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รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย รังสรรค แสงสุข

นมัสการ

พระธรรมกิตติวงศ กรรมการมหาเถรสมาคม
พระราชสุทธิญาณมงคล เจาอาวาสวัดอัมพวัน
พระเถรานุเถระทุกรูป ที่เคารพอยางสูง
ทานนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทานผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี
ทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดพิธี ถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร แด พระราชสุทธิญาณมงคล เจาอาวาสวัดอัมพ
วัน เจาคณะอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ในวันนี้ กระผมขอรายงานกิจการของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดกอตั้งเมือ่ ปพุทธศักราช ๒๕๑๔ นับถึงปจจุบันมีอายุได
๒๓ ป การดําเนินงานตลอดเวลาที่ผานมานั้น มหาวิทยาลัยไดยึดมั่นในปณิธานและปรัชญา
เดิม ที่จักดํารงความเปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ใหโอกาสแกผูที่ปรารถนาวิชาความรู เขามา
ศึกษาวิทยาการสาขาตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง และอยางอิสระ จะตองสนับสนุนสงเสริม
การศึกษาหาความรูของบุคคลทั่วไปดวย มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นวา การดําเนินงานที่ผานมา
และที่จะดําเนินตอไปจัดเปนงานสรางสรรค ที่สามารถยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของ
ประชากร และทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติไดอยางแทจริง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาตาง ๆ ใน ๗ คณะ คือ
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คณะนิติศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะรัฐศาสตร
และ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเปดสอนบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาวิชา คือ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต
สาขาวิชาภูมิศาสตร
สาขาวิชาจิตวิทยาและการใหคําปรึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาไทยศึกษา
สาขาวิชาภูมิศาสตร
สาขาวิชาการแปล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาอุดมศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
และ สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน
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๒๐
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มหาวิทยาลัยรามคําแหงเตรียมเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิชาเคมี และ
เตรียมเปดสอนระดับปริญญาโทในสวนภูมิภาค
เพื่อเปดโอกาสใหผูที่ทํางานแลวใน
ตางจังหวัดมีโอกาสศึกษาตอระดับสูงไดมากขึ้น
ในดานการพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยไดพยายามสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาการเขียนตําราเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง ตลอดทั้งการใชสื่อการสอน
ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และขยายศูนยบริการทางวิชาการภูมิภาค เพือ่ เปด
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนการศึกษาแก
นักศึกษาที่เรียนดีแตขัดสน
มหาวิทยาลัยมีความปตยิ ินดีเปนลนพน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษาแกนักศึกษาปละ ๓๖ ทุน มีนักศึกษาไดรับ
ทุนไปแลวรวมทั้งสิ้น ๑๔๔ ทุน
ในดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไลเด็น ประเทศเนเธอแลนด โดยจัดสง
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงไปจัดทําโครงการไทยศึกษาและสอนภาษาไทย ณ
มหาวิทยาลัยไลเด็น เริ่มตนป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนปแรก และจะดําเนินการโครงการหลักสูตร
ระยะสั้น ในสาขาวิชาที่จําเปน ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเจรจา และลงนามความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัยการจัดหลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
มีมหาวิทยาลัยโมนาส
มหาวิทยาลัยซิดนีย สถาบันเทคโนโลยีแหงกรุงเมลเบอรน สถาบันเครือขายการศึกษา
อบรมระบบเปด สภาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยเวสเทอรนซิดนีย และมหาวิทยาลัย
แมควารี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการในการจัดหลัก
สุตรภาษากรีกสมัยใหม จากมหาวิทยาลัยอริสโตเติล แหงกรุงเทสสาโลนิก ประเทศกรีซ
จะจัดผูเชี่ยวชาญภาษากรีกเปนศาสตราจารยเยี่ยมเยือน มาชวยมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ และมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาตอไปอีกดวย
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดลงนามในขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
รามคําแหง กับ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัย
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รามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗ เพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุข ที่ทําหนาที่ผูชวย
และสนับสนุนการรักษาพยาบาล รวม ๑๐ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดสอนวิชา
พื้นฐานทางดานการศึกษาทั่วไปและทางดานวิทยาศาสตร
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดสง
นักศึกษามาลงทะเบียนในภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๓๗ เปนปแรก รวม ๓๐๒ คน โดย
กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด
ขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับความรวมมือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ไดสงคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ
มารวมกับคณาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางหลักสูตรเพื่อเปดสอนคณะ
วิศวกรรมศาสตร ใหทันในปการศึกษา ๒๕๓๙ นี้
บัดนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหงผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งไดเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตรแลวรวม ๒๐ รุน จํานวน ๓๐๔,๖๖๑ คน และระดับปริญญาโท ๔
รุน รวม ๘๘ คน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูประชาชนทั่ว
ประเทศ โดยการเปดสาขาวิทยบริการและสนามสอบในสวนภูมิภาค การเปดสาขาวิทย
บริการก็เพื่อเปนศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางจังหวัด
จะเปดโดย
คํานึงถึงความพรอมในเรือ่ งที่ดินและอาคารสถานที่ซึ่งขณะนี้สามารถเปดสาขาวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงได ๓ แหง ตามที่มีผูบริจาคทีด่ ินและอาคารพรอมใชใหแลว ที่
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปราจีนบุรี
สาขาวิทยบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จะดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีสื่อสาร
การสอนทางไกล ที่เรียกวา One Way Communication โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น อาจารย
ผูชวย และอาจารยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงไปบรรยายสรุปเปนครั้งคราว ซึ่งในขั้นตนจะ
เปดสอนใน ๔ สาขาวิชาคือ
นิติศาสตร
บริหารธุรกิจ
บริหารทั่วไป
และ สื่อสารมวลชน
การเปดสาขาวิทยบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหงนี้ เปนการขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหแกผูไรโอกาส ผูดอยโอกาส และไมมีโอกาส ใหมีโอกาสไดเลาเรียนความรูชั้นสูง
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และยังเปนการขยายการศึกษาสูภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม โดย
สาขาวิทยบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่จะเปดดําเนินการนี้ จะสามารถขยายตัวและ
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พัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตอไปไดในอนาคต การเปดสนามสอบตางจังหวัด จะจัด
สอบเฉพาะวันเสารกับวันอาทิตย รวมวันสอบภาคละไมเกิน ๔ วัน โดยนักศึกษาที่สอบ
จะตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายจะเปดสอนปริญญาโทในตางจังหวัด ในมาตรฐาน
