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ม.รามคำาแหงอนุมัติปริญญา-

กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
 
             
ม.รามคำาแหงจับมือเซ็นทรัล จัด RU Road Show 2017
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นอกสถานที่

(อ่านต่อหน้า 2)
(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดงาน RU Road Show 2017 นำาเสนอผลงานวิชาการและ

นวัตกรรมของคณะต่างๆ ผ่านนิทรรศการมีชีวิต พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้ 

บัตรประชาชนใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว พร้อมชิมอาหารจากครัวคหกรรม 

และชมการแสดงบนเวทีจากศิลปินรับเชิญ

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานเปิดงาน 

RU Road Show 2017 เพื่อแนะนำาหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ เมื่อวันที ่

12 มิถุนายน 2560 ณ ลานช้ัน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวิทวัส  บุญญสถิตย์ ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า ตลอดจนนักศึกษา-

ปัจจุบันท่ีมีช่ือเสียงร่วมงาน อาทิ วินัย  พันธุรักษ์ แพนเค้ก เขมนิจ  มิกค์  ทองระย้า  โบว์ เมลดา  

นารา เทพนุภา  ปอ AF   ตั๊กแตน  ชลลดา  และ นุช  วิลาวัลย์ อาร์สยาม

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดกิจกรรมพิเศษ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ RU Road Show 2017 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

เพื่อแนะนำาหลักสูตรการเรียนการสอน 

พลเอกกัมปนาท  รุดดิิษฐ์ นายชีพ  จุลมนต์ นายเสรี  สุวรรณภานนท์

นายวิทยา  อาคมพิทักษ์ นายอดิศักด์ิ  ภาณุพงศ์ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์

นายสุภกิต  เจียรวนนท์นายตวง  อันทะไชย นายวัชร  วัชรพล

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ

แก่องคมนตรี รองประธานศาลฎีกา สมาชิก สปท. ครูหยุย  ผู้บริหาร-

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารไทยรัฐทีวี ตำารวจ EOD จาก 3 จังหวัด- 

ชายแดนใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีทำาคุณประโยชน์แก่สังคมในสาขาต่าง ๆ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 19-22 

มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

นายกสภาฯ ฝากบัณฑิตรามคำาแหง ให้สนองคุณแผ่นดิน 
“ใช้ความรู้-คุณธรรม พัฒนาประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและประโยชน์สุขของประชาชน”

อธิการบดีแสดงความยินดีบัณฑิตรามคำาแหง

ฝาก ‘ให้กตัญญูและทำาหน้าที่บัณฑิตอย่างสมภาคภูมิ’

 นายวริชั   ชนิวนิจิกลุ  นายกสภามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

กล่าวแสดงความยนิดีกบับณัฑิตใหม่ในพธีิพระราชทาน-

ปรญิญาบตัร ครัง้ที ่42 ว่า ในนามของสภามหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ขอแสดงความยนิดีกบับณัฑิต มหาบณัฑิต 

และดุษฎีบัณฑติทกุคน รวมท้ังผูท่ี้ได้รบัปรญิญากติติมศักด์ิ

ในสาขาต่างๆ จากมหาวทิยาลัยรามคำาแหง ในวนัที ่19-22 

มิถนุายน 2560 พร้อมเน้นยำา้ถงึความสำาเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น

ระดับชั้นใดย่อมเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท พากเพียร

และพยายามของผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน จึงเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชื่นชมยินดี แต่ขอให้

ทกุคนทราบว่า ลำาพงัเพยีงความพยายามของตัวเองคงยากท่ีจะสำาเร็จได้หากไม่มี

บุคคลอืน่คอยช่วยเหลอืสนบัสนุน ดังน้ัน ความสำาเรจ็ของทุกคนในวันน้ีจงึไม่ได้

สร้างความภาคภมิูใจให้แก่ตัวเองเท่าน้ัน หากแต่ยงัเป็นความภาคภมิูใจและความ-

ปลาบปลืม้ใจของคนในครอบครวั ญาติมิตร สถาบนัการศึกษา ตลอดจนสังคม

และประเทศชาติด้วย (อ่านต่อหน้า 2)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง แสดงความยินดี 

กับผู้สำาเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

คร้ังท่ี 42 ระหว่างวันท่ี 19 - 22 มิถุนายน 2560 ฝากบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กตัญญูต่อบิดามารดา 

และผู้มีอุปการคุณ รวมทั้งนำาความรู้และประสบการณ์

ทีไ่ด้รับจากมหาวิทยาลัย  ออกไปปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสมภาคภูมิ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสนี้ว่าในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผู้ท่ีได้รับ

ปริญญากิตติมศักด์ิ วันน้ีทุกท่านได้ทำาหน้าท่ีเป็นลูกพ่อขุนรามคำาแหงอย่างสมบูรณ์แล้ว 

คือสำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างสมภาคภูมิ ขอให้เก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้ให ้

เป็นพลังในการใช้ชีวิต รักษาเกียรติแห่งปริญญาบัตรและชุดครุยแห่งเกียรติยศ 

ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์แบบไว้ให้ดีท่ีสุด (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

   
 การยื่นขอผ่อนผันการชำาระเงิน	

ลงทะเบียนเรียนภาค	1/2560

 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผัน

การชำาระเงินลงทะเบียนเรียนภาค 1 ประจำาปี

การศึกษา 2560 ให้ยื่นแสดงความจำานงได้ตั้งแต่

บัดน้ี - วนัที ่28 มถินุายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

และ 13.00 - 16.00 น. ณ งานแนะแนว จดัหางานและ 

ทุนการศึกษา  อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว 

จดัหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชัน้ลอย) 

โทร. 0-2310-8080

 “ในฐานะอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ

คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองของบัณฑิตทุกคน ท่ีต้ังใจ 

ส่งเสียบุตรหลานจนสำาเร็จการศึกษาในวันน้ี หลายท่าน 

อาจประสบความยากลำาบากเรื่องค่าเล่าเรียนและ 

อุปสรรคอื่นๆ มามากมาย แต่วันนี้ได้เห็นผลสำาเร็จ

ของลูกหลานแล้ว รู้สึกภูมิใจแทนทุกท่านจริงๆ” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าขอให้บัณฑิต

ระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ผู้มีอุปการคุณ 

ที่ได้ดูแลส่งเสียจนกระทั่งสำาเร็จการศึกษา และ

ครูอาจารย์ รวมท้ังสถาบันการศึกษาท่ีประสิทธ์ิประสาท

วิชาความรู้ และขอให้ผู้สำาเร็จการศึกษาได้นำาความรู ้

และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 

เป็นพลังในการทำาหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และองค์กรที่ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อธิการบดีแสดงความยินดีฯ (ต่อจากหน้า 1)

อย่างแท้จริง นับตั้งแต่วันแรกที่สถาปนาจนทุกวันนี ้

มีบัณฑิตรามคำาแหงจำานวนมากท่ีสามารถเปล่ียน

ชีวิตตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้

นัก เรี ยนท่ี เรี ยนอยู่ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  

สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree คือเรียนสะสมหน่วยกิต

ไว้ล่วงหน้า เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถ

นำาหน่วยกิตที่สะสมได้มาเทียบโอนทั้งหมด ทำาให้

นักเรียนใช้การศึกษาในระบบนี้ค้นหาตนเองว่า

เหมาะกับส่ิงท่ีชอบจริงหรือไม่ หากค้นพบได้เร็วก็จะ 

จบการศึกษาได้เร็วข้ึน และมีโอกาสท่ีจะได้งานทำาก่อน 

หรือเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป ระบบ Pre-degree น้ี 

เป็นระบบท่ีดีสำาหรับการฝึกการบริหารเวลาเพื่อ

ค้นหาตนเอง สร้างวินัย และความรับผิดชอบรวมถึง

การวางแผนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี 

เพื่อเยาวชนเหล่านี้จะเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 “ขอขอบคุณนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์

สถานท่ีในการจัดกิจกรรมพิเศษ “RU Road Show 2017” 

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทั้ง 2 สาขา รวมถึง

คณะกรรมการจัดงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน 

จัดงานครั้งนี้”

ม.รามคำาแหงจับมือเซ็นทรัลฯ (ต่อจากหน้า 1)

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่ออำานวย-

ความสะดวกในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ แก่นักเรียน 

นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านสถานท่ีในการจัดกิจกรรมพิเศษ 

“RU Road Show 2017” ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

ท้ัง 2 สาขา คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

เม่ือวันท่ี 26 - 28 พฤษภาคม ท่ีผ่านมาและท่ีศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว วันที่ 12-14 มิถุนายนนี ้

และจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ท่ี ม.ร.หัวหมาก 

และ 23 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มิถุนายน -  

2 กรกฎาคม 2560 ด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ 

ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยบัตรประชาชน

ใบเดียว การบริการให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับ

หลักสูตรการเรียนการสอน  การนำาเสนอผลงาน 

และนวัตกรรมทางด้านวิชาการของคณะต่างๆ  

รวมทั้งการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและนักศึกษาจากคณะ 

และชมรมต่างๆ

 “ขอขอบคุณนายวินัย พันธุรักษ์ ศิษย์เก่า 

คณะรัฐศาสตร์ซ่ึงเป็นศิลปินนักร้องท่ีมีช่ือเสียงและ

ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกิจกรรม RU Road Show  

เสมอมารวมทั้งศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง 

ศิษย์รามคำาแหงทุกคนท่ีมาร่วมงานและสร้างสีสัน 

ในพิธีเปิดครั้งนี้” 

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง กล่าวว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้ 

สังคมและประเทศชาติเป็นจำานวนมาก หลายคน 

ประสบความสำาเร็จในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ

ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนและขณะน้ี

มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อตอบสนองความจำาเป็นในการพัฒนาประเทศ

และความต้องการของตลาดแรงงาน เห็นผลท่ีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป 

สู่สั งคมได้ เป็นจำ านวนมากประการหน่ึงก็ คือ  

การเ ป็นสถาบันการศึกษา ท่ี เ ก็บค่าหน่วยกิต 

ในราคาถูกที่สุดในประเทศ คือ 25 บาทต่อหน่วยกิต 

รามคำาแหงจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสสำาหรับทุกคน

 ฉะน้ัน ภายหลงัจากท่ีสำาเรจ็การศึกษา นอกจาก

จะนำาวิทยาการและความรู้ต่าง ๆ  ท่ีได้รับไปใช้เพื่อ 

ประกอบสัมมาอาชพีเลีย้งตัวเองแล้ว ยงัมีภาระหน้าท่ี 

ตามธรรมจรรยาในการเลี้ยงดูบิดามารดา เกื้อหนุน- 

ญาติมิตร รวมท้ังต้องประพฤติปฏบิติัตนเป็นพลเมืองทีดี่ 

สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเพื่อตอบแทน-

บุญคุณของแผ่นดิน และเพื่อให้ความสำาเร็จในการ- 

ดำาเนนิชวีติและการประกอบอาชพีในอนาคตเป็นการ

สร้างชื่อเสียงเกียรติยศตอบแทนบุญคุณของสถาบัน

การศึกษาแห่งนีด้้วย จงึขอให้ทุกคนตระหนกัถงึภารกจิ

ในการต่อไปภายภาคหน้านับต้ังแต่วันท่ีสำาเร็จ 

การศึกษาว่า วิชาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ

ตลอดระยะเวลาแห่งการศึกษาเล่าเรียน เป็นเพียง

รากฐานของชีวิตสำาหรับการก้าวเดินต่อไปเท่านั้น 

หากแต่การนำาวทิยาการและความรูต่้างๆ ไปใช้ให้เกิด-

ประโยชน์อย่างสูงสุดต่างหาก คือสิ่งที่ทุกคนควรให้

ความสำาคัญ ผมจึงขอให้น้อมนำาพระบรมราโชวาท

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-

เทพยวรางกูร ที่พระราชทานไว้ความตอนหน่ึงว่า 

“...วิทยาการและเทคโนโลยีน้ัน แม้จะมีประโยชน์

มากเพยีงใด แต่ถ้าการเรยีนรูไ้ม่ถกูหรอืใช้ไม่เป็น กไ็ม่อาจ

สร้างสรรค์ประโยชน์อนัใดท่ีเป็นแก่นสารได้ การศึกษา 

เรียนรู้จึงสำาคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริง และ 

รูแ้ล้วสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ โดยไม่เป็นพษิ 

เป็นโทษ...” ผมจงึขอเชญิชวนทุกคนรบัพระราชทาน

ไว้เหนือเกล้าเหนอืกระหม่อม เพือ่เตือนตนเองในการ 

นำาวชิาความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสุด 

แก่สังคมและประเทศชาติ เพือ่ให้ผลแห่งการทำาประโยชน์

ของตนเองเกดิเป็นส่ิงดีงามทัง้ต่อตนเองและบคุคลอ่ืน 

ท้ายท่ีสุดคือความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง 

เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้วกจ็ะถอืได้ว่าเป็นการสบืสานพระราช- 

ปณธิานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล-

อดุลยเดชและช่วยลดพระราชภาระของสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

ทีท่ัง้สองพระองค์ล้วนมพีระราชปณิธานอนัแรงกล้า 

ท่ีจะเห็นประชาชนของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

ขอให้ความสำาเร็จทางด้านการศึกษาครั้งนี้เป็นพลัง

สำาคัญที่ให้บัณฑิตเข้าใจว่า “บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ 

คู่คุณธรรม และมีความพากเพียรจนสำาเร็จการศึกษา 

ผ่านการทดสอบความอดทน และการพึ่งพาตนเอง

มาอย่างดีแล้ว เชื่อมั่นว่าบัณฑิตรามคำาแหงทุกคน 

จะออกไปเป็นกำาลงัสำาคัญของสังคมและประเทศชาติได้  

และความสำาเร็จในครั้งนี้ยังถือเป็นความภาคภูมิใจ

ของบณัฑิต ครอบครวั และมหาวทิยาลยัรามคำาแหงด้วย 

แ ล ะ ข อ ใ ห ้ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท ่ า น ป ร ะ ส บ ค ว า ม สุ ข 

ความเจริญและความสำาเร็จในสิ่งที่พึงประสงค ์

ทุกประการ”

นายกสภาฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง”  ขอแสดงความยินดี

ต่อบณัฑติ  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบณัฑติ  รวมท้ัง 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง  

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  ซึ่งจะ

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ระหว่างวนัท่ี

 ๑๙ - ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๐  ณ หอประชมุ

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เขตหัวหมาก  กรุงเทพมหานคร  โดย

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกมุาร ี เสด็จฯ  แทนพระองค์มาพระราชทาน

ปริญญาบัตรให้แก่ทุกคน

 พิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงครัง้นีนั้บเป็นครัง้ที ่๔๒  

 เราจึงเรยีกบัณฑิตรุน่นีว่้า  บัณฑิตรามฯ 

รุ่น ๔๒

 ชาวรามคำาแหงยงัจำากนัได้ดีว่า พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ พร้อมสมเด็จ-

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  มาพระราชทาน

ปรญิญาบัตรแก่บณัฑิตรุน่แรก  หรอืบัณฑิตรามฯ 

รุ่นที่ ๑  ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อวันที่ ๒๖ 

และ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘

 และได้เสด็จฯ มาพระราชทานปรญิญาบตัร  

จนถึงรุ่นที่ ๗

 ต ่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ- 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย-

แห่งนี้  ตั้งแต่รุ่นที่ ๘ เป็นต้นมา

 บัณฑิตรุ่นนี้จึงเป็นบัณฑิตรุ่น ๓๕ แล้ว 

ที่พระองค์เสด็จฯ

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า-

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

เปิดใจบัณฑิตทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้มุ่งมั่นเป็นครูสอนเด็กพิเศษ เผยอุปสรรคคือแรงผลักดันให้สู้ชีวิต

(อ่านต่อหน้า 8)

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดตั้ง “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ. 2534” ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยตลอดมา 

โดยเริม่มอบทุนการศึกษา รุน่ท่ี 1 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2534 จำานวน 36 ทุนเป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั ทุกปี ๆ  ละ 36 ทุน

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นที่ 42 มีบัณฑิตที่ได้รับทุนดังกล่าวเข้ารับพระราชทาน-

ปริญญาบัตรคือนายสัมฤทธิ์  เพิ่มสุวรรณเจริญ บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปัจจุบันเป็นครู

สอนเด็กพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

 นายสัมฤทธิ์  เพิ่มสุวรรณเจริญ ให้สัมภาษณ์กับ ‘ข่าวรามค�าแหง’ ว่ารู้สึก

ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติกับตนเองและครอบครัวอย่างยิ่งที่ได้รับทุนการศึกษา

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ี ซึง่เป็นทนุเรยีนฟร ี

จนจบชัน้ปรญิญาตร ีทำาให้ผมมีโอกาสได้เรยีนหนังสือจนสำาเรจ็การศึกษาเป็นบัณฑิต 

ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม ออกไปทำางานรับใช้สังคม และประกอบอาชีพที่ดีขึ้น 

รวมทั้งได้ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้อย่างเต็มที่ในวันนี้

 “ผมเป็นเด็กต่างจงัหวดั มีภมิูลำาเนาอยูท่ี่จงัหวดัน่าน เม่ือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ได้มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ขณะนั้น 

ครอบครัวฐานะดีสามารถส่งเสียให้เรียนได้อย่างเต็มที่ จนกระท่ังเรียนอยู่ชั้นปี 3 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

ธุรกิจของครอบครัวถูกโกงจนทำาให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งเสียให้เรียนได้เหมือนเดิม ...มันเหมือนโลกทั้งใบ 

หยุดหมุนไปต่อไม่ถูก เพราะต้องออกจากที่เรียนกลางคันทั้งๆ ที่ทุกอย่างกำาลังไปได้ดีทั้งเกรดเฉลี่ย เพื่อนๆ 

และสังคมรอบข้าง  แต่ผมจะไม่ได้เรียนแล้ว ต้องออกไปหางานทำาเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

 ..... ชั่ววินาทีนั้นก็ผุดคิดขึ้นได้ว่ามีหนึ่งมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้โอกาสทุกคนเสมอ ก็คือ  มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ท่ีมีค่าหน่วยกิตท่ีถูกท่ีสุด อีกทั้ง 

คนทำางานก็เรียนได้ จึงมาสมัครเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์พร้อมกับทำางานไปด้วย”

 บัณฑิตสัมฤทธิ ์  กล่าวต่อไปว่าจากเหตุการณ์ครัง้น้ันทำาให้คณุพ่อต้องออกไปทำางานท่ีประเทศเพือ่นบ้าน 

และตนเองก็กลายเป็นเสาหลักของบ้าน เพราะในครอบครัวพี่ชายคนโตมีปัญหาด้านสุขภาพจิต น้องชายคน-

เล็กเป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) และคุณแม่เรียนจบแค่ ป.4 ทำางานรับจ้างทั่วไป สิ่งเหล่านี้ทำาให้ต้องเข้มแข็ง

และลุกข้ึนสู้เพื่อทุกๆคนในครอบครัว โดยครั้งแรกท่ีเข้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ก็เกิดปัญหาเพราะเวลา

ไม่เอื้อกับการทำางาน จึงตัดสินใจย้ายคณะมาเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา โดยระหว่างที่เรียน

ก็ทำางานประจำาไปด้วย ซึ่งจะเลือกสมัครเข้าทำางานที่มีเวลาให้เข้าเรียนได้ และจะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ ไม่ให้

ตรงกับเวลาเรียนในทุกๆ วิชา รวมท้ังเรื่องเงินเดือนก็มีส่วนสำาคัญ เพราะจำาเป็นต้องส่งให้คุณแม่ไว้ใช้จ่าย 

และเป็นค่ารักษาพยาบาลน้องชายที่เป็นออทิสติก

 “เทอมแรกท่ีเข้ามาศึกษาก็ได้เห็นประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับสมัครนักศึกษาเข้ารับ 

“ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  

36 พรรษา พ.ศ. 2534” จึงตัดสนิใจลงสมัครขอรบัทุน และเม่ือประกาศผลว่าผ่านการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 36 คน 

ที่ได้รับทุนปีนัน้ รูสึ้กดีใจมากท่ีสุด และบอกกบัตัวเองว่าจะต้ังใจ มุ่งม่ันศึกษาหาความรูใ้นสาขาวชิาเรยีน และ 

วชิาอืน่ๆ ที่ตนเองสนใจ ทำาให้วันที่สำาเร็จการศึกษาสะสมหน่วยกิตได้ถึง 176 หน่วย”

 บัณฑิตสัมฤทธิ์ กล่าวอีกด้วยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเหน่ือยมาก แต่จะบอกกับตัวเองเสมอเวลาท้อว่า  

เรามาเรยีนหนังสือเพ่ืออะไร... คนทีร่อเราอยูข้่างหลงัพวกเขาจะเป็นอย่างไรกนับ้าง ส่ิงเหล่านีท้ำาให้เรามีพลงั

ที่จะสู้เพื่อให้ไดใ้บปริญญาบัตร เป็นใบเบิกทางให้กับชีวิตการทำางานที่ดีๆ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 การศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญกับเราทุกคน แต่ใช่ว่า 

ทกุคนจะได้รับการศึกษาทีเ่ท่าเทียมกนั วนัน้ี “ข่าวรามคำาแหง” 

มีโอกาสได้พดูคุยกบับัณฑิตสาว ผูค้ว้าเกียรตินยิมอนัดับ 1 

เหรยีญทอง ด้วยเกรดเฉลีย่ 3.78 จากคณะบรหิารธุรกิจ 

สาขาการตลาด (ภาคพิเศษ)

 ประภาวารนิทร์ ธรรมปรยีานนท์ ได้เปิดใจกบัเราว่า 

เธอเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเมื่ออายุ 24 ปี 

และใช้เวลาในการเรียนท้ังหมด 2 ปีครึ่ง เธอทำางาน

ควบคู่กับการเรียนตลอดปีการศึกษา โดยระบบการศึกษาภาคพิเศษจะสอน

ในช่วงเสาร์และอาทติย์ ทำาให้เธอวางระบบทุกอย่างได้ลงตัว และสามารถเข้าเรยีน

ได้ทุกคาบไม่เคยขาดหายไปไหน 

 เดิมที ประภาวารนิทร์ เป็นคนต่างจังหวดั เป็นสาวเชยีงรายท่ีมีความฝัน

อยู่เต็มกระเป๋า ด้วยเหตุผลบางประการทำาให้เธอเรียนจบในระบบเพียงชั้น- 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนการศึกษาในระดับมัธยม เธอเลือกเรียน กศน.ทางไกล 

ทีมี่เพยีงการสอบเท่านัน้ กระน้ัน เธอกพ็ยายามจนสำาเรจ็การศึกษาชัน้มธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 ความใฝ่เรยีนยังไม่หมดเพยีงเท่าน้ัน เม่ือความฝันของเธอยงัต้องการใบปรญิญา

สักใบให้กับตัวเองและครอบครัว

 ม.ร. เป็นสถาบันทีเ่ธอเลอืกมาคว้าฝัน เพราะสามารถทำางานควบคู่กบัการเรยีน 

และยังเป็นสังคมที่เปิดรับบุคคลทุกระดับ ทำาให้ไม่อายที่จะมานั่งเรียนร่วมกับ

คนอื่น และต้องการใช้เวลาเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้

 “ฉันเข้าเรียนตอนอายุ 24 ปี เป็นครั้งแรกท่ีฉันได้รับโอกาสในระดับ-

มหาวิทยาลัย เริ่มจากวันที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนภาคพิเศษ ฉันจำาได้ดีว่า

รู้สึกกดดันจนนำ้าตาซึมต่อหน้าอาจารย์ เพราะพื้นฐานการเรียนท่ีมีน้อยมาก 

อาจไม่สามารถเรียนหลักสูตรน้ีได้จนจบการศึกษา แต่ความฝันที่ฉันต้องการ

จะคว้ามาให้ได้ แสดงให้เห็นว่าฉันมีความมุ่งม่ันจริงๆ ต้องขอบคุณสำาหรับ

โอกาสที่ฉันได้รับในวันนั้น

 ฉนักลายเป็นความหวงัของคนในบ้าน ความหวงัจะได้เหน็ปรญิญาใบแรก

ของบ้านหลังนี ้ ทกุคนคือแรงบันดาลใจและผลกัดันให้ฉันมีความพยายามมากขึน้ 

ในห้องเรียนได้พบเพื่อนอีกหลายคน ต่างคนก็มาจากหลายสถานที่ แต่ทุกคน

ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างมิตรภาพและเรียนจบไปพร้อมกัน แต่ด้วย

เวลาเรยีนทีมี่เพยีงอาทติย์ละ 2 วนัเท่าน้ัน การต้ังใจเรยีนในคาบจงึเป็นสิง่ท่ีสำาคัญ 

อาจารย์ใส่ใจในการสอนดีมาก และมีงานให้ทำาทบทวนเสมอ บางครั้งก็เป็น

รายงาน มีวิเคราะห์และวิจัยบ้าง บางครั้งต้องร่วมกันทำางานถึงดึก แต่น่ีก็

เป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวเช่นกัน”

 ประภาวารินทร์ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสามารถเรียนจบในเวลา 2 ปีครึ่ง 

เธอสามารถติวบทเรียนให้เพื่อนๆเข้าใจและสอบจบพร้อมกันได้ หลายคำาชม 

หลายคำาขอบคณุ เป็นกำาลงัใจให้เธอหายเหนือ่ย ท้ังเป็นสิง่การนัตีความสามารถ

ทั้งหมดที่เธอได้พยายาม เธอทำาให้ทุกคนได้เห็นว่าการได้รับโอกาสในครั้งน้ี

เป็นสิ่งที่ปลื้มใจนัก เธอได้ทำาตามฝัน ไขว้คว้าจนความสำาเร็จมาอยู่ในมือ และ

ประภาวารินทร์ยังกล่าวต่ออีกว่า

 “การได้เรยีนที ่ม.ร. ไม่ได้ให้ความรูเ้พยีงอย่างเดียว ทีน่ี่ยงัให้อนาคตกับฉนั 

เป็นมากกว่าความปลาบปลืม้และคำาขอบคุณ หลายความรูสึ้กประเมินเป็นคำาพดูไม่ได้ 

ถงึแม้วนัน้ีฉนัจะจบการศึกษาแล้ว  ฉันกย็งัภาคภมิูใจทีไ่ด้เป็นลกูพ่อขุนฯอกีคนหน่ึง”

 บัณฑิตประภาวารินทร์ ธรรมปรียานนท์ ปัจจุบันทำาธุรกิจออนไลน์

เกีย่วกับความสวยความงาม และยงัมีเป้าหมายทีจ่ะขยายธุรกิจให้เติบโตข้ึนเรือ่ยๆ 

ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีแบรนด์เครื่องสำาอางส่งออกไปยังต่างประเทศ  

จากฝีมือคนไทยอีกหนึ่งคน

 จะเหน็ได้ชดัว่า ม.ร. ไม่ได้สร้างเพยีงบัณฑิตท่ีมีความรูเ้ท่านัน้ แต่ยงัมอบมิตรภาพท่ีดี 

และเป็นแหล่งกำาเนิดอนาคตของความฝันนับร้อยนับพัน เป็นเหมือนครอบครัว 

ทีค่อยอยูเ่คยีงข้างจนจบการศึกษา ไม่ว่าคุณอยากเรยีนคณะไหน สาขาใด หรอืมีเวลา

มากน้อยเพยีงไร กส็ามารถเรยีนจบได้ตามทีห่วงั อย่าลมืว่า ม.ร. ไม่ได้เป็นเพยีงสถาบนั 

แต่ยังเป็นตลาดวิชาการสำาหรับทุกอนาคต

นักเรียนสาว กศน.ช่างฝัน สู่บัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ1 สาขาการตลาด ที่ม.รามคำาแหง

เส้นทางฝันด้านภาษาญี่ปุ่น 
สู่ความสำาเร็จจากรั้วรามคำาแหง

 ความฝันทำาให้คุณมีเป้าหมาย เป้าหมายนำาทางคุณไปสู่ความสำาเร็จซ่ึง 

หลายครั้งท่ีจุดกำาเนิดของความฝันก็มาจากจุดเล็กๆเหมือนด่ังเช่นจุดเริ่มต้น 

ความสำาเรจ็ของนายกฤตนนัต์ ขนุจิตต์ บณัฑิตเกียรตินยิมอันดับ 1 เกรดเฉลีย่ 3.56

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 กฤตนันต์ ได้เล่าให้ “ข่าวรามคำาแหง” ฟังว่าเขาได้

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นผ่านรายการในโทรทัศน์ทำาให้

เขาเห็นประเทศญีปุ่่นท่ีสวยงามมวีฒันธรรมท่ีแปลกตา

ทั้งยังชื่นชอบการดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาต้ังแต่เด็กๆทำาให้

เขาสนใจและอยากเรยีนภาษาญ่ีปุน่ต้ังแต่น้ันมาการเรยีน

ในสาขาวิชาน้ีจึงเป็นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจ 

เข้ามหาวิทยาลัยโดยเลือกมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นสถานที่สานความฝันให้ตัวเอง

 “ผมโตมากับการ์ตูนญ่ีปุ่นดูรายการท่องเที่ยวท่ีพาไปประเทศญ่ีปุ่น 

ได้เห็นบ้านเมืองท่ีสวยงามกับวัฒนธรรมท่ีแปลกตาทำาให้ผมอยากไปประเทศ

ญี่ปุ่นและสนใจอยากเรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นท้ังความชอบเป็นท้ังเส้นทางอาชีพ 

ท่ีคาดหวงัไว้จงึตัดสินใจเลอืกเรยีนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญ่ีปุ่นท่ี ม.รามฯ

ซ่ึงได้เหน็ประกาศเกีย่วกบัการเรยีนจบในเวลาไม่ถึง 4 ปีแถมยังได้รับเกียรตินยิมด้วย 

ผมจึงต้ังคำาถามกับตัวเองว่า “ถ้าคนอื่นทำาได้ทำาไมเราจะทำาไม่ได้” ทำาให ้

ตั้งเป้าหมายกับตัวเอง เราต้องจบภายในไม่กี่ปีและมีผลการเรียนที่น่าพอใจด้วย 

ซึ่งเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดก็คือ 3 ปีพร้อมกับเกียรตินิยมอันดับ 1”

 ความชอบท่ีมาจากจุดเล็กๆของกฤตนันต์ทำาให้ม.รามฯสร้างบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพเพิ่มมาอีกคน การเรียนการสอนที่เข้มข้นบวกกับความต้ังใจ 

ของผูเ้รยีนนำาพาไปสู่ความสำาเรจ็ท่ีไม่ไกลเกนิเอือ้ม อกีทัง้ยงัมอบโอกาสการเรียนรู้ 

ทีส่มจรงิ โดยกฤตนนัต์ได้รบัหน้าท่ีเป็นล่ามแปลภาษาในงานแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ของคณะที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดคเคียวจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2559

 “ผมใช้ความพยายามและความต้ังใจทั้งหมดทุ่มเทกับการเรียนภาษาญ่ีปุ่น

ฟัง อ่าน พูด เขียน ทำาทุกอย่างที่เรียกว่าตลอดเวลาของผมคือภาษาญ่ีปุ่น แต่

ความตั้งใจและความพยายามของผมก็เป็นประโยชน์และใช้ได้จริง เมื่ออาจารย ์

ในสาขาภาษาญีปุ่น่มอบหมายให้ผมเป็นล่ามแปลภาษาในงานแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ซ่ึงนับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากและการันตีว่าความพยายามของผม 

ได้กลายเป็นความสามารถ ซึ่งปัจจุบันผมทำางานเป็นล่ามฟรีแลนซ์ทั้งมีความสุข

และภูมิใจในความพยายามของตนเองจริงๆ”

 บัณฑิตกฤตนันต์ ปัจจบัุนอาย ุ22 ปี เป็นล่ามฟรแีลนซ์ และยงัมีเป้าหมายท่ี

จะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางที่สนใจ เขายังคงจะเดินตามความฝัน และสร้าง

เป้าหมายใหม่ไปเรือ่ยๆ ตามคติประจำาใจท่ีว่า แทนท่ีจะเอาเวลามาคยุโม้ ลงมือทำา

แล้ววัดกันที่ผลลัพธ์ดีกว่า

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหงยงัคงรอคอยทุกความฝัน ตลาดวชิายงัคงเปิดกว้าง

ให้คณุมาคว้าความสำาเรจ็ ไม่ว่าจะวนันี ้หรอืในอนาคต รามคำาแหงจะมุ่งม่ันให้ความรู้ 

สร้างบัณฑิตท่ีคูค่วรกบัสายงานต่างๆในสังคม ผลติลกูพ่อขุนฯ ให้สมกบัความภาคภมิูใจ

จากรุ่นสู่รุ่น ให้รามคำาแหงเป็นที่สานฝันไปสู่ความสำาเร็จของคุณ เหมือนดั่งฝัน

ที่เป็นจริงแล้ว อย่างบัณฑิตกฤตนันต์ ขุนจิตต์ และคนอื่นๆอีกมากมาย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  ‘รอนAF5’ เผยชีวิตระหว่างเรียนควบคู่ 

กบัการทำางานในวงการบันเทงิ บางครัง้เหนือ่ย 

จนท้อถอย แต่ได้เห็นเพ่ือนร่วมสถาบันบางคน 

ที่เดินทางไกลมาเพ่ือสอบ ต้องต่อสู้ฟันฝ่า

อุปสรรคมากมาย ก็ยังไม่ย่อท้อ จุดประกาย

ให้ฮึดสู้-มุมานะ จนสำาเร็จการศึกษาในวันนี้ 

         ‘รอนAF5’ ภทัรภณ โตอุน่ นักร้อง True 

 Academy fantasia season 5 นักแสดงสังกัด 

Broadcast Thai Television ทางไทยทวีสีีช่อง 3 

ซึ่งเป็นบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่ารามคำาแหง

เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีชือ่เสียงด้านคุณภาพวชิาการ รูปแบบการเรียนเหมาะกบั 

ผู้ที่ต้องทำางานและเรียนไปพร้อมกัน ดังน้ัน บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา

จากรามคำาแหง สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ความรับผิดชอบในตัวเอง ดังคติที่ว่า 

“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญในชีวิต ไม่ว่าจะไปทำางานที่ใด 

ม่ันใจได้ว่าบัณฑติจากรามคำาแหงสามารถรบัผดิชอบงานได้อย่างดีแน่นอน 

 “ด้วยอาชพีนักแสดงของผมทีต้่องทำางานแทบทกุวนั ไม่มีเวลาเข้าห้องเรยีน

ที่แน่นอน มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงเป็นสถาบันเดียวท่ีผมนึกถึงและ 

เข้ามาสมัครเรยีน ส่ิงทีไ่ด้รบันอกเหนือจากความรู้ในสาขาวิชาท่ีได้เลอืกเรยีน

ให้เหมาะกับสายอาชีพแล้ว ยังได้รู้จักการจัดการบริหารเวลาในชีวิต

 ..อีกส่ิงทีผ่มได้มาโดยไม่รูตั้วคือ “กำาลงัใจ” ทุกครัง้ทีผ่มไปท่ีรามคำาแหง 

ได้เห็นนักศึกษาที่บางคนเดินทางไกลมาเพื่อสอบ ต้องใช้ความพยายามมาก

ถึงจะมีโอกาสได้เข้ามาเรียน ทำาให้ผมได้เตือนตัวเองในเวลาที่เราเหนื่อย ท้อ 

ได้กลบัมามองตัวเอง ถามตัวเองว่า เราเหน่ือยจรงิเหรอ เราพยายามแล้วจรงิเหรอ 

ในขณะท่ีมีคนอกีมากมายทีเ่ขาต้องต่อสู้ฝ่าฟันมากกว่าผม ส่ิงน้ีเป็นกำาลงัใจท่ีดี 

และผมยังส่งกำาลังใจให้เพื่อนคนอื่นๆด้วย”

 ‘รอนAF5’ กล่าวต่อไปว่าภูมิใจในความสำาเร็จครั้งนี้มาก เพราะตน 

เป็นคนท่ีชอบเรียนหนังสือ ในขณะเดียวกันก็ต้องทำาหน้าที่เป็นหัวหน้า-

ครอบครัว ต้องทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย ต้องรับผิดชอบตัวเองในทุกๆ

ขัน้ตอนของชวีติ จงึใช้เวลานานกว่านกัศึกษาทัว่ไปทีเ่รยีนอย่างเดียว เรยีกได้ว่า

เป็นความภูมิใจสูงสุดอีกอย่างในชีวิต

 รอน แนะนำาว่าการแบ่งเวลาเป็นส่ิงสำาคัญ รวมถึงการวางแผน 

ลงทะเบยีนเรยีนจะพยายามลงให้เต็มหน่วยกติทีส่ามารถลงได้ในแต่ละเทอม 

เช็กวันเวลาสอบให้แน่นอนว่าสามารถมาสอบได้ วางแผนบริหารเวลา 

ในการอ่านหนังสือ เลือกวิชาที่ถนัดไว้กับวิชาที่ยาก เพื่อบริหารเวลาในการ

อ่านหนังสือ เมื่อมีปัญหาให้ขอคำาปรึกษาอาจารย์ประจำาวิชา

 ... ขอฝากถึงน้องๆ ว่าใครที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ น้องเป็นคน 

ที่โชคดีมาก ยังมีคนอีกมากท่ีอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาส ขอให้ทุกคนต้ังใจ

ฝ่าฟันอุปสรรค และเรียนให้สำาเร็จการศึกษา เพราะความรู้เป็นสมบัติ 

อนัลำา้ค่าติดตัวท่ีไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้ การศึกษาจะเป็นใบเบิกทาง

ที่ทำาให้เราได้รับโอกาสที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้จาก

ตัวเราเอง เหน็คณุค่าและให้คุณค่ากบัมัน และเม่ือถงึวันน้ัน น้องๆจะรูไ้ด้ว่า 

การศึกษามีความสำาคัญกับชีวิตเรามากเพียงใด ขอให้ทำาทุกวันให้ดีที่สุด 

เพื่ออนาคตที่ดี และเป็นอดีตที่สวยงามครับ”

“ทับทิม” อัญรินทร์ ปลื้ม 
คว้าปริญญาใบที่ 2 จากรั้วรามคำาแหง

เอาอย่างเพื่อนร่วมสถาบันที่ต่อสู้กับอุปสรรค
รอน AF5 มุมานะจนคว้าปริญญาสมใจ

 “ทับทิม” อญัรนิทร์ นกัแสดงช่อง 7 ลัน่ 

ไม่ผิดหวังที่เลือกเรียนรามฯ ยิ่งเรียนยิ่งได้รู้ 

มากข้ึน ประทับใจบรรยากาศการเรยีนเตม็ไปด้วย

มติรภาพ พร้อมชวนคนในวงการเพิม่พูนความรู้

ที่รามคำาแหง

 นางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ 

‘ทับทิม’ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

เม่ือปีพ.ศ.2556 และสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาโทจากคณะรฐัศาสตร์ โครงการสำาหรบันกับริหาร ปัจจุบันเป็นพธีิกร 

นักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นอกจากนั้น ยังเป็น 

นักกีฬาไอซ์สเก็ต ผู้คว้าเหรียญทองจากรายการSkate Asia 2016  

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 ทับทิม กล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่ีสำาเร็จการศึกษา 

เป็นปริญญาที่ 2 ในระดับปริญญาโทจากสถาบันอันเป็นที่รักและผูกพัน

 “ภูมิใจมากที่ได้กลับมาเป็นลูกพ่อขุนฯ อีกครั้งในฐานะมหาบัณฑิต 

ทั้งนี้เพราะความเชื่อมั่นในวิชาการ และความรู้สึกผูกพันที่มีตั้งแต่ที่เรียน 

ชัน้ปรญิญาตร ีท่ีคณะมนษุยศาสตร์ รวมถึงแรงสนับสนุนจากคนใกล้ตัวหลายท่าน

ท่ีเป็นศิษย์เก่าจากรามคำาแหง ทับทิมจงึต้ังใจว่าถ้ามีโอกาสกจ็ะกลบัมาศึกษา 

ต่อปรญิญาโทเมือ่แบ่งเวลาทำางานได้ลงตัว และมีหลกัสตูรในระดับปรญิญาโท 

กำาลงัเปิดรบัสมัคร จงึตัดสินใจสมัครเรยีนต่อ และยงัได้ให้คำาแนะนำาหลายคน 

ในวงการที่รู้จักมาเรียนที่รามคำาแหงด้วย”

        ทับทิม กล่าวต่อไปว่าหลักการเรียนไปด้วย ทำางานในวงการไปด้วย 

จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญและตั้งใจเรียนในห้องให้มาก เพราะถ้าสามารถ

ทำาความเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนได้ตั้งแต่ในห้องเรียน เมื่อกลับมาทบทวน

ก่อนสอบ จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ศึกษาระดับปริญญาโทครั้งน้ี อาจารย ์

ยังนำา Case Study จากประสบการณ์จรงิมาสอนในห้องเรยีนอกีด้วย ทำาให้

ได้ความรู้ใหม่ๆ เสมอ นอกจากได้วิชาความรู้แล้ว ยังได้มิตรภาพที่ดี 

ท้ังจากเพื่อนๆ ยิ่งได้ทำากิจกรรมในห้องเรียนด้วยกันบ่อยครั้ง ยิ่งทำาให ้

รูส้กึผกูพนัมากยิง่ข้ึน รูสึ้กประทับใจมาก ท่ีสำาคัญทกุคนให้ความช่วยเหลอื

กันและกันเป็นอย่างดี จึงทำาให้ทับทิมสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ในครั้งนี้

 “รามคำาแหงเป็นสังคมทีท่กุคนเป็นมิตรและอบอุน่ เต็มไปด้วยความรู ้

น่าเรียนค่ะ รามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ

เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น มีหลักสูตรการสอนท่ีได้มาตรฐาน ทุกครั้ง 

ที่เข้าศึกษาจะได้รับความรู้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ และสามารถนำาไปใช้ในชีวิต

การทำางานได้จริง

 ... ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนที่กำาลังศึกษาอยู่ ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

เม่ือไหร่ท่ีท้อให้นกึถงึเป้าหมายในชวิีต และก้าวเดินต่อไป และไม่นานเกนิรอ 

ความสำาเร็จก็จะมาถึงทุกคน”

 หลังจากสำาเร็จการศึกษา ทับทิม ต้ังใจจะนำาความรู้ที่ได้มาปรับใช ้

ในการทำางาน เม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม กต้ั็งใจว่าอยากจะศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาเอกต่อไป



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2514  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็น

สถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำาเนินงานเน้นการเปิดโอกาส

ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา

ทัง้ในส่วนกลาง และส่วนท้องถิน่ เปิดสอนในระดับปรญิญาตร ีประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท และปริญญาเอก และเริ่มขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ ตั้งแต่

ภาคการศึกษาท่ี 2/2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล

อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาการอุดมศึกษาไทยแข่งขันในเวทีการศึกษาโลก 

พฒันาศักยภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง รวมทัง้สร้างชือ่เสียง 

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหงและประเทศชาติให้กว้างไกลท่ัวสากล 46 ปี ทีม่หาวทิยาลยั-

รามคำาแหงเปิดการเรียนการสอน มีผู้สำาเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมแล้ว

กว่าล้านคน ผูส้ำาเรจ็การศึกษาเหล่านีไ้ด้สร้างผลงานและนำาชือ่เสียงให้แก่มหาวทิยาลยั

มาโดยตลอด ทัง้น้ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหงได้มีการติดตามผลการมงีานทำาของบณัฑิต 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาข้อมูลมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ในปีการศึกษา 2559 กองแผนงาน โดยงานวิจัยสถาบัน ได้สำารวจภาวะ 

การมีงานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ข้อมูลเบ้ืองต้นในการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพการทำางาน และรายละเอยีดอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้องของบัณฑติระดับปรญิญาตร ี

หลกัสตูรภาคปกติ ภาคพเิศษ และโครงการพเิศษ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค   

ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 7 - 11 มนีาคม  2559   

ณ อาคารกงไกรลาศ  ซ่ึงสรปุผลการสำารวจในภาพรวมได้ ดังนี้

 1. ผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ปีการศึกษา 

 2557-2558 (รุน่ท่ี 41) จาก 12 คณะ 1 สถาบัน จำานวนท้ังส้ิน 15,396 คน โดยคณะรฐัศาสตร์

มีผู้สำาเร็จการศึกษามากที่สุด จำานวน 6,153 คน รองลงมาได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 

จำานวน 2,999 คน  คณะบริหารธุรกิจ จำานวน 2,080 คน  คณะสื่อสารมวลชน 

จำานวน 1,676 คน คณะมนุษยศาสตร์ จำานวน 940 คน คณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 

763 คน คณะวทิยาศาสตร์ จำานวน 302 คน คณะวศิวกรรมศาสตร์ จำานวน 273 คน 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำานวน 103 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำานวน 37 คน  

คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์ จำานวน 31 คน คณะทศันมาตรศาสตร์ จำานวน 22 คน 

และสถาบันการศึกษานานาชาติ จำานวน 17 คน ตามลำาดับ

 2. ข้อมูลท่ัวไปของบัณฑิตท่ีกรอกแบบสำารวจฯ จำานวน 12,302 คน  

คิดเป็นร้อยละ 79.90  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 7,544 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.32 และเพศชาย จำานวน 4,758 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68  ซึง่มีอายรุะหว่าง 22-24  ปี 

จำานวน 3,647 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65 รองลงมา ได้แก่ อายุระหว่าง 25-27 ป ี

อายุมากกว่า 30 ปี อายุระหว่าง 28-30 ปี อายุน้อยกว่า 22 ปี และไม่ระบุอายุ  

คิดเป็นร้อยละ 28.61, 24.98, 12.78, 2.75 และ 1.24 ตามลำาดับ บัณฑิตส่วนใหญ่

สำาเร็จการศึกษาก่อนกำาหนดระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำาหนดไว้ และตามกำาหนด

ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 59.51  

 3. สถานภาพการทำางานของบัณฑิต

 บัณฑิตปีการศึกษา 2557-2558  ที่กรอกแบบสำารวจฯ จำานวน 12,302 คน 

มีงานทำา จำานวน 9,681 คน คิดเป็นร้อยละ 78.69 ไม่มีงานทำา (ยังไม่ได้ทำางานและ

ไม่ได้ศึกษาต่อ) จำานวน 1,518 คน คดิเป็นร้อยละ 12.34 ศึกษาต่อ จำานวน 994 คน  

คิดเป็นร้อยละ 8.08 และไม่ประสงค์จะทำางาน จำานวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 0.89 

 

 บัณฑิตที่มีงานทำาแล้ว จำานวน 9,681 คน เป็นงานเดิม (งานที่ทำาก่อน-

ศึกษาหรืองานที่ทำาระหว่างศึกษา) จำานวน  4,975 คน คิดเป็นร้อยละ 51.39  และ

งานใหม่ (งานท่ีทำาหลังสำาเร็จการศึกษา) จำานวน 4,706 คน คิดเป็นร้อยละ 48.61 

ส่วนใหญ่ทำางานภาคเอกชน (บรษัิท/ธุรกจิเอกชน) จำานวน 5,018 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.83 รองลงมา เป็นเจ้าของกิจการ/ทำางานอิสระ/ทำากิจการกับครอบครัว 

จำานวน 2,391 คน คดิเป็นร้อยละ 24.71  และทำางานหน่วยงานภาครฐั (ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ) จำานวน 

2,243  คน คิดเป็นร้อยละ 23.16  ตามลำาดับ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1  

 สถานทีต้ั่งทีท่ำางานของบัณฑิตท่ีทำางานแล้วส่วนใหญ่อยูใ่นกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 58.40 รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 6.55, 5.46, 4.43 และ 3.42 

ตามลำาดับ และกระจายอยู่ตามภาคอื่น ๆ อีกเพียงเล็กน้อย

 ตาราง 1  จำานวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำา ปีการศึกษา 2556-2557 

จำาแนกตามประเภทงานที่ทำา

ประเภทงานที่ทำา จำานวน ร้อยละ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 1,926 19.89

รัฐวิสาหกิจ 317 3.27

พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน 5,018 51.83

พนกังานองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 29 0.30

ทำางานอสิระ/เจ้าของกจิการ/ทำากจิการกบัครอบครวั 2,391 24.71

รวม 9,681 100.00

 สำาหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตที่มีงานทำา พบว่าบัณฑิตคณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด เท่ากับ 37,958.33 บาท รองลงมา

สามลำาดับ คือ สถาบันการศึกษานานาชาติ 37,866.67 บาท  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

29,990.38 บาท และนิติศาสตร์  29,878.20 บาท ตามลำาดับ โดยบัณฑติคณะศึกษาศาสตร์

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตำ่าสุด เท่ากับ 16,254.05 บาท และ เงินเดือนของบัณฑิต  

ทีไ่ด้งานใหม่ ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ. กำาหนด (15,000 บาท) พบว่าส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือน

น้อยกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กำาหนด คิดเป็นร้อยละ 37.29 รองลงมา ได้มากกว่าเกณฑ์

ที่ ก.พ. กำาหนด คิดเป็นร้อยละ 35.49 และได้ตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำาหนด คิดเป็น

ร้อยละ 22.72 

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
นางสาวจารุวรรณ  พรโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 7)
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 บัณฑิตที่มีงานทำาใหม่ จำานวน 4,706 คน ส่วนใหญ่ได้งานทำาที่ตรง/

สอดคล้องกบัสาขาวชิาท่ีสำาเรจ็ คดิเป็นร้อยละ 70.85 และไม่ตรงสาขาวชิาท่ีสำาเรจ็ 

คดิเป็นร้อยละ 29.15 ซ่ึงบัณฑิตท่ีมีงานทำาส่วนใหญ่สามารถนำาความรูจ้ากสาขาวชิาที่

เรียนไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.90  

รองลงมา สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.12 และ

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.22 ตามลำาดับ

 แนวโน้มการได้งานทำาและศึกษาต่อของบัณฑิต จากผลการสำารวจภาวะ

การมีงานทำาของบัณฑิต ระดับปรญิญาตร ี มหาวทิยาลัยรามคำาแหง ต้ังแต่ปีการศึกษา 

2553-2557 พบว่าบัณฑิตมีแนวโน้มได้งานทำาลดลงเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 

80.23, 79.96, 78.09 และ 78.69 ตามลำาดับ สืบเน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั 

นอกจากนี้ในจำานวนบัณฑิตที่กรอกแบบสำารวจฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 

ต้องการจะศึกษาต่อ/กำาลงัศึกษาต่อ เฉลีย่ร้อยละ 8.52 รายละเอยีดดังแสดงในตาราง 2  

 ตาราง 2  จำานวนและร้อยละของบัณฑิตมหาวทิยาลยัรามคำาแหงทีมี่งานทำา 

ไม่มีงานทำา และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2553-2557

ปีการศึกษา 2553 2554 2555 2556 2557

มีงานทำา
12,354 

(84.04%)

11,964 

(80.23%)

12,084 

(79.96%)

10,630 

(78.09%)

9,681 

(78.69%)

ไม่มีงานทำา
870 

(5.92%)

1,728 

(11.59%)

1,623 

(10.74%)

1,881 

(13.82%)

1,518 

(12.34%)

ศึกษาต่อ
1,476 

(10.04%)

1,221 

(8.19%)

1,405 

(9.30%)

949

(6.97%)

994 

(8.08%)

รวม 14,700 14,913 15,112 13,460 12,193

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, กองแผนงาน, งานวิจัยสถาบัน. (2559). รายงานภาวะ 

 การมีงานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีการศึกษา 2557.  

 กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. (2559). พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย- 

 รามคำาแหง รุ่นที่ 41. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.

 ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ต่อจากหน้า 6)

เอกสารอ้างอิง
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ว่าท่ี ร.ต.สิทธิกานต์  จริยรังษีรัตนา
ประธานกรรมการ

น.ส.พรพิมล  ม่ิงคำา
รองประธานกรรมการ

นายอาทิตย์  ตันติธรรมโสภณ
กรรมการ

น.ส.กุลวดี  ศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

นายสุวัฒน์  ปันฉาย
กรรมการ

น.ส.นงลักษณ์  เกิดแก้ว
กรรมการ

นายภัครพล  พูลสุขโข
กรรมการ

น.ส.กฤตติกา  ศึกษา
กรรมการ

นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
กรรมการ

น.ส.ทัดดาว  คงภักดี
กรรมการ

นายจงรัก  กลิ่นแก้ว
รองประธานกรรมการ

น.ส.ณัฐธยาน์  เบญจกูลนิวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายปิยพัฒน์  เลิศฤทธ์ิศิริกุล
กรรมการ

น.ส.มนสินี  ชูสุวรรณ
กรรมการ

นายไกรสร  ใจเฟ่ืองอมรกุล
กรรมการ

น.ส.พิมพ์ชนก  สินธ์ุฉ่ำ
กรรมการ

นายจิรัสย์  เจริญสิริภควัต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.เขมสรณ์  งามมณี
กรรมการ

นายธีรัญญ์  ไพโรจน์อังสุธร
กรรมการ

น.ส.ลลิตา  เพชรขาว
กรรมการ
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แม้ต้นทุนชีวิตของคนเราจะไม่เท่ากัน แต่ถ้ามีความ-

พยายาม ขยัน อดทน ก็จะดีขึ้นได้แน่นอน จึงหันมา 

จัดระเบียบตัวเอง โดยการวางแผนการเรียนและ 

การทำางานไม่ให้กระทบกัน โดยจะลงวิชาที่ยากง่าย

สลบักนั และเทียบ เวลาเข้างาน-เลิกงาน วนัหยดุต่างๆ 

เพือ่นำามาเป็นเวลาท่ีจะใช้เข้าเรยีน และใช้เวลาทุกวนิาที 

ให้คุ้มค่าท่ีสดุ ท่ีสำาคัญต้องไม่ให้ส่งผลเสียท้ังการเรยีน

และการทำางาน หากวิชาไหนไม่สามารถเข้าเรียนได ้

ก็จะอ่านทบทวนให้มากข้ึน สลับกับการทดลอง 

ทำาข้อสอบเก่า รวมทัง้ตามสรปุจากเพือ่นๆ ในกลุม่ด้วย 

 วันน้ีสามารถคว้าปริญญาได้สำาเร็จ โดยใช้

เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้ม คราบนำ้าตา 

ท้อแท้สิ้นหวัง ความเหนื่อยยาก ความสุขความทุกข์

และกำาลงัใจจากครอบครัว เรือ่งราวต่างๆ ทีผ่่านเข้ามา

เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผมอยากจะบอกกล่าว และ

ใช้สิ่งนี้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆ น้องๆ นักศึกษา

ที่เขามีปัญหาในด้านการเรียน ช่วยวางแผน และ 

เป็นกำาลังใจ แรงผลักดันให้เขาได้ประสบความสำาเรจ็ 

ซ่ึงที่ผ่านมาก็มีท้ังผู้สูงอายุที่มาเรียน ม.รามคำาแหง 

และน้องๆ ท่ีต้องทำางานไปด้วย มาขอคำาปรกึษามากมาย 

วันนี้พวกเขาเหล่านั้นหลายคนก็สำาเร็จการศึกษา

และจะเข้ารับปริญญาพร้อมกับผมในปีนี้

 “ท่ีสำาคัญต้ังแต่ผมมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง คุณแม่ก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนไปพร้อมกับผม

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่หลายๆ คนเคยดูถูกว่าจบแค่ ป.4 

และวนันีคุ้ณแม่ก็สามารถเรียนจบอนปุริญญา (ปวส.) ได้ 

อีกทั้งยังทำางานช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ มากมาย 

ส่วนตัวผม..วันน้ีผมมุ่งม่ันเป็นครูสอนเด็กพิเศษ  

เพราะมองว่าเด็กกลุ่มน้ีต่างมีจุดเด่นและดีท่ีซ่อน

อยู่ในตัวเอง ที่ครอบครัวของเขา รวมทั้งครูอาจารย์ 

สามารถช่วยกันนำาจุดเด่นเหล่านี้ออกมาได้ เพื่อให้

พวกเขาเป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป สิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง

ที่ผมตั้งใจทำามาตลอดตั้งแต่เรียนหนังสือ อาจเพราะ

น้องชายของผมก็เป็นเด็กพิเศษด้วย และขณะนี้ผม

กำาลังจะสมัครเรียนวิชาชีพครู เพื่อให้ได้เป็นครูอย่าง

สมบูรณ์”

เปิดใจบัณฑิตฯ (ต่อจากหน้า 3)

สองบัณฑิตสาวคว้าความสำาเร็จ
เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาแพทย์แผนไทย

 สองบัณฑิตสาวคว้าปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1  จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ผลลัพธ์

จากความทุ่มเท  เผยสุดภาคภูมิใจ  เตรียมตัวต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาโท  ประทับใจการเรียน เพื่อน 

และครอูาจารย์เปรยีบเสมอืนครอบครวั  ฝากรุน่น้องไม่ละความพยายาม  เส้นทางแห่งความสำาเรจ็ไม่ยากเกนิ  หากตัง้ใจ

 นางสาวนูซีฮา  สหประสงค์  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการแพทย์-

แผนไทย  เกียรตินิยมอันดับ 1  ปัจจุบันเป็นเภสัชกรแผนไทยที่ร้านตำารับไทย  

สมุนไพรไทย  และกำาลังวางแผนเรียนต่อปริญญาโท  ด้านแพทย์แผนไทย อายุรเวช  

กล่าวว่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยใช้เวลาเรียนนอกเวลาราชการ  สาระท่ีเรียน 

สามารถสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพได้ทั้ง 4 ด้าน คือ หัตถเวชกรรมไทย  

เภสัชกรรมไทย  ผดุงครรภ์ไทย  และเวชกรรมไทย     

 “ดิฉันไม่ใช่คนเก่ง  แต่เน้นขยัน  อาศัยความมีวินัย  การบริหารจัดการชีวิต

อย่างมีระเบียบแบบแผน  พร้อมความมุมานะต้ังใจเก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์ผู้สอนให้มากท่ีสุด  และ

ทบทวนศึกษาเพิม่เติมจากแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีนด้วย  ปรญิญาตรเีกียรตินิยมอนัดับ 1 ถือเป็นความสำาเรจ็

เหนือความคาดหมาย  เพราะไม่ได้ตั้งใจเรียนเพื่อคะแนน  แต่ตั้งใจเรียนอย่างมีความสุขเพื่อให้ได้รับความรู ้

ความเข้าใจ  พร้อมนำาไปประยกุต์ใช้ในชวีติและการทำางานตามความฝันเป็นเภสัชกรแผนไทย  ความสำาเรจ็น้ี

เป็นความภาคภมิูใจของคุณพ่อ  คุณแม่ทีสู้่ทำางานเหนือ่ยเพือ่ส่งให้เราเรยีน  จนสามารถยนืได้ด้วยขาของตัวเอง” 

 บัณฑิตนซูฮีา  กล่าวต่อไปว่าตอนน้ีได้รบัใบประกอบวชิาชีพผดุงครรภ์ไทย  และเภสัชกรรมไทยแล้ว  

จึงสมัครงานเป็นเภสัชกรแผนไทยที่เริ่มทำาได้ 1 เดือน  หลังจากนี้วางแผนเรียนต่อปริญญาโท  พร้อมตั้งใจ

เกบ็เก่ียวประสบการณ์จากทีก่รงุเทพฯ ให้มากทีส่ดุ  เพือ่จะนำาไปเปิดร้านยาสมุนไพรทีบ้่านเกิด  และในอนาคต

ตั้งใจจะเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยด้วย

 “สมุนไพรเป็นยาจากธรรมชาติอยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาต้ังแต่สมัยโบราณ  ออกฤทธ์ิในการรักษาช้า 

แต่หายชัวร์  เม่ือเทียบกับยาแผนปัจจุบัน หายทันทีแต่มีผลข้างเคียงต่อตับและไต  การเรียนสาขานี ้

นอกจากจะได้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแล้ว  ยังมีมิตรภาพดีๆ คอยช่วยเหลือกัน 

รู้สึกภูมิใจที่เรียนจบ  และที่ภูมิใจมากกว่าคือได้ทำางาน ดูแลพ่อแม่  หลังจบการศึกษาคือช่วงเวลาของการ

เริม่ต้นชวิีตจรงิ  ฝากน้องๆ ใช้ความต้ังใจเป็นต้นทุน  พยายามศึกษาให้มากๆ  ทำาหน้าท่ีของตัวเองให้ดีทีสุ่ด  

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ”  

 นางสาวกัลยทรรฐน์  สุวรรณชาตรี  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา 

การแพทย์แผนไทย  เกียรตินยิมอนัดับ 1  ขณะน้ีกำาลงัวางแผนเรยีนต่อปรญิญาโท  

ด้านการแพทย์แผนไทย  กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้

โอกาสทุกคน  และได้จุดประกายให้ท้ังความรู้และประสบการณ์  สอนนักศึกษา 

ให้มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  สาขาการแพทย์แผนไทยมีการเรยีนการสอน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  นักศึกษาได้ลงพื้นที่พบผู้ป่วยตามชุมชน  ศึกษา

และสังเกตการทำางานของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย  ตลอดจนการ

ฝึกปฏิบัติงาน  ความรู้จากสาขานี้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

 “ต้ังแต่ก้าวเข้ามาเป็นลกูพ่อขุนฯ ในสาขาวชิาการแพทย์แผนไทย  ได้เจอสังคมใหม่  ทำาให้ต้องปรบัตัว 

เรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ  ขณะท่ีเรียนประทับใจทุกอย่าง  ท้ังสื่อการเรียนการสอนท่ีค่อนข้างทันสมัย 

และยงัมีอาจารย์คอยใส่ใจลกูศิษย์ทกุคน  พร้อมให้คำาปรกึษาทุกเรือ่ง  เพือ่นๆ ก็เรยีนด้วยกันเหมอืนเป็นพีน้่อง  

คอยช่วยเหลือสนับสนุนกันเสมอ  แม้จะมีบางครั้งที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  แต่ไม่เคยทอดทิ้งกัน”

 บัณฑิตกัลยทรรฐน์  กล่าวต่อไปว่าการเรียนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมีทั้งยากและง่ายสลับกัน 

ต้องพยายามเข้าเรยีนทุกคาบ  จดโน้ตสรปุหวัข้อทีเ่ป็นความรูแ้ละน่าสนใจ  ก่อนสอบกต้็องทบทวนบทเรยีน

เสมอไม่ให้พลาด  อาศัยความขยนัและความอดทนเพยีร  และต้องไม่เกบ็คำาถามไว้กบัตัวเอง  พยายามหาคำาตอบ

เพือ่คลายข้อสงสยั  เพราะถ้าปล่อยให้ตัวเองไม่รู ้ หรอืไม่หาคำาตอบ  ชวีติกจ็ะกลายเป็นสิง่ทีค่าดเดาไม่ได้

 “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจกับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ผลลัพธ์ของความพยายามท่ีได้ทุ่มเท 

ให้กบัสิง่ทีร่กั  หลงัจากนีต้ั้งใจจะหาประสบการณ์เพิม่เติม  และศึกษาต่อปรญิญาโทด้านการแพทย์แผนไทย  

เพื่อต่อยอดความรู้และนำาไปประยุกต์ใช้ดูแลตนเองและผู้อื่น   ดิฉันมีความเช่ืออยู่เสมอว่าไม่มีใครเกิดมา 

แล้วเก่งเลย  ทุกคนล้วนอาศัยความพยายามจากการเรียนรู้  แล้วฝึกฝน  ขอให้รุ่นน้องรามคำาแหงไม่ละทิ้ง

ความพยายาม  เพราะเส้นทางแห่งความสำาเรจ็ไม่มีทางตัน  ต่อให้เลีย้วผดิอกีกีค่รัง้กจ็ะหาทางไปต่อจนได้เสมอ”

     



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ถาม 1. ในกรณีใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครจะ

เทียบโอนวิชาที่สอบได้จากปริญญาตรีได้หรือไม่

 2. ถ้าเคยศึกษาในระบบ Pre-degree และ

สอบผ่านหลายวิชาด้วย จะนำาวิชาที่สอบผ่านนั้น 

มาเทียบโอนได้อีกหรือไม่

 3.  ถ้าเทียบได้จะได้เกรดอะไร

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

  ข้อ 10  การรับสมัครผู้ได้รับปริญญา 

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันอื่น 

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

อาจสมัครเข ้าเป ็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

เพือ่ศึกษาในระดับปรญิญาตรสีาขาวชิาใดวชิาหน่ึงได้ 

การพจิารณารบัสมคัรผูม้คุีณวฒุดิงักล่าวให้นำาความ

ใน ข้อ 5 ข้อ 6  และข้อ 7 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 การเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสำาหรับ

นักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการประจำาคณะทีร่บัเข้าศึกษา

กำาหนดและให้เป็นไปตามความใน 8.6

 จากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

 1. นกัศึกษาใช้วฒุปิรญิญาตร ี สมัครเป็นนกัศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง นักศึกษาจึงมีสิทธ์ิ 

ใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาและหน่วยกิตได้

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 ข้อ 3 ผลการศึกษานำาไปใช้เทียบโอนหน่วยกติ

ตามหลักสูตรการศึกษาชัน้ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัได้ 

แต่ต้องเป็นผลการศึกษาที่สอบไล่ได้ก ่อนการ 

รบัสมัครเข้าเป็นนกัศึกษาตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 

และต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด       

 ดังน้ัน เม่ือนักศึกษามีผลการสอบจาก

การเป็นนักศึกษา Pre-degree นักศึกษาจึงมีสิทธิ ์

ในการใช้สิทธ์ิเทียบโอนวิชาจากการสอบได้จาก

การเป็นนักศึกษา Pre-degree ด้วย

 3. เกรดที่ได้จากการเทียบโอนนักศึกษา 

จะได้เกรดตามท่ีนักศึกษาสอบได้จริงจากการสอบ

ในสถานภาพการเป็นนักศึกษา Pre-degree

กองบรรณาธิการ

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 จำานวน 23 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60010 LAO 2001 31/25 ภาษาลาวพื้นฐาน 3 อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์

  (LO 201)

 60011 LAO 2002 27/25 ภาษาลาวพื้นฐาน 4 อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์

  (LO 202)

 60024 LAW 4010 37/25 กฎหมายการค้า- รศ.ดร.ณฐ  สันตาสว่าง

  (LAW 4016)  ระหว่างประเทศ

 60040 LAW 4056 79/25 ภาษาอังกฤษสำาหรับ- ผศ.สครินทร์  ยุวะพุกกะ

  (LA 456) (LW 419) นักกฎหมาย

 60051 MCS 3190 36/25 จริยธรรมสื่อสารมวลชน ผศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา

 60027 MIC 3301 (S) 55/25 หนงัสือประกอบการเรยีนภาค- ผศ.ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม

    ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาชั้นสูง

 60026 MIC 3301 (L) 65/25 ปฏบิติัการแบคทีเรยีวทิยาชัน้สูง ผศ.ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม

 60001 MGT 3307 33/25 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผศ.วรรณเพ็ญ  มูลสุวรรณ

  (GM 414)

 60036 MMR 1002 71/25 ภาษาพม่าพื้นฐาน 2 Ms.THUZA NWE

 60035 PAL 2101 84/25 ภาษาบาลี 1 ผศ.อภิชาญ  ปานเจริญ

  (PL 201)

 60044 PHY 3302 125/25 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 รศ.ชำานาญ  เต็มเมืองปัก

  (PH 324)

 60053 POL 2106 55/25 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ผศ.ดร.ศุภชัย  ศุภผล

 60060 POL 3176 44/25 การเมืองในสิงคโปร ์ รศ.ดร.วราภรณ์  จลุปานนท์

  (PS 481)

 60071 POL 4329 63/25 แรงงานศึกษา รศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

 60070 POL 4331 100/25 สัมมนาบทบาทของรัฐ ผศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว

  (PA 459)  กับปัญหาแรงงาน

 60012 PSY 3402 55/25 จิตวิทยาการตลาด ผศ.ดร.อริสา  สำารอง

  (PC 386)  และผู้บริโภค

 60023 RUS 1012 47/25 ภาษารัสเซียเพื่อ- ผศ.ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน

  (RUS 1002)  การสื่อสาร 2 และคณะ

 60042 SBM 3502 57/25 การจัดการ การขนส่ง ผศ.ทัศนีย์  สิราริยกุล

 60025 SOC 2033 (S) 62/25 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รศ.ดร.ดำารงค์  ฐานดี

    และวัฒนธรรม

 60052 THA 2104 69/25 ปัญหาการใช้ภาษาไทย รศ.ดร.นติยา  กาญจนะวรรณ

  (TH 246)

 60059 THA 2204 72/25 วรรณคดีวิจักษณ ์ ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก

 60056 THA 3103 45/25 ภาษาต่างประเทศ- ผศ.อภิชาญ  ปานเจริญ

  (TH 343)  ในภาษาไทย 

 60033 VNM 1001 99/25 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 อาจารย์ภัสธิดา  บุญชวลิต

  (VN 101)

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ที่สำานักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                            ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

2 ผู้พิพากษา คว้านิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มุ่งนำาความรู้กฎหมายพัฒนาประเทศชาติ

 บัณฑิต Pre-degree สาขาฯเพชรบูรณ์เผยภูมิใจที่สำาเร็จการศึกษาจาก 

รามคำาแหง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนให้รู้จักการแบ่งเวลา รู้จักหน้าที่ 

ของตนเอง ปลกูฝังให้นักศกึษามคีวามรูคู้ค่ณุธรรม - ให้นำาความรูไ้ปรบัใช้สงัคม

 สิบตำารวจตรหีญิงวรพรรณ คำาแว่น บณัฑติคณะรฐัศาสตร์

กล่าวว่าเข้าเรยีนระบบ Pre-degree ขณะศึกษาชัน้มธัยมศึกษา- 

ตอนปลาย ท่ีโรงเรยีนหล่มสักวทิยาคม จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ปัจจบัุน อาย ุ19 ปี ทำางานตำาแหน่ง ผบ. หมู่ ฝ่ายทะเบยีนประวติั 

ตป. สง.ก.ตร. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 “มหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาส

ให้ทุกคน เม่ือเข้ามาเรียนท่ีรามคำาแหงแล้ว ก็ทำาให้เรา 

ได้ฝึกฝนตัวเองในด้านต่างๆ ทำาให้มีความรับผดิชอบมากข้ึนถือว่าได้รับความรู้และ 

ประสบการณ์ไปพร้อมกัน รู้จักความผิดหวังสมหวัง

 ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงช่วยเปิดโอกาส ให้บุคคล 

ในหลายๆภาคส่วนของสงัคม มโีอกาสได้รบัการศึกษาอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่จำากดัวยั 

โดยสามารถศึกษาได้ต้ังแต่จบชัน้ ม.3 ซ่ึงเพิม่โอกาสในการสร้างอาชพี สร้างอนาคต 

อกีทัง้ค่าใช้จ่ายในการเรยีนไม่แพงมากนกั เหมาะสำาหรบับุคคลทกุอาชพีท่ีต้องการ

หาความรู้เพิ่มเติม และยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนั่งเรียนอยู่

ที่บ้านได้ผ่านวิดีโอคำาบรรยายย้อนหลัง”

 ส.ต.ต.วรพรรณ กล่าวต่อไปว่าเหตุท่ีเลือกเรยีนสาขารฐัศาสตร์ เนือ่งจาก

เหน็ว่าเป็นวชิาทีท่ำาให้รูท้นัเหตุการณ์ต่างๆ สำาหรบัหลักการเรยีนท่ีทำาให้ประสบ-

ความสำาเร็จ คือ ต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้เหมาะสม และมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ของตัวเอง 

 “ภมิูใจเป็นอย่างยิง่ ท่ีได้จบการศึกษาจากสถาบันแห่งน้ี นอกจากให้ความรู้

ที่สามารถนำาออกไปสร้างอนาคต สร้างอาชีพได้แล้ว รามคำาแหงยังสอนให้รู้จัก

มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักการแบ่งเวลา รู้จักหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยยังปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้นำา

ความรู้ไปรับใช้สังคมด้วย เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนที่กำาลังศึกษาอยู่ตั้งใจและ

เต็มที่กับสิ่งที่ทำาอยู่ ในทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิต จะได้ไม่เสียใจหรือ

เสียดายให้สิ่งที่ผ่านมาแล้ว”

 สำาหรับเป้าหมายในอนาคต ส.ต.ต.วรพรรณ วางแผนไว้ว่าจะเทียบโอน

เพื่อเรียนต่อปริญญาใบที่ 2 ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และเตรียมตัวสอบชั้นสัญญาบัตรต่อไป

 2 ผู้พิพากษา มุ่งมั่น 

เรยีนมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท 

และปรญิญาเอก  หวงัต่อยอด 

ความรูด้้านกฎหมายเพือ่นำาไปใช้ 

ให้เกดิประโยชน์สูงสดุในการ-

พฒันาสังคมและประเทศชาติ 

 นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมชิอบ ภาค 4 กล่าวว่าภมูใิจทีไ่ด้สำาเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ท้ังระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก ใบปรญิญาท่ีได้รบัเป็นเพยีงเป้าหมาย 

นำาทางสูก่ารรู้คณุค่าของความเป็นคนดี  รูจั้กเสียสละ  และทำาประโยชน์ให้กบัส่วนรวม 

ดังนัน้ความสำาเรจ็ท่ีได้รบัมาน้ี ไม่ใช่ชือ่เสียงเกียรติยศ แต่เป็นเครือ่งหมายท่ีบอกว่า 

เป็นผู้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม ตั้งใจจะนำาความรู ้

ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางวิชาชีพต่อไป

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหงมรีปูแบบทางการศึกษาท่ีช่วยฝึกฝนตนเองให้เข้มแขง็

และแข็งแรง สร้างความเพียร พยายาม มานะอดทน จนเกิดเป็นผู้นำา ผู้เสียสละ 

และเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่  เป็นดั่งเทียนไขที่ละลายตนเองเพื่อให้แสงสว่างกับผู้อื่น 

รวมทั้งยังสร้างคนดีให้กับสังคมประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้าต้ังแต่อดีต

จนถงึปัจจบัุน ดังคำาขวญัของมหาวทิยาลยัทีว่่า “รูจั้กอภยั ตัง้ใจศกึษา บูชาพ่อขนุฯ 

สนองคุณชาติ” และ “อัตตาหิ อัตตโนนาโถ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

 “การศึกษาเป็นบันไดขั้นแรกของความสำาเร็จ ต้ังแต่ยังเล็กได้พ่อแม่เป็น

ครูคนแรกที่ช่วยอบรมส่ังสอนให้เติบโตเป็นคนดี  คนเก่ง ให้การศึกษาเล่าเรียน 

ให้ความรู้ ส่งเข้าโรงเรียน จนกระทั่งครูบาอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอน ตั้งแต ่

ชั้นอนุบาล ประถม มัธยมศึกษา จนถึงปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

เพือ่หวงัให้เป็นผูท้ีมี่ความรู ้ เป็นคนดีของสังคม รูจั้กคดิ มสีติปัญญา บคุคลเหล่าน้ี

เป็นผู้มีพระคุณยิ่ง และสิ่งสำาคัญที่ทำาให้ผู้มีพระคุณได้ภูมิใจคือ การที่บุตรหลาน 

นักเรยีน นักศึกษาทุกคนเติบโตเป็นคนดี  มคีวามซือ่สัตย์สุจรติ รูจ้กัเสียสละ  อดทน 

ทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม และตอบแทนคุณของแผ่นดิน ตลอดจนกตัญญูกตเวที

ต่อผู้มีพระคุณด้วย”

 ด้าน นางสาวเนตรนารี สิริยากรนุรักษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล 

กล่าวว่าขณะที่เรียนปริญญาตรี ตนเองมีภูมิลำาเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และ

กำาลังทำางาน ก็อยากทดลองว่าการทำางานไปด้วยเรียนไปด้วยจะสามารถจบได ้

ตามระยะเวลาทีห่ลกัสูตรกำาหนดไว้หรอืไม่ เม่ือมหาวทิยาลยัรามคำาแหงให้โอกาส

ทางการศึกษากบัผูท้ีท่ำางานแล้ว กต้ั็งใจเรียนอย่างจรงิจงั โดยเลอืกเรยีนคณะนิติศาสตร์ 

มุ่งมั่นอ่านหนังสือด้วยตนเองไม่ได้เข้าเรียน สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ในระยะ

เวลา 4 ปี และไม่ได้คิดว่าจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพด้านกฎหมาย

 “แต่เมือ่สำาเรจ็การศึกษาได้มีคนรูจ้กันำาคดีมาให้พจิารณา ถอืเป็นเรือ่งท้าทาย

ความสามารถมาก เพราะการทำาคดีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องอาศัยความรู้และ 

ประสบการณ์สูง ทำาให้ต้องค้นคว้ากฎหมายอื่นๆ เพิ่มจากท่ีเคยอ่านในระดับ

ปรญิญาตรอีกีมาก ทำาให้เริม่รูส้กึชอบงานด้านกฎหมาย จึงสมัครเรยีนเนติบัณฑิต 

และใช้วธีิเดียวกบัทีเ่คยเรยีนมา คืออ่านหนังสือเองแล้วไปสอบ เม่ือจบเนติบณัฑิต 

มีผู้ประกอบธุรกิจมาปรึกษากฎหมายด้านธุรกิจค่อนข้างมาก จึงตัดสินใจเรียน

ระดับปรญิญาโทต่อท่ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง และเม่ือสำาเรจ็การศึกษาเป็นมหาบณัฑติ 

ก็ได้ไปสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และรับราชการ เมื่อจัดเวลาให้ตัวเองได้ดีขึ้นก็ตั้งใจ

มาสมัครเรียนปริญญาเอกต่อทันที”

 ผูพิ้พากษาศาลจังหวดัชยับาดาล กล่าวต่อไปว่าปัญหาอปุสรรคระหว่างเรยีน 

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ โชคดีที่ปัจจุบันเราสามารถใช้ Internet 

ในการสืบค้นได้ท่ัวโลก อีกทั้งเรื่องเวลา เพราะการทำางานด้วยเรียนด้วย ทำาให้

แทบไม่มีเวลาพกัผ่อนทำากจิกรรมส่วนตัว เกดิความเครยีดและท้อ จนอยากเลกิเรยีน 

หลายครั้ง แต่ได้รับกำาลังใจท่ีดีท้ังจากเพื่อน ครูอาจารย์ และคนรอบข้างทำาให ้

กลบัมาเรยีนต่อจนสำาเรจ็การศึกษาในวนัน้ี ต้ังใจนำาความรูท่ี้ได้ไปใช้ในการทำางาน 

โดยเฉพาะเรื่องที่ได้ทำาวิจัย “การระงับข้อพิพาททางออนไลน์” ซึ่งสามารถนำามา 

ปรับใช้กับการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำานักงานศาลยุติธรรมเริ่มนำามา 

ทดลองใช้และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางออนไลน์ด้วย

 สำาหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่แนะนำาว่า ควรจัดเวลาเรียนให้ด ี

อ่านหนังสือสมำ่าเสมอ ใช้ Internet ให้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล เราจะ

ได้ความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมอีกมาก และให้ยึดหลักการตามพระราชดำารัสพระบาท-

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดชซ่ึงทรงพระราชทานแก่ครแูละนกัเรยีน 

โรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523 ไว้ว่า “การด�ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัว

ตลอดเวลา การปรบัปรงุตัวจะต้องมคีวามเพียรและความอดทนเป็นทีต้ั่ง ถ้าคนเรา

ไม่หมัน่เพียร ไม่มคีวามอดทน กอ็าจจะท้อใจไปโดยง่าย เม่ือท้อใจไปแล้ว ไม่มีทาง

ที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ” 

นายศักดา  วัตตธรรม นางสาวเนตรนารี  สิริยากรนุรักษ์

บัณฑิตสาขาฯ เพชรบูรณ์ ภูมิใจจบรามคำาแหง

ได้รู้จักหน้าที่ - มีความรู้คู่คุณธรรม



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ต่อจากหน้า 12)

 สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ลงนามความร่วมมือสร้าง

เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กับสถาบันการศึกษา 10 แห่ง โดยม ี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค  วีระสย   ผู้อำานวยการ 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เป็นประธาน 

เปิดงาน และมี ดร.เสนีย์  สุวรรณดี  รองอธิการบด ี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม คณบดี 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นาถรพี  ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย- 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  

วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย-

ราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด 

บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเริญ คังคะศรี 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 

คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.พรชัย  

อรัณยกกานนท์ นายกสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ  

นายพุทธิสัตย์  นามเดช  นายกสมาคมรัฐศาสตร ์

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม เม่ือวันท่ี  

1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ ชั้น 4 

คณะรัฐศาสตร์ 

 โอกาสน้ี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย 

ผู้อำานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมาย 

เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ร่วมกัน และเพื่อพัฒนาเสริมสร้าง

ความทันสมัยทางวิชาการให้แก่วงการวิชาการของประเทศ  

รวมทั้งสร้างนักวิชาการให้แก่กำาลังคนระดับสูง และ 

ผลิตผลงานวิจัย วิชาการที่มีคุณค่าทางวิชาการและ 

มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการนำาไปใช้ในการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ สมาคมฯ 

ตระหนักในความสำาคัญเร่ืองน้ีมาโดยตลอด และได้มี 

นโยบายสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงผลงานวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และผลงานวิจัย 

วิชาการต่างๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีถูกกล่ันกรอง

จากสมองด้วยความเพียรพยายาม ค้นคว้าหาความรู้ 

และจดบันทึก รวมทั้งปรึกษาที่ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒิ 

จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่ากับประเทศในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยิ่ง”

 การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อบูรณาการ 

การบริหารงานร่วมกันระหว่างสถาบัน เพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบ

การจัดประชุมวิชาการ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ 

การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในบริบทท่ีมีการปรับเปล่ียนตามกระแสการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ รวมถึงการร่วมมือกันสร้างผลงานวิจัย

เพื่อนำาองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

✣	วันที่ 20 มิถุนายน 2560 (คาบบ่าย)

 1. พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ อาจหาญ)

  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาปรัชญา

 2. นายวิทยา  อาคมพิทักษ์

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชารัฐศาสตร์

 3. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 4. นายวัชร  วัชรพล

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 5. นางสาวพิมพ์  จารุเศรนี

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 6. นายพรศิลป์  แต้มศิริชัย

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 7. นายทาคุจิ  วาคาบายาชิ

  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 8. นางลลิตา  สิริพัชรนันท์

  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 9. นางสมจินต์  ไทยสุริยันจ์

  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์

✣	วันที่ 22 มิถุนายน 2560  (คาบบ่าย)

 1. นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชารัฐศาสตร์

สภา ม.ร. อนุมัติปริญญาฯ (ต่อจากหน้า 12)ม.รามคำาแหงอนุมัติฯ (ต่อจากหน้า 1)

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ 

แก่ผูท้รงคุณวุฒ ิ            ท่ีมีความรูค้วามสามารถ และทำาคณุประโยชน์ 

ต่อสังคมส่วนรวมเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย

 ในจำานวนผู ้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิจาก 

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงครั้งนี้ หลายท่าน 

เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

เช่น พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ ์องคมนตรี (ปรัชญา- 

ดุษฎีบณัฑิตกติติมศักด์ิ สาขาวชิารฐัศาสตร์)  นายชพี 

จุลมนต์ รองประธานศาลฎกีา (นติิศาสตรดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักดิ์)  นายเสรี      สุวรรณภานนท์    สมาชิกสภา- 

ขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ   (นิติศาสตรดุษฎบีณัฑิต- 

กติติมศักด์ิ) นายวทิยา อาคมพิทกัษ์ กรรมการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต- 

กติติมศักด์ิ  สาขาวชิารฐัศาสตร์) นายอดิศกัด์ิ  ภาณพุงศ์ 

นักการทูต (ปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชา- 

รฐัศาสตร์)  นายวลัลภ   ตังคณานรุกัษ์  ผูบ้รหิารองค์กร- 

พฒันาเด็ก  (ปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวชิา 

พฒันาทรพัยากรมนษุย์) นายสภุกติ  เจียรวนนท์  ประธาน 

กรรมการกลุม่เครอืเจรญิโภคภณัฑ์  (ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต- 

กติติมศักด์ิ  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ)  นายตวง  อนัทะไชย 

ประธานกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติ- 

แห่งชาติ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขา-

วิชาการบริหารการศึกษา) และ นายวัชร  วัชรพล 

ประธานบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  (ปรัชญา-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน) 

เป็นต้น

 นอกจากนี ้  สภามหาวทิยาลัยรามคำาแหงยงัได้อนมัุติ 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่นายตำารวจ 

ชดุปฏบัิติการเก็บกู้และทำาลายระเบิด (EOD) ใน 3 จังหวดั-

ภาคใต้ที่ได้เสี่ยงชีวิตปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุข 

ในพื้นที่ จำานวน 5 ราย ได้แก่  ดาบตำารวจอมรเทพ 

ทองเหลือง  ดาบตำารวจชนะ สุภาพบุรุษ ดาบตำารวจ 

เสกสนัต์   สุวรรณยหุะ  สิบตำารวจเอกจีรศักด์ิ  แก้วสุกใส 

และ สิบตำารวจเอกเมธี  ดีพาส

 ทัง้นี ้ ผูไ้ด้รบัปรญิญากติติมศักดิ ์ จะเข้ารบัพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ในวันที่ 19, 20 และ 22 มิถนุายน 2560 

(คาบบ่าย) ณ อาคารหอประชมุพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๐) วันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์จับมือสถาบัน 10 แห่ง
สร้างเครือข่ายวิจัยด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

 สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่าย

ส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 10 แห่ง 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัย นำาองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างย่ังยืน
(อ่านต่อหน้า 11)

 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 
ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระหว่างวันที่ 19 - 22 
มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 
มีดารานักแสดง ศิลปินในแวดวงบันเทิงเข้ารับพระราชทาน- 
ปริญญาบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
จำานวน 6 ราย ดังนี้
 -  นางสาวอัญรินทร์  ธีราธนันพัฒน ์(ทับทิม) 
นักแสดงช่อง 7 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการ- 
สำาหรับนักบริหาร (รับวันท่ี 22 มิถุนายน 2560 คาบเช้า)
  -  นางสาวฝนทิพย์ วัชระตระกูล (ปุ๊กลุ๊ก) 
นักแสดงช่อง 7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาส่ือสารมวลชน 
(รับวันที่  20  มิถุนายน  2560  คาบบ่าย)
  -  นางสาวณปภัช  วัฒนากมลวุฒิ (มด) 
นักแสดงช่อง 8 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
(รับวันที่  22  มิถุนายน  2560  คาบเช้า)
 -  นายประชากร  ปิยะสกุลแก้ว (ซัน) 
นักแสดง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (รับวันท่ี 
21  มิถุนายน  2560  คาบบ่าย)
 -  นายภัทรภณ  โตอุ่น (รอน AF5) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (รับวันที่ 
20 มิถุนายน  2560  คาบบ่าย)
  -  นางสาวศรุชา  เพชรโรจน์ (ญิ๋งญิ๋ง) 
นักแสดงจากละครสงครามนางงาม ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาส่ือสารมวลชน (รับวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 คาบบ่าย)

  

ศิลปินดังเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ม.รามคำาแหง

   
 

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะจัดอบรม

ภาษาต่างประเทศระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน

พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการ 

แก่นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป สถาบันภาษาจะออกใบ- 

ประกาศนียบัตรแก่ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมและสอบผ่าน 

ครบตามหลักสูตร ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป ณ สถาบันภาษา ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 4 

ห้อง 0408 รายละเอียดดังนี้

	 ♦	ภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน)

สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 อบรม 

วันที่ 24 มิถุนายน  - 23 กันยายน 2560

 ♦	ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้เริ่มต้น สมัครได ้

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 อบรมวันที่  

24  มิถุนายน - 2 กันยายน 2560

 ♦	ภาษาต่างประเทศ จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี  

  ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย พม่า

 ♦		การเขียนภาษาอังกฤษ

 ♦	เตรียมสอบ TOEFL TOEIC 

 ♦	อังกฤษธุรกิจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที ่

23 มิถุนายน 2560 อบรม วันท่ี 25 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560

 ♦	!!!หลักสูตรใหม่ภาษาอังกฤษสำาหรับ 

สัมภาษณ์งาน เหมาะกับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป 

ท่ีกำาลังเตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะ 

เนื้อหาของหลักสูตรเป็นการฝึกพูดเพ่ือทักษะในด้าน

การพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน เพ่ือใช้ในการ 

สัมภาษณ์งานและการทำางาน  เทคนิคการเขียนจดหมาย

สมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ♦	รับจัดโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน

 สอบถามได้ที่สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย ช้ัน 4 

โทร. 0-2310-8903-4, 8682-3 (รามฯ 1)  http://www.ril.

ru.ac.th, email:ril_ram@hotmail.com 

หมายเหตุ: นักศึกษาและบุคลากร บุตรของบุคลากร ม.ร.  

มีส่วนลด 300 บาท

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช 

ผู้อำานวยการกองกลาง ม.ร. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม-

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เน่ืองใน 

วันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  

ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

ม.ร.อบรมภาษา ตปท.

   
 

  

สภา ม.ร.อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงอนุมัติปริญญา

กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ที่จะ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำาปีการศึกษา 2558 - 

2559 ระหว่างวันที่  19 - 22  มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ตามรายชื่อ

และกำาหนดการ ดังนี้

✣	วันที่ 19 มิถุนายน 2560 (คาบบ่าย)

 1. พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชารัฐศาสตร์

 2. นายชีพ  จุลมนต์

  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 3. นายเสรี  สุวรรณภานนท์

  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 4. นายสุภกิต  เจียรวนนท์

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 5. นายตวง  อันทะไชย

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา  งามลักษณ์

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 7. ดาบตำารวจอมรเทพ  ทองเหลือง

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 8. ดาบตำารวจชนะ  สุภาพบุรุษ

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 9. ดาบตำารวจเสกสันต์  สุวรรณยุหะ

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 10. สิบตำารวจเอกจีรศักดิ์  แก้วสุกใส

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 11. สิบตำารวจเอกเมธี  ดีพาส

  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(อ่านต่อหน้า 11)

น.ส.อัญรินทร์  ธีราธนันพัฒน์ น.ส.ฝนทิพย์ วัชระตระกูล น.ส.ณปภัช  วัฒนากมลวุฒิ

นายประชากร  ปิยะสกุลแก้ว นายภัทรภณ  โตอุ่น น.ส.ศรุชา  เพชรโรจน์


