและยังได้เรียนรู้

วัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 ภายในงาน มีการรายงานประสบการณ์

ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ได้รับ

ทุนจากมหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว และทุนรัฐบาล-

ญี่ปุ่น และการรายงานผลการสำารวจและวิเคราะห์

ทางวิชาการ หัวข้อ “การศึกษาปรากฏการณ์การ

เสพติดเฟซบุ๊ก” จากนักศึกษาท้ัง 3 สถาบัน รวมทั้ง 

มีกิจกรรมการแสดงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกัน  

เช่น การแสดงรำาไทย การละเล่นพื้นบ้าน การเล่น-

เก้าอี้ดนตรี และการเขียนพู่กันญี่ปุ่นด้วย

คณะมนุษย์ฯ                               (ต่อจากหน้า 12)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 

129,000 บาท หรือศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุ่น 179,000 บาท 

แบ่งชำาระค่าเทอมตลอดหลักสูตร 7 งวด ผ่อนชำาระ 

ผ่านบัตรเครดิต (ผ่อน 0% 3 เดือน ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต)

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2558  

ท่ีสำานักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 2 (รามฯ 1) 

เวลา 09.00-17.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) โทร.0-2310-8220 

หรือกองบริการและประสานงานปริญญาโท อาคารพระมาส 

(PRB) วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) โทร. 0-2397-6321, 

0-2397-6317 ชั้น  5   (วันจันทร์-วันศุกร์),  ชั้น  3 (วันเสาร์- 

วันอาทิตย์)เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 รับสมัครออนไลน์ทาง www.ymba-bangna.ru.ac.th 

โดยชำาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย (นำาหลักฐาน 

การสมัครย่ืนในวันสัมภาษณ์) สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร 

ได้ฟรี ที่สำานักงานโครงการฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่ 

www.ymba-bangna.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๘) วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ 

วฒันธรรมไทยและญีปุ่น่กบัมหาวทิยาลยัฮเิมจ ิ ดกเคยีว 

คร้ังท่ี 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  

เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน 

และม ีศาสตราจารย์โอซาก ิ มาซาคาส ุจากมหาวทิยาลยั-

ฮิเมจิ ดกเคียว 

คณะมนุษย์ฯ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
    
 
 
 
 
 

ไปแล้วอย่าไปลับ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ที่พูดข้างต้นนั้น ถ้าหากบอกว่าไปแล้วอย่า

ไปลับ ไปแล้วจงคืนกลับมาหาก็พูดได้ หรือถ้าพูด

ในภาษาญี่ปุ่นก็บอกว่ามารุ แปลว่าท่าเรือหรือมี

ความหมายว่าไปแล้วก็จะกลับมา คือคนหรือเรือ

เดินทางจากท่าเรือไปแล้วก็จะกลับมา ตัวอักษร 

เหมือนเลขหนึ่งไทยควำ่าหัวลง เป็นจุดแล้วก็เป็น

วงไปเป็นหางเลขหนึ่งไป เสมือนออกจากท่าเรือ

ก็จะต้องกลับมา ไปแล้วจะกลับมา อย่างนี้เป็นต้น 

คำาว่าไปแล้วอย่าไปลับ เป็นคำาสั่งคำารำ่าลา คำาบอก

กล่าวไม่ให้ลืมถิ่นที่กำาเนิด  หรือไม่ให้ลืมถิ่นที่เรา

ควรจะกลับมาเยี่ยมเยือน หรือไปไหนก็ตามแต่ก็

ควรจะกลับมาสู่มาตุภูมิ อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ มีคนกล่าวกันบ่อย ๆ หรือครู 

ก็นำามากล่าวเป็นคำาโบรำ่าโบราณ เชื่อว่ามาจาก 

นักปราชญ์จนีกล่าวไว้ว่า กนินำา้จากบ่ออย่าลมืคนขดุบ่อ 

บางคนก็อาจจะบอกว่าการที่เราทำาอะไรอยู่ที่ไหน 

เรากค็วรท่ีจะเหน็บุญคณุของสถานท่ี หรอืบุญคณุ 

ของผูค้นท่ีแวดล้อม เหน็บุญคณุของคนท่ีเป็นสาระ 

ที่ทำาให้เราได้รับสิ่งที่ดี ๆ จากสถานที่นั้น หรือ

ท้องท่ีนั้นหรือบ้านนั้น หรือประเทศนั้นหรือ

เมืองนั้น 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ซึ่งตั้งมาได้สี่สิบ

กว่าปีสั่งสมอะไรไว้ไม่น้อย ถ้าเป็นคนอายุสี่สิบ

กว่าปีก็กำาลังเป็นหนุ่มใหญ่  ที่กำาลังจะก้าวไปเป็น 

นกัปราชญ์ราชบณัฑติ หนุม่ใหญ่ทีจ่ะก้าวไปรบัผดิชอบ 

รับใช้ต่อบ้านเมืองได้ในวัยสี่สิบกว่าปี ที่ครูพูดถึง 

เรื่องนี้ก็เพราะว่าในพิธีการใหญ่ของมหาวิทยาลัย 

 คือการมีพิธีประสาทปริญญา 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนา-

ทรพัยากรมนษุย์ แก่ นายอทิธศิกัดิ ์ อำาพนัยทุธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑติกติติมศักด์ิ สาขาวิชาพลศกึษา แก่ ร.ต.ท.เกียรตศิกัดิ ์ เสนาเมอืง 

และปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม แก่ นายสร่างศัลย์ เรืองศรี หรือ “หนู มิเตอร์”  

ในพธีิพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง  ครัง้ที ่ 40  เมือ่วนัที ่ 3  มนีาคม  2558  ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช 

อธิการบดีขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่าย

ทำาให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำาเร็จลุล่วง

 ชาวรามคำาแหงปลื้มปิติ  

ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ-

พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จ-

พระราชดำาเนินพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

ครั้งที่ 40 จำานวน 32,648 คน 

อธิการบดีขอบคุณการทำางาน

ของทุกฝ่ายท่ีต้ังใจทำาหน้าท่ีด้วยความต้ังใจและเสียสละ 

ทำาให้ภารกิจสำาคัญของมหาวิทยาลัยสำาเร็จลุล่วงด้วยดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จแทน 

พระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร คร้ังท่ี 40 ระหว่างวันท่ี 2 - 6 มีนาคม ท่ีผ่านมา 

โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร จำานวน 32,648 คน นับเป็น

ความปลื้มปิติแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาและชาวรามคำาแหง

เป็นอย่างยิ่ง ทุกคนต่างสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้น

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ครั้งที่ 40 ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความเรียบร้อยในทุกด้าน 

ทั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

นับแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะกรรมการ 

ฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต 

นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียน

สาธิต ม.ร. ท่ีต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีของตน ท้ังในช่วงฝึกซ้อม

และวันพิธีฯด้วยความรับผิดชอบ เสียสละและเข้มงวด

กับแนวปฏิบัติต่างๆ ทำาให้งานพิธีฯ ที่มีความสำาคัญ

ลุล่วงไปด้วยดีเป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่าย

 “ในนามมหาวิทยาลัย ผมขอขอบคุณบุคลากร

รามค�าแหง บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ช่วยกัน

ปฏิบัติหน้าที่ของตนในงานพิธีฯคร้ังนี้อย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถ ท�าให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยความตั้งใจ

ของทุกๆฝ่าย ท�าให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี ้

มีประสิทธิภาพย่ิง สามารถท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงในแต่ละคาบ 

และแต่ละวันอย่างรวดเร็ว จนได้รับค�าชมจากหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยหวังว่าจะได้รับความ

ร่วมมือที่ดีเช่นนี้อีกในภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การสอบไล่ภาค 2/2557 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 9 

เมษายน 2558 และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558 

ระหว่างวันท่ี 22 - 25 พฤษภาคม 2558 และวันท่ี 27 มิถุนายน  

- 6 กรกฎาคม 2558 ขอขอบคุณครับด้วยความจริงใจ”

(อ่านต่อหน้า 11)