เดียวกันกับสวนกลาง ในสาขาวิชาตาง ๆ ที่มคี วามจําเปนและมีผูสนใจสมัครเขาศึกษาในชั้น
ระดับปริญญาโท ใหเขาไดมีโอกาสศึกษาในวันเสาร วันอาทิตย การจัดสอบในตางจังหวัดนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจะคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
เชนเดียวกับ
สวนกลาง โดยจะใชเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย รวมทัง้ จะดําเนินการอยางเขมงวดและ
รัดกุม เพื่อมาตรฐานทางวิชาการและคุณภาพบัณฑิตรามคําแหง
นอกจากที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดปราจีนบุรีแลว ขณะนี้
ยังมีผูยินดีบริจาคที่ดินใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เชน ที่ดินจังหวัด
นครพนม ๑,๐๐๐ ไร จังหวัดอุบลราชธานี ๑,๐๑๐ ไร ที่ดินในจังหวัดชัยนาท ๑๓๐ ไร ที่ดินใน
จังหวัดเพชรบูรณ ๕๐ ไร ที่ดินในจังหวัดรอยเอ็ด ๒ ไร และอาคารพาณิชย ๔ ชัน้ ที่จังหวัด
ตรัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงยินดีรับบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางตามจังหวัดตาง ๆ ซึ่ง
ขณะนี้ ในปนี้ชาวจังหวัดสิงหบุรีสามารถสมัครเรียนที่สาขาวิทยบริการ ที่จังหวัดอุทยั ธานีได
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง โดยมีความเชื่อวา ถามนุษยไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้นมากเทาใด ประเทศไทยจะ
พัฒนากาวไกลมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมุงมัน่ พัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ คน
ฉลาด ชาติเจริญ
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดพิธีถวายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ แด
พระเดชพระคุณในวันนี้ กระผมขอประทานอนุญาตชี้แจงขั้นตอนการพิจารณา เพื่อรับ
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ กลาวคือวา
เมื่อภาควิชาไดพิจารณาชื่อผูทรงคุณวุฒิ วาเปนผูทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญาชั้นใด
แลว กรรมการของภาควิชานั้นจะเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจํา
เมื่อเสนอ
คณะมีความเห็นเปนเอกฉันทไดเมื่อใด
ก็จะนําความเสนอมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมากลั่นกรองอีกครั้งหนึง่
เมื่อคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมากลั่นกรองเห็นเปนเอกฉันทแลว จึงนําเรื่องเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนองคกรสูงสุดที่ควบคุมการบริหารมหาวิทยาลัย
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เมื่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายในประเทศ ไดพิจารณาเห็นพองตองกันเปน
เอกฉันทแลว ก็จะไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ดังนั้น การที่ผูใดไดรับการเสนอชื่อ และไดรับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จึงเปนผูทรงคุณวุฒแิ ละมีผลงานสมควรยกยองใหปรากฏเปนอยางยิ่ง
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอประทานอนุญาตกราบเรียนเชิญ ศาสตราจารย
ประภาศน อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง กลาวประกาศเกียรติคุณของพระเดช
พระคุณใหเปนที่ปรากฏตอสาธารณชนและผูมีเกียรติ ตลอดจนศิษยานุศิษยใหเปนที่ปรากฏ
ตอไป
นมัสการพระเดชพระคุณดวยความเคารพอยางสูง

คําประกาศเกียรติคุณ พระราชสุทธิญาณมงคล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ศาสตราจารย ประภาศน อวยชัย

นมัสการพระคุณเจาที่เคารพอยางสูง
พระราชสุทธิญาณมงคล สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียนสุวิท
ดารามาศ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๗ เขารับการอุปสมบทตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๑ เปนตนมา สนใจ
ศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย วิปสสนากรรมฐาน และพระอภิธรรมจนแตกฉาน ไดเขียน
หนังสือเผยแพรธรรมะแจกจายเปนวิทยาทาน
ประกอบคุณงามความดีในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาจนไดรับ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร
และ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร จากสถาบันการศึกษาตาง
ๆ ปจจุบนั เปนเจาอาวาสวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไดรับพระราชทานสมณ
ศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นราชทีพ่ ระราชสุทธิญาณมงคล
พระราชสุทธิญาณมงคลเปนผูใฝศึกษา และตั้งใจอบรมสั่งสอนทั้งภิกษุ สามเณร
นักเรียน ขาราชการ ประชาชน ใหรจู ักปฏิบัติธรรม และอุทิศตนทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา และสังคมสวนรวม จนไดรับการยกยองจากทางราชการ เปนพระ
นักพัฒนา ดังจะเห็นไดจากการประกาศเกียรติคุณ และรางวัลผลงานดีเดนมากมาย ไดรับ
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พระราชทานประกาศเกียรติคุณในฐานะสงเสริมวัฒนธรรมดีเดน
และเสาเสมา
ธรรมจักร ในดานสงเสริมชักชวนประชาชนมาปฏิบัติธรรมอยางจริงจังจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังไดรับการยกยองประกาศ
เกียรติคุณจากสถาบันและองคการตาง ๆ อีกมาก
ในดานสงเสริมพระพุทธศาสนา พระราชสุทธิญาณมงคลไดตั้งโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม โรงเรียนฝกอบรมครูพระ เพื่อใหการศึกษาอบรมดานเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาแก
พระภิกษุ สามเณร พระคุณเจาเปนแบบฉบับของการใชวิธกี ารสอนแบบงาย ๆ โนมนาวให
นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนเขาหาธรรมะ ปฏิบัติธรรมในรูปของการสนทนา
การบรรยายและการฝกปฏิบัติ
ในดานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม พระราชสุทธิญาณมงคลไดสรางอาคารผูปวย
นอกใหกับสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี จัดตั้งธนาคารน้ําชวยแกปญหาการขาด
แคลนน้ําแกประชาชน และจัดตัง้ ธนาคารขาวชวยเหลือผูขัดสน จัดตั้งกองทุนเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ตลอดจนใหการอนุเคราะหแกทางราชการ และสังคมสวนรวมดวยความเมตตาอยู
เปนนิตย ซึ่งเปนคุณธรรมของครูผูเปนกัลยาณมิตร
โดยเหตุที่พระราชสุทธิญาณมงคล เปนผูทรงคุณวุฒิและมีความรูความสามารถสูง ได
ปฏิบัติหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา
จนเปนที่ปรากฏชัดแจงแกบคุ คลทั่วไป
สภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร เพื่อเปนเกียรติสืบไป

สัมโมทนียกถา
พระธรรมกิตติวงศ

ขอเจริญพร ทานนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทานอธิการบดี ทานรองอธิการบดี
ทานคณบดี และ คณาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทานผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี
พรอมดวยศิษยานุศิษยในพระเดชพระคุณหลวงพอทานเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคลที่มารวมงานใน
วันนี้ทุก ๆ ทาน
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วันนี้ถือวาเปนวันที่วัดอัมพวันและชาวคณะจังหวัดสิงหบุรี ไดรับเกียรติอยางสูงจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งไดมีพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
ศึกษาศาสตร แดพระเดชพระคุณหลวงพอทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล หรือที่เรียก
กันโดยทั่ว ๆ ไปตามนามเดิมของทานวา หลวงพอจรัญ
ความจริงแลวงานนี้ถือวาเปนงานที่สมเกียรติ หรือวาสมควรที่จะไดรบั เกียรติอยางนี้
และผูที่ไดมามอบถวายนั้นก็ไดใหเกียรติอยางเต็มที่ แกพระเดชพระคุณหลวงพอ ถาจะกลาว
กันตรง ๆ ก็คือวา เปนเกียรติแกวงการคณะสงฆไทยโดยสวนรวม เพราะเหตุวาการปฏิบัติ
หนาที่ของพระเดชพระคุณหลวงพอนั้น ทําในนามของคณะสงฆ และทางโลกคือมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะตรงนี้คือมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเห็นคุณคา เห็นประโยชน เห็นผลงานของ
ทาน จึงไดมีมติเปนเอกฉันท มอบถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งถือ
กันวาเปนปริญญาระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่จะพึงมอบใหแกผูทําคุณแระโยชนแก
ประเทศชาติ แกสังคมได
และถากลาวตามความเปนจริง การปฏิบัติหนาที่ของพระเดชพระคุณหลวงพอนั้น
ทานก็มิไดมุงหวังปริญญามาตั้งแตแรกเริ่ม ทานไมไดหวังวาที่ทําไปทั้งหมด ไมวาจะดาน
ศาสนา ดานสังคม หรือในดานอื่นใด ตามที่มปี รากฏอยูในคําประกาศเกียรติคุณ ซึ่งทาน
ไดรับฟงจากทานนายกสภามหาวิทยาลัยไปแลว ทานทําไปดวยความเมตตามาตลอดชีวติ
ของทาน แตผลสะทอนจากการปฏิบัติหนาที่ของทานนั้นก็ปรากฏออกมาเปนรูปธรรม
นั่นคือ มีผลงานปรากฏ ทําใหประทับใจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดมอบถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหแกทาน และตัวทานเองนั้นก็คงจะไมยินดียินราย
อะไรมากนักกับปริญญาที่ไดรับมานี้ เพราะเหตุวาทาน โดยเฉพาะพระสงฆ ซึ่งทํา
หนาที่ทําประโยชนใหแกสังคมนัน้ อยูเหนือลาภสักการะใดๆ ทั้งสิ้น
ปริญญาบัตรที่ทานไดรับในวันนี้ ทานก็คงไมเอาไปใชที่ไหน คงเก็บไวเปนที่ระลึก แต
วาสิ่งที่ไดมานั้นเปนความภาคภูมิใจของลูกศิษยเปนอยางยิ่ง เพราะเหตุวาเกียรติคุณอันนี้
ไมใชเปนเกียรติคุณเฉพาะตัวหลวงพอเทานั้น แตเปนเกียรติคุณสําหรับลูกศิษยดวย เปน
เกียรติคุณสําหรับวัด สําหรับอําเภอ จังหวัด และเปนเกียรติคุณสําหรับวงการคณะสงฆไทย
ดวย อันนี้ถอื วายิ่งใหญ
แมวาตัวทานเองจะไมยนิ ดียินรายอะไร แตกถ็ ือวาสิ่งเหลานี้มีคา เพราะวาเปนสิ่งที่สูง
คา เปนสิ่งที่หาราคาไมได ความจริงการที่ทานทั้งหลายไดมารวมกันถวายปริญญาแดหลวง
พอในครั้งนี้ เพราะมองเห็นวาหลวงพอไดทําคุณงามความดี ไดสรางประโยชนใหเกิดขึ้นโดย
ตลอด ดังที่ทราบกันอยูแ ลว
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หลวงพอเปนผูที่ตั้งมั่นอยูในคุณธรรม โดยเฉพาะ เมตตาธรรม อยางกวางขวาง ไม
เห็นแกหนาวาจะเปนใครนับถือศาสนาใด หรืออยูในวัยใด มียศถาบรรดาศักดิ์อยางไร ยากดี
มีจนอยางไร ทานก็ชวยเหลือตอนรับขับสูเสมอหนากันหมด แมวาในบางครั้งบางวัน สุขภาพ
ของทานจะทรุดโทรมหรือเกิดอาพาธ ทานก็ยังมีวิริยะ อุตสาหะตอนรับขับสู เพื่อประโยชน
ของทุกคนทีม่ ุงมาที่นี่ได
ทานเปนตัวแทนของผูประพฤติธรรม ปฏิบตั ิธรรม โดยแท เมื่อเราทานทั้งหลายได
ถวายปริญญาแกทานในครั้งนี้ ถาจะกลาวโดยรวม มิใชหมายความวา ทานไดรวมกันยกยอง
เชิดชูหลวงพอเทานั้น แตสามารถพูดไดวา ทานทั้งหลายไดชวยกันยกยองธรรม เพราะวาสิ่ง
ที่หลวงพอไดประพฤติปฏิบัตินั้น เปนเพราะทานตั้งอยูในธรรม มั่นอยูในธรรม มั่นอยูในความ
ดี เมื่อเรายกยองทาน ก็เทากับวาเราทานทั้งหลายยกยองธรรมนั่นเอง เพราะวาในโลกมนุษย
นี้ไมมีอื่นใดประเสริฐสุดเทากับธรรม
ธรรมเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังคมมนุษย สังคมมนุษยจะอยูรมเย็นเปนสุข หรือตก
ทุกขไดยากอยางไร ก็ขึ้นอยูกับวาสังคมมนุษยนั้น ตั้งอยูในธรรมหรือขาดธรรมอยางไร คนที่
มีธรรม มนุษยผูมีธรรมนั้น ยอมทําใหโลกนี้สงบสุข ยอมทําใหโลกนี้เกิดสันติภาพไดทุกยุคทุก
สมัย ทุกหยอมหญา
คนที่มีธรรมนั้น เริ่มตนจะเปนผูประกอบกรณียกิจหรือประโยชนสําหรับตัวเอง นั่นก็
คือศึกษาหาความรู ใหตัวเองมีความรูมากที่สุด และเมื่อตัง้ เนื้อตั้งตัวก็พยายามทํางานดวย
ความขยันหมั่นเพียร ซือ่ สัตยสุจริต เก็บหอมรอมริบดวยความขยัน ประหยัด และอดทน ตั้ง
เนื้อตั้งตัวได อันนี้ถอื วาเปนประโยชนตนในเบื้องตน แตผูมธี รรมไมไดหยุดเพียงแคนั้น ผูที่
หยุดเพียงแคนี้ ผูที่มีความรูความสามารถ และมีฐานะสวนตัวดี เพียงแคนี้ยังไมเปนผูชื่อวามี
ธรรมโดยสมบูรณ
คนที่มีธรรมโดยสมบูรณตองทําอีกอยางหนึ่ง หรือประกอบกรณียะอีกอยางหนึ่ง คือ
การใชความรู ความสามารถหรือเศรษฐฐานะ ในดานทรัพยสินของตัวเองนั้น ใหเกิด
ประโยชนแกบุคคลอื่น ใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม ไมไดหาไวเพื่อเสวย หรือเพื่อ
บริโภคโดยสวนตัว หรือพวกพองของตัวเพียงอยางเดียว
แตยังเฉลี่ยเจือจานสิ่งทีต่ ัวเองมีอยู ไมวาความรู ความสามารถ ทรัพยสมบัติ หรืออืน่
ใดที่ตัวเองมีอยูพรอมมูล และไดกินไดใชโดยสะดวกสบายอยูแลว เฉลี่ยเจือจานใหแกบุคคล
อื่น กลาวโดยสรุปก็คือวา ไดนําสิ่งตัวเองมีอยูนั้นชวยเหลือสังคม ทางภาษาพระเรียกกันวา
อัตถายะ หิตายะ สุขายะ
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นั่นก็คือ ไดบําเพ็ญกรณียะ เพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อเกื้อกูลแกบุคคลอื่น ทั้ง
อัตถะ หิตะ สุขะ ทั้ง ๓ ประการนี้ เปนหัวใจของนักบําเพ็ญประโยชน
ผูที่มีความรู มีคุณธรรม มีทรัพย มีสมบัติสว นตัวสมบูรณแลว ยังไดเฉลี่ยเจือจาน
ชวยเหลือเกื้อกูลประโยชนใหแกบุคคลอื่น เทาที่สามารถจะทําได โดยไมเห็นแกความเหนื่อย
ยาก กลาวคือเปนผูมีนา้ํ ใจเสียสละนั่นเอง บุคคลประเภทนี้จึงจะไดชอื่ วา เปนผูมธี รรมโดย
สมบูรณ หรือตั้งมั่นอยูในธรรมโดยสมบูรณ และบุคคลประเภทนี้แหละที่โลกยกยองวา เปนผู
มีธรรม ควรแกการยกยองใหเกียรติ ควรแกการบูชาดวยประการทั้งปวง
คนที่ขยันหมั่นเพียร เก็บหอมรอมริบ มีทรัพย มีสมบัติแตวาใจคอคับแคบ ไมเฉลี่ย
เจือจาน ไมแบงปนใหแกใครคิดแตจะได คิดแตจะกอบโกยเพียงอยางเดียว มีความสุขอยูกับ
ตัวเลข มีความสุขอยูก ับทรัพยสมบัติ จะมีประโยชนอะไรสําหรับบุคคลอื่น หรือมีความรู
ความสามารถ แตก็ไมไดใชความรูความสามารถใหแกบุคคลอื่น เก็บความรูความสามารถไว
ในสมองเพียงอยางเดียว ไมยอมเปดเผยความรูความสามารถใหแกบุคคลอื่นบาง จะเปนคน
ดีที่นายกยองไดอยางไร
เพราะฉะนั้นที่โลกยกยองกันทุกวันนีก้ ็คือ ยกยองคนที่ทําประโยชนนั่นเอง คนที่ทาํ
ประโยชนก็เพราะเปนคนที่มีธรรม เมื่อเรายกยองคนที่ทาํ ประโยชน ก็เทากับวาเรายกยอง
ธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ควรยกยองเพียงถายเดียว และเปนการยกยองที่ถูกตอง ยกยองคนที่มี
ธรรม ยอมจะทําใหโลกเกิดสันติ
ถาเราไปยกยอยคนที่ไมควรยกยอง คนที่มีความรูความสามารถ หรือคนที่มีทรัพย
สมบัติ มียศถาบรรดาศักดิ์สูง แตเปนคนใจคับแคบ คอยที่จะเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น
เบียดเบียนบุคคลอื่น ใชความไดเปรียบทางวิชาการ ทางยศถาบรรดาศักดิ์ ทางทรัพยสินเงิน
ทอง ตําแหนงหนาที่เอารัดเอาเปรียบผูอื่น นอกจากไมเปนผูที่ชื่อวาตัง้ อยูในธรรมแลว ยังจะ
ไดชื่อวาเราไปยกยองผูที่ไมไดชื่อวาเปนบุคคลที่ควรยกยอง
ถาหากสังคมใดยกยองบุคคลพวกนี้ อยางนี้ขึ้นมามาก ๆ ก็เทากับติดปกใหแกมฤตยู
ติดปกใหแกบุคคลที่ทําความเดือดรอนใหแกสังคม ใหแกโลก ไดมีโอกาสทําความเดือดรอน
ใหแกสังคม ใหแกโลก ไดมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย เรื่องอยางนี้ทาน
ทั้งหลายก็คงจะไดเห็นไดรูตัวอยางที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาโดยตลอด เพราะเราไปยกยองบุคคล
ที่ไมควรยกยอง ไปบูชาบุคคลที่ไมควรบูชา
แตสําหรับหลวงพอทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ทานเปนพระทีน่ ายกยอง นา
บูชา นากราบไหว เพราะวาทานทําทุกสิ่งทุกประการไมไดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ทาน
เปนพระที่ใหแกสังคมมาโดยตลอด เปนผูใหแกมวลมนุษยชาติที่ตกทุกขไดยาก ไมวาจะเปน
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ทุกขทางกายหรือทุกขทางใจ ทานก็เจือจานสิ่งที่ทานมีอยูใหแกบุคคลเหลานั้น ไมวาจะเปน
ความรู ไมวา จะเปนความสามารถ ไมวาจะเปนทรัพยสินเงินทาอง ที่มผี ูถวายทาน ทานก็นํา
ออกแจกจายใหแกทุก ๆ คน เลือดเนื้อของทานก็มอบใหแกประชาชน หยาดเหงื่อที่ทานได
ชวยเหลือประชาชน ไมวาหนาวรอนลมแดดตาง ๆ ที่ทานอดทน ก็เพือ่ ประชาชน อันนี้ถือวา
เปนเรื่องของน้ําใจเสียสละที่นายกยองดังกลาวมา เมื่อทานทั้งหลายไดมายกยองทานอยางนี้
ก็เทากับวาทานไดยกยองธรรมดังกลาวแลว
เพราะวาหลวงพอนั้นไดนําเอานามธรรม คือไดนําเอาธรรมะในศาสนาพุทธ ขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมวาจะเปนเรื่องความอดทนหรือขันติธรรม ไมวาจะเปนเรื่อง
เมตตากรุณาธรรม ไมวา จะเปนเรื่องของสังคหธรรมหรือธรรมะอืน่ ๆ ซึ่งเปนนามธรรม ใน
ตําราพระไตรปฎกทั้งสิ้น ทานไดนําเอานามธรรมนี้มาปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ขึ้นมา เมื่อ
เปนรูปธรรมแลวก็เกิดสันติ เกิดความสุขแกมวลมนุษยชาติ ดังที่เราทั้งหลายไดเห็นอยู อันนี้
ก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญ ขอใหทานทั้งหลายไดตระหนักอยางนี้
กอนที่จะจบสัมโมทนียกถานี้ อยากจะฝากทานทั้งหลายไววา ในการที่ทานทั้งหลาย
มา ไมวาจะมาในฐานะอะไรก็แลวแต จะมาในฐานะลูกศิษย มาในฐานะผูเคารพนับถือ หรือ
มารวมงานอะไรก็แลวแต เรามาที่นี้เราไดอะไรบาง ไมใชไดเพียงความชื่นชมยินดีกค็ งจะพอ
กระมัง คงไมใชเพียงเพือ่ อยางนั้น
ที่สําคัญที่สุดก็คือวา ควรจะไดตระหนักวา ความจริงนั้นหลวงพอจรัญทานไดทําอะไร
ใหดูใหเห็นเปนตัวอยาง ทานไดใชชีวิตเลือดเนือ้ รางกาย ชีวิตของทานใหเปนประโยชนเปน
ตัวอยางในฐานะที่เราเคารพนับถือ หรือเปนลูกศิษยทาน เราก็ควรจะไดดําเนินตามรอย
วัตรปฏิบัตขิ องทาน ทําประโยชนใหแกสังคม เพื่อ อัตถะ หิตะ สุขะ เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูลและเพื่อความสุขของสังคม
นั่นคือใชธรรมะที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมเหมือน
อยางกับทานได
แมวาจะไมไดระดับสูงสุดเหมือนทาน แตก็ปฏิบัติไดบางอยางนอย ๆ ก็ทําใหสังคม
รอบ ๆ ตัว เชนสังคมครอบครัว สังคมเพื่อนฝูง หรือสังคมเพื่อนรวมงาน ไดรับความสุข ได
ความสงบบางตามสมควร เทานี้ก็นา จะเพียงพอสําหรับการไดมาในงานนี้แลว แตเพียงสักวา
มาในงานนี้ แลวก็เลิกกัน และพูดวา หลวงพอทําอยางนั้น หลวงพอดีอยางนี้ แตตัวเองยังไม
ดีเลย ตัวเองยังไมไดทําอะไรเหมือนหลวงพอบางเลย อยางนี้ก็เสียประโยชนเหมือนกัน ก็ขอ
ฝากทานทั้งหลายไว ณ ที่นี้
ขอใหทุก ๆ ทานจงเปนผูประสบแตอิฏฐบุญผลอันที่พึงปรารถนา ดวยอํานาจพุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ขอทุก ๆ ทานเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนาสา
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รสมบัติ จงทุกประการ และขอเชิญชวนทานทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตที่ไดรวมกันบําเพ็ญบุญ
บําเพ็ญความดี ถวายเปนกุศลแก พระเดชพระคุณหลวงพอทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคล หลวงพอจรัญ เจาอาวาสวัดอัมพวัน ซึ่งไดรับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร ในวันนี้
ใหทุกทานตั้งกัลยาณจิตอวยชัยใหพรพระเดชพระคุณหลวงพอ จงเจริญมัน่ คง รมเย็น
เปนสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ อยูในรมเงาบวรพระพุทธศาสนาขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนรมโพธิ์รมไทรของพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย
ปราศจากทุกขโศกโรคภัย อุปสรรคภัยพิบัติ พนจากโรคาพาธ ดวยประการทั้งปวง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ดวยอํานาจคุณานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย
ขอจิตอธิษฐานของพวกเราทาน
ทั้งหลายนี้
สะมิชฌะตุ สะมิชฌะตุ
จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ แกพระเดชพระคุณหลวงพอทานเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล ตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญ

สัมโมทนียกถา
พระธรรมราชานุวัตร เจาคณะภาค ๓

ขาพเจาขอแสดงความยินดีตอทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ที่ไดรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พรอมคณาจารยไดนํามาถวาย ณ บัดนี้ ทามกลางพระเถรานุเถระ ขาราชการ ประชาชน ศิษ
ยานุศิษย มีผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีเปนประธาน ขาพเจามีความเสียดายยิ่งนัก ที่มิไดมี
โอกาสมายินดีรว มกับทานทั้งหลาย
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล หรือหลวงพอจรัญ เปนพระเถระที่บําเพ็ญคุณานุ
คุณประโยชนนานาประการ ปฏิบตั ิตามปฏิปทาของพระอริยสงฆสาวก เจริญดวยเมตตา
พรหมวิหารธรรม หลวงพอให “อาหาร” ทั้งสําหรับหลอเลี้ยงรางกาย ทั้งหลอเลี้ยงจิตใจ วัด
อัมพวันจึงมิไดวางเวนจากผูที่มารับ “อาหาร” จากหลวงพอ ทั้งพระสงฆสามเณร ขาราชการ
นักเรียน และประชาชน ตลอดทัง้ ผูที่นับถือศาสนาอื่นและชาวตางประเทศ กิตติศัพทของ
หลวงพอขจรไปทั่วทุกทิศ ขาพเจาเคยไปตางประเทศกับหลวงพอหลายครั้ง ไมวาจะไปเมือง
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ไหน มีลูกศิษยหลวงพออยูทุกประเทศ หลวงพอจึงเปน “เพชร” ที่เจียระไนแลวของคณะสงฆ
ของชาวสิงหบุรี ของคนไทย และพระพุทธศาสนา
การที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ถวายทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลนี้ จึงเปนเสมือนเปนเรือนทองขึ้นรองรับเพชรน้ํา
งาม ยอมเปนที่ชื่นชอบยินดีโดยทั่วกัน
ขาพเจาขออาราธนาพระคุณพระรัตนตรัย จงอภิบาลรักษทานเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล ใหเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ สรรพผลอันพึงประสงคจงทุกประการเทอญ

คํากลาวสดุดีอนุโมทนา
ร.ต.อุทัย ใจหงษ
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ
คณะกรรมการมหาเถรสมาคม
พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เจาคณะอําเภอพรหมบุรี และเจา
อาวาสวัดอัมพวัน
พระเถรานุเถระทุกรูปทีเ่ คารพ
กราบเรียน ทานนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทานอธิการบดี ทานรองอธิการบดี ทานคณบดี คณาจารย และทานผูมีเกียรติ
ทุกทาน
กระผมในนามของขาราชการและประชาชนชาวจังหวัดสิงหบุรี มีความปติซาบซึ้งใจ
เปนอยางยิ่ง และขอสดุดีอนุโมทนา แดพระราชสุทธิญาณมงคล ในโอกาสอันเปนมงคลยิ่ง ที่
พระคุณทานไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในวันนี้
พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เปนศูนยรวมแหงความดีของจังหวัดสิงหบุรี
พระเดชพระคุณนํามาซึ่งความรัก ความเลื่อมใสศรัทธา ความรวมมือรวมใจ จากประชาชน
และสถาบันตาง ๆ โดยที่ไดนําวิปสสนากรรมฐานมาเปนรากฐานในการสรางคน ใหเกิดมี
ความเสียสละ มีความรักความเมตตาเกิดขึ้นในสังคมแหงนี้
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โดยเฉพาะพระเดชพระคุณทาน ไดมีเมตตาไมทอดทิ้งที่จะอบรมสั่งสอนใหการศึกษา
เปนที่พึ่งตอกัน และเปนที่พึงทางใจแกประชาชน ชวยพัฒนาจิตใจใหเปนกุศล ซึ่งจะนําไปสู
การเปนพลเมืองที่ดี มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางครอบครัวใหมีความสุข เกิด
เปนสังคมทีร่ มเย็นเปนสุข สงผลใหประเทศชาติมนั่ คงไดในที่สุด
ในสวนคุณธรรมที่เดนชัดที่ชาวสิงหบุรี ภาคภูมใิ จเปนอยางยิ่ง คือพระเดชพระคุณได
ถือ สัจจะ เปนคุณธรรมที่สําคัญ พระเดชพระคุณจะอบรมสัง่ สอนศิษยานุศิษย และประชาชน
ทั่วไป ในสิง่ ที่ทานไดปฏิบัติไดและปฏิบัติจริง สอนใหทุกคนมีสัจจะตอหนาที่ โดยมีพระเดช
พระคุณทานเปนแบบอยาง ความเปนคนจริงใจ นอกจากจะสรางความมั่นคงในจิตใจใหแก
ทุกคนแลว ยังทําใหงานทุกอยาง โดยเฉพาะงานสรางคน ไดดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ และ
ประสบความสําเร็จดังที่ประจักษแกเราทานทั้งหลายในขณะนี้
พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เปนพระสงฆผูใฝศึกษา และตัง้ ใจอบรมสั่ง
สอน ทั้งพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ขาราชการและประชาชน ใหรูจักปฏิบัติตน
ตามพระธรรมวินัย และอุทิศตนทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาและสังคมโดยสวนรวม
พระเดชพระคุณทานยังไดเขียนหนังสือเผยแพรธรรมะแจกจายเปนวิทยาทาน
ประกอบคุณงามความดีในการเผยแผพระพุทธศาสนา จนไดรับพระราชทานปริญญาบัตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศึกษา จากสถาบันราชภัฏเทพสตรี และยัง
ไดรับการยกยองจากทางราชการวา เปนพระนักพัฒนา ดังจะเห็นไดจากการประกาศเกียรติ
คุณ และรางวัลผลงานดีเดนมากมาย เชน ไดรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู
สงเสริมวัฒนธรรมดีเดน และเสาเสมาธรรมจักร ในดานสงเสริมชักชวนประชาชนใหมาปฏิบัติ
ธรรมอยางจริงจัง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในทายที่สุดนี้กระผมในนามของทางราชการและประชาชนชาวจังหวัดสิงหบุรี ขอของ
พระคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัย ทานอธิการบดี ทานรองอธิการบดี ทานคณบดี และ
คณาจารยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่กรุณาจัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร แดพระราชสุทธิญาณมงคล เจาคณะอําเภอพรหมบุรี และเจา
อาวาสวัดอัมพวัน ในวันนี้ เพราะนอกจากจะเปนการถวายเกียรติยศชื่อเสียงและกําลังใจ
ใหแกพระเดชพระคุณแลว กระผมยังถือวา เปนการใหเกียรติแกชาวจังหวัดสิงหบุรีอีกโสต
หนึ่งดวย
ขอขอบพระคุณ
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