สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี
สิิริกิิ จิ การิิณีพีี ีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำเนิินแทนพระองค์์ พระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้ส�้ ำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ประจำปีีการศึึกษา
2562 - 2563 ระหว่่างวัันที่่� 4 -5, 7 -8 เมษายน 2565 ณ อาคาร
หอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช โดยมีี ศาสตราจารย์์ ดร.สมบููรณ์์
สุุขสำราญ อุุปนายกสภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง พร้้อมด้้วย
กรรมการสภามหาวิิทยาลััย คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ ข้้าราชการ
และผู้้�แทนบััณฑิิตเฝ้้ารัับเสด็็จฯ
โอกาสนี้้� สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ได้้พระราชทานพระราโชวาท
แก่่ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีใจความว่่า
(อ่่านต่่อหน้้า 8)
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ พระราชทานปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์แ� ก่่ผู้ท�้ รงคุุณวุุฒิิ

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำเนิินแทนพระองค์์ พระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้ส�้ ำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง โอกาสนี้้�ได้้พระราชทานปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์แ� ก่่ผู้ท�้ รงคุุณวุุฒิใิ นสาขาต่่าง ๆ ประกอบด้้วย
ปริิญญานิิติิศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� แก่่ นางเมทิินีี ชโลธร นายสุุชาติิ ตระกููลเกษมสุุข
พลตำรวจเอก เอก อัังสนานนท์์ ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� แก่่ นายสุุขสัันต์์
ยศะสิินธุ์์� นายสมพร สืืบถวิิลกุุล นายเสรีี จุุลศัักดิ์์�ศรีีสกุุล และปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
กิิตติิมศัักดิ์์� แก่่ นางสาวนัันทิิดา แก้้วบััวสาย เมื่่�อวัันที่่� 4 เมษายน 2565 ณ อาคารหอประชุุม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช

ม.รามฯ ยิินดีีกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่� ได้้รัับปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�
ศ.ดร.สมบููรณ์์ สุุขสำราญ กรรมการสภามหาวิิทยาลััย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ อุุปนายกสภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง พร้้อมด้้วย
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง แสดงความยิินดีีกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ได้้รัับพระราชทาน
ปริิ ญ ญากิิ ต ติิ ม ศัั กดิ์์� รวม 7 ราย ประกอบด้้วย ปริิ ญ ญา
นิิติศิ าสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จำนวน 3 ราย ได้้แก่่ นางเมทิินีี
ชโลธร อดีีตประธานศาลฎีีกา นายสุุ ช าติิ ตระกูู ล เกษมสุุ ข
กรรมการคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแ ห่่งชาติิ
พลตำรวจเอก เอก อัังสนานนท์์ กรรมการอิิสระและประธาน
คณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการ บริิษัทั ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน)
ที่่ป� รึึกษาผู้้ท� รงคุุณวุุฒิขิ องคณะกรรมการเตรีียมการปฏิิรููปประเทศ
ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จำนวน 3 ราย ได้้แก่่
นายสุุขสัันต์์ ยศะสิินธุ์์� ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร บริิษัทั ชโย กรุ๊๊�ป
จำกััด (มหาชน) นายสมพร สืืบถวิิลกุุล กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท ทิิพยประกัันภััย จำกััด (มหาชน) นายเสรีี จุุลศัักดิ์์�ศรีีสกุุล
ประธานกรรมการ บริิษัทั บีียอนด์์ แพ็็คเกจจิ้้ง� จำกััด และปริิญญา
ศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาดนตรีีสากล
ได้้แก่่ นางสาวนัั น ทิิ ด า แก้้ ว บัั ว สาย ศิิ ลปิ ิ น ดารา นัั ก แสดง
นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด (อบจ.) จัังหวััดสมุุทรปราการ
ในงานพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร เมื่่�อวัันที่่� 4 เมษายน 2565
ณ อาคารวิิทยบริิการและบริิหาร

วันที่

๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

๓

ข่าวรามคำ�แหง

ม.ร. มอบปริิ
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แก่่ผู้ผู้้�ท้�ทรงคุุ
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ณวุุวุุฒิ
ฒิิิ
สภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง อนุุมััติิปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�แก่่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถในสาขาวิิชาต่่างๆ
ในพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร รุ่่�นที่่� 46 เมื่่�อวัันที่่� 4 เมษายน 2565 ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
โอกาสนี้้� ‘ข่่าวรามคำแหง’ ฉบัับนี้้� ได้้สััมภาษณ์์ผู้้�ได้้รัับ ดุุษฎีีบััณฑิิต มหาบััณฑิิต และบััณฑิิต
กิิตติิมศัักดิ์์� ถึึงความรู้้�สึึก ข้้อคิิดในการใช้้ชีีวิิตและการทำงาน รวมทั้้�งสิ่่�งที่่�อยากฝากถึึงบััณฑิิตรุ่่�นที่่� 46
นางเมทิินีี ชโลธร
อดีีตประธานศาลฎีีกา ปริิญญานิิติศิ าสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� กล่่าวว่่า ขอบคุุณมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ที่่�มอบปริิญญานิิติศิ าสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์ใ� ห้้ในครั้้�งนี้้� ถืือเป็็นเกีียรติิประวััติขิ องตนเองและครอบครััว
ตนได้้มีโี อกาสสอนหนัังสืือที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงมากว่่า 10 ปีี เห็็นพััฒนาการของมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชา
ที่่�ได้้คงไว้้ซึ่ง่� มาตรฐานทางการศึึกษาที่่�ดีอี ย่่างเหนีียวแน่่นจนเป็็นที่่�ยอมรัับจากสัังคม
“การรัักษามาตรฐานทางการเรีียนการสอนที่่�ดีีมาตลอดระยะเวลาหลายสิิบปีี สะท้้อนถึึงคุุณภาพ
ที่่�ส่่งผลให้้มหาวิิทยาลััยรามคำแหงกลายเป็็นสถาบัันหลัักที่่�มอบโอกาสทางการเรีียนรู้้� ผลิิตบััณฑิิตที่่�มีี
คุุณภาพออกไปสู่่�สัังคม ฝากบััณฑิิตนิิติิศาสตร์์ นำความรู้้�ด้้านกฎหมายไปขัับเคลื่่�อนกระบวนการยุุติิธรรม
และเป็็นที่่�พึ่่ง� ให้้กับั ประชาชนได้้อย่่างแท้้จริิง”

นายสุุชาติิ ตระกููลเกษมสุุข
กรรมการป้้องกัันการทุุจริิตแห่่งชาติิ ปริิญญานิิติิศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� กล่่าวว่่า ตนเป็็นลููกศิิษย์์
ของรั้้ว� พ่่อขุุนรามคำแหงมาตั้้ง� แต่่สมััยเป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยรามคำแหง คติิพจน์์ ที่่�ว่่า
“เปลวเทีียนให้้แสง รามคำแหงให้้ทาง” เป็็นประโยคสั้้�น ๆ ที่่�สื่่อ� ความหมายถึึงอััตลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััย
ตลาดวิิชาแห่่งนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
“ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ได้้
เป็็ น อย่่ า งดีี โดยเฉพาะหลัั ก คิิ ดที่่� อ าจารย์์ มัั ก จะสอนเสมอว่่ า ทุุ ก คนอยู่่�ภายใต้้ ก ฎหมายเดีี ย วกัั น
ความเสมอภาคคืือหลัักสากล ฝากบััณฑิิตรามคำแหงให้้เติิบโตเป็็นคนดีี คำนึึงถึึงผลประโยชน์์ของมหาชน
เป็็นหลััก ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�จะทำให้้สัังคมเกิิดความสงบสุุขขึ้้�นต่่อไป”

							
พลตำรวจเอก เอก อัังสนานนท์์
กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการกำกัับดููแลกิิจการ บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) ที่่�ปรึึกษา
ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิขิ องคณะกรรมการเตรีียมการปฏิิรููปประเทศ ปริิญญานิิติศิ าสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� กล่่าวว่่า
ผมเป็็นศิิษย์์เก่่ารามคำแหง และได้้มีีโอกาสมาเป็็นอาจารย์์บรรยายพิิเศษ รวมทั้้�งยัังได้้รัับการโปรดเกล้้าฯ
ให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นเวลาถึึง 2 สมััย ถืือเป็็นเกีียรติิและความภููมิิใจ
สููงสุุดที่่�ได้้รัับปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์� จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ในครั้้�งนี้้�
	บริิบทของแวดวงการศึึกษาในปััจจุุบันั ได้้เปลี่่ย� นไป มหาวิิทยาลััยมีีการพััฒนาขึ้้น� ตามลำดัับ เพื่่�อให้้
ทัั น ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงของโลก ทั้้� ง ได้้ ข ยายสาขาวิิ ท ยบริิ ก ารไปยัั ง ทุุ ก ภููมิิ ภ าคของประเทศและใน
หลายประเทศทั่่�วโลก ซึ่่�งตนได้้ติิดตามและมีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนโครงการต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและ
วััตถุุประสงค์์ของมหาวิิทยาลััย หวัังอย่่างยิ่่�งว่่ามหาวิิทยาลััยจะยัังคงดำเนิินโครงการต่่างๆที่่�เป็็นประโยชน์์
เช่่นนี้้�ต่่อไป
“บััณฑิิตนิิติิศาสตร์์รุ่่�นพี่่� จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ประสบความสำเร็็จในหน้้าที่่�การงาน
ทั้้�งผู้้�ที่่ท� ำงานในกระบวนการยุุติธิ รรม อาทิิ ประธานศาลฎีีกา อััยการสููงสุุด ตลอดจนรัับราชการในทุุกสาขา
วิิชาชีีพอย่่างมากมาย หวัังว่่าจะเป็็นแนวทางให้้บัณ
ั ฑิิตใหม่่ตั้้ง� ใจศึึกษาเล่่าเรีียนต่่อยอดพื้้�นฐานด้้านกฎหมาย
ที่่�ได้้รัับจากมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� นำไปพััฒนาความรู้้�ความสามารถของตนเองให้้เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อเตรีียมพร้้อม
ไปสอบแข่่งขัันในเวทีีต่่างๆ ให้้สำเร็็จและก้้าวไปสู่่�ตำแหน่่งหน้้าที่่�การงานที่่�หวัังไว้้ ที่่�สำคััญต้้องมีีคุุณธรรม
และจริิยธรรมในการทำงานและดำรงชีีวิติ สร้้างประโยชน์์และช่่วยเหลืือประชาชน สัังคม และเป็็นกำลัังสำคััญของประเทศชาติิต่อ่ ไป”

(อ่่านต่่อหน้้า 4)

๔

ข่าวรามคำ�แหง
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ม.ร.
กดิ์์�� แก่่
ม.ร. มอบปริิ
มอบปริิญ
ญญากิิ
ญากิิตตติิติิมมศััศัักดิ์์
แก่่ผู้
ผู้้�ท้�ทรงคุุ
รงคุุณ
ณวุุวุุฒิ
ฒิิิ
นายสุุขสัันต์์ ยศะสิินธุ์์�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ชโย กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน) ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิกิิตติิมศัักดิ์์�
กล่่าวว่่า ภาคภููมิิใจที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ได้้มอบปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์� ให้้ไว้้เพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่ตนเอง
ครอบครััวและวงศ์์ตระกููล เพราะมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชาที่่�มีีคุุณภาพมาตรฐาน
เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ทั้้�งยัังผลิิตบััณฑิิต มหาบััณฑิิต และดุุษฎีีบััณฑิิต
ออกไปทำประโยชน์์รัับใช้้สัังคมและประเทศชาติิ มาอย่่างยาวนานถึึง 50 ปีี และขอให้้เป็็นเช่่นนี้้�ตลอดไป
“ขอให้้บััณฑิิตด้้านบริิหารธุุรกิิจทุุกท่่าน จงภาคภููมิิใจให้้มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�ที่่�เปิิดโอกาสทางการศึึกษา
ให้้กับั ทุุกคน และมีีความมุุมานะพยายาม และเอื้้อ� เฟื้้อ� เกื้้อ� กููลซึ่ง่� กัันและกััน เพราะการทำงานไม่่สามารถทำคนเดีียวได้้
ต้้องพึ่่�งพาอาศััยซึ่่�งกัันและกััน และการที่่�จะประสบความสำเร็็จในชีีวิิต ก็็ต้้องมีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม ตามที่่�
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้้ฝึึกฝนอบรมมาด้้วย”
							
นายสมพร สืืบถวิิลกุุล
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ทิิพยประกัันภััย จำกััด (มหาชน) ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
กล่่าวว่่า ปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�ที่่�ได้้รัับนี้้� ถืือเป็็นเกีียรติิและความภาคภููมิิใจอย่่างยิ่่�ง เพราะเป็็นสิ่่�งที่่�ยืืนยัันว่่า สิ่่�งที่่�
ตนเองได้้กระทำมาตลอดชีีวิติ การทำงาน เป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่อ่ สาธารณชน และได้้รับั การยอมรัับจากสถาบัันการศึึกษา
ที่่�เป็็นมหาวิิทยาลััยของประชาชนคนไทยทั่่�วไป
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�ให้้โอกาสประชาชนทุุกระดัับ ได้้เข้้ามาศึึกษาหาความรู้้�
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในอดีี ต ที่่� ป ระชาชนส่่ ว นใหญ่่ ไ ม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึงการศึึกษาระดัั บอุุ ด มศึึกษาได้้ ม ากนัั ก
มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� ได้้เปิิดกว้้างให้้กัับทุุกคนเข้้ามาศึึกษา และสำเร็็จออกไปเป็็นกำลัังสำคััญที่่�ช่่วยพััฒนาสัังคม
และประเทศชาติิสืืบไป
“2 ปีีที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยได้้เผชิิญกัับปััญหาทางด้้านเศรษฐกิิจ เนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 จึึงขอฝากบััณฑิิตด้้านบริิหารธุุรกิิจ ให้้มาช่่วยกัันเป็็นกำลัังสำคััญในการพลิิกฟื้้�นประเทศชาติิ
นำพาเศรษฐกิิจของไทยไปสู่่�ความรุ่่�งโรจน์์ และสามารถยืืนหยััดเป็็นแบบอย่่างประเทศให้้กัับทุุก ๆ ประเทศใน
อาเซีียนต่่อไป”
นายเสรีี จุุลศัักดิ์์�ศรีีสกุุล
ประธานกรรมการ บริิษััท บีียอนด์์ แพ็็คเกจจิ้้�ง จำกััด ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� กล่่าวว่่า
รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิ และภาคภููมิิใจที่่�ได้้รัับโอกาสรัับพระราชทานปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชาที่่�มอบโอกาสทางการศึึกษาให้้กัับทุุกคนในสัังคม
มาอย่่างยาวนาน บััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาออกไป สามารถสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กัับประเทศได้้หลากหลายแขนง
“ผมทำงาน ทำการค้้าขายมาตั้้�งแต่่อายุุ 9 ขวบ อาศััยความขยััน ตั้้�งใจ นำประสบการณ์์มาปรัับใช้้
จนตอนนี้้�สามารถทำธุุรกิิจส่่งออกไปทั่่�วโลกได้้สำเร็็จ ฝากบััณฑิิตรามคำแหง เมื่่อ� เรีียนจบและได้้รับั พระราชทาน
ปริิญญาบััตรแล้้ว ให้้นำองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับมาสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กัับบ้้านเมืือง เพื่่�อพััฒนาสัังคมให้้เกิิด
ความเจริิญรุ่่�งเรืืองมากยิ่่�งขึ้้�น”

						
นางสาวนัันทิิดา แก้้วบััวสาย
ศิิลปิินนัักร้้อง นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสมุุทรปราการ ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาดนตรีีสากล กล่่าวว่่า รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิ และเป็็นเหมืือนของขวััญหลัังจากที่่�ได้้เดิินสายงานศิิลปิินมา
ครึ่่ง� ค่่อนชีีวิติ มหาวิิทยาลััยรามคำแหงผลิิตบััณฑิิตรุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้องศิิลปิินจำนวนมาก มอบโอกาสทางการศึึกษาให้้กับั
หลาย ๆ คนซึ่่�งล้้วนประสบความสำเร็็จในชีีวิิตด้้วยองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับจากสถาบัันแห่่งนี้้�
“บััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ล้้วนเป็็นบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพ กว่่าจะได้้มา
ซึ่่�งความสำเร็็จ ต้้องผ่่านการทุ่่�มเท เหน็็ดเหนื่่�อย และอดทน ขอให้้กำลัังใจบััณฑิิตรามคำแหงว่่า ชีีวิิตเหมืือน
หนัังสืือเล่่มหนึ่่�ง ตลอดเส้้นทางชีีวิิตเปรีียบเสมืือนการเปิิดอ่่านหนัังสืือบทแรกที่่�อาจจะเจอตำราให้้เรีียนรู้้�
หากเปิิดไปแล้้วไม่่เจอตำรา ขอให้้นำประสบการณ์์ที่่สั่่� ง� สมไว้้ออกมาใช้้ แต่่หากไม่่เจอตำราและยัังขาดประสบการณ์์
ในบางเรื่่�อง ก็็ขอให้้ยัังคงมีีความมุ่่�งมั่่�น และสู้้�ต่่อไป เริ่่�มต้้นทำทุุกอย่่างด้้วยความรััก แล้้วชีีวิิตจะประสบ
ความสำเร็็จอย่่างแน่่นอน”
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“แพนเค้ ก - สารวั ต รหมี ”
ปลื้ ม คว้า “ด็ อ กเตอร์ ” จากรั้ ว รามค� ำ แหง
“แพนเค้้ก” เขมนิิจ จามิิกรณ์์ และ “สารวััตรหมีี”
พ.ต.ท.ดร.ศัั ก ดิ์์� สุุ น ทร เปรมานนท์์ ใช้้เวลา 7 ปีี คว้้าปริิญญาเอก

ปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต (การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์) คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เผยภููมิิใจและมุ่่�งนำความรู้้ไ� ปปรัับใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
กัับการทำงานมากที่่�สุุด

	ดร.เขมนิิจ จามิิกรณ์์ ‘แพนเค้้ก’ ดาราและพิิธีีกรชื่่�อดััง กล่่าวว่่า หลัังจากที่่�เรีียนจบ
ปริิญญาโท จากคณะรััฐศาสตร์์ ม.ร. มุ่่�งศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาเอก คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ระหว่่างเรีียนและทำดุุษฎีีนิิพนธ์์ มีีท้้อบ้้าง เพราะต้้องทำงานไปด้้วย
แต่่ก็ไ็ ด้้ “พี่่�หมีี” และครอบครััว คอยให้้กำลัังใจ สนัับสนุุนในทุุกๆ ด้้าน และในช่่วงของสถานการณ์์
โควิิด-19 ทำให้้การทำดุุษฎีีนิพิ นธ์์ ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ การพบอาจารย์์ก็ย็ ากขึ้้น� แต่่สิ่่ง� นี้้�
ทำให้้เราได้้รู้้�จัักแก้้ไขปััญหาและปรัับการทำงาน ใช้้ช่่วงเวลาว่่างจากงานทำดุุษฎีีนิิพนธ์์มากขึ้้�น
ได้้สััมภาษณ์์ เก็็บข้้อมููลจนสำเร็็จ
		

สำหรัับดุุษฎีีนิิพนธ์์ หััวข้้อเรื่่�อง แนวทางการพััฒนาสมรรถนะผู้้�ดำเนิินรายการโทรทััศน์์
ระดัับมืืออาชีีพในประเทศไทย ตนเองสนใจและตั้้�งใจทำหััวข้้อนี้้�ตั้้�งแต่่แรก รวมทั้้�งได้้รัับคำแนะนำ
จากอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาว่่า การเป็็นพิิธีกี ารหรืือผู้้�ดำเนิินรายการ มีีผู้ใ�้ ห้้ความสนใจเยอะมาก และตนเอง
ก็็ทำงานในแวดวงนี้้� ถืือเป็็นเรื่่อ� งที่่�น่า่ สนใจ น่่าเรีียนรู้้� โดยได้้ศึึกษาจากผู้้ท� รงคุุณวุุฒิใิ นวงการหลายท่่าน
ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากกัับผู้้�ที่่�ได้้อ่่านดุุษฎีีนิิพนธ์์เล่่มนี้้� สามารถนำไปปรัับใช้้เป็็นแนวคิิด
และข้้อปฏิิบััติิเบื้้�องต้้น ถืือเป็็นประโยชน์์ในการเตรีียมความพร้้อมให้้กัับตนเองหรืือต่่อยอด
การทำงานในอาชีีพการเป็็นพิิธีีกรได้้ดีี
ดร.เขมนิิ จ กล่่ า วต่่ อ ไปว่่ า มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เป็็ น มหาวิิ ท ยาลัั ย ที่่� ห ลายคน
พููดเป็็นเสีียงเดีียวกัันว่่า “เรีียนยากมาก และจบยากมาก” เพราะนัักศึึกษาทุุกคนต้้องวางแผนการเรีียน
และบัังคัับตนเองให้้เรีียน อดทน รัับผิิดชอบ และใช้้ความมานะพยายามสููงมาก ส่่วนในระดัับ
ปริิญญาโทและปริิญญาเอก มีีการเรีียนการสอนทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน ได้้พบเจอเพื่่�อน ๆ ที่่�
เข้้ามาเรีียนในหลากหลายอาชีีพและอายุุ ทำให้้ได้้มีโี อกาสศึึกษาสิ่่ง� ต่่างๆ แลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์
เป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการใช้้ชีีวิิตและการทำงาน ที่่�สำคััญอาจารย์์จะคอยบอกเสมอว่่า
“การเรีียนตรงนี้้�ไม่่ใช่่แค่่ว่า่ คุุณเก่่ง คุุณเรีียนได้้เสมอ แต่่ต้อ้ งมีีความตั้้ง� ใจ อดทน และขยัันอย่่างที่่�สุดุ
เพราะกว่่าจะผ่่านพ้้นช่่วงเวลาตรงนี้้�ให้้สำเร็็จไปได้้ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย มีีหลายปััจจััยมากที่่�ทำให้้เรา
ไม่่สำเร็็จการศึึกษา”
ดีีใจที่่�วัันนี้้�สำเร็็จการศึึกษาเป็็น “ด็็อกเตอร์์” อย่่างที่่�ตั้้�งใจ ขอฝากถึึงนัักศึึกษาทุุกคน
“อย่่าคิิดว่า่ ใครเก่่งกว่่าใคร ให้้คิดว่
ิ า่ การเรีียนรู้้ใ� นแขนงวิิชาต่่างๆ ทำให้้ได้้เพิ่่�มพููนความรู้้ข� องเรามากขึ้้น�
เพื่่�อนำมาปรัับใช้้กัับชีีวิิตและการทำงาน” และที่่�สำคััญ “ทำวัันนี้้�ให้้ดีีที่่�สุุด เชื่่�อว่่าผลของวัันนี้้�
จะส่่งผลถึึงวัันพรุ่่�งนี้้�ให้้ด้้วย และจงอยู่่�กัับปััจจุุบััน ไม่่ยึึดติิดกัับอดีีตและไม่่กัังวลจนเกิินไปกัับ
อนาคตที่่�ยังั มาไม่่ถึึง ซึ่่ง� จะทำให้้เราสามารถก้้าวไปข้้างหน้้าได้้อย่่างมั่่�นใจและประสบความสำเร็็จในที่่�สุดุ ”
	ด้้าน พ.ต.ท.ดร.ศัักดิ์์�สุุนทร เปรมานนท์์ รองผู้้�กำกัับฝ่่ายอำนวยการ กองบััญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง รัับผิิดชอบหน้้าที่่�ช่่วยราชการดููแลฝ่่ายต่่างประเทศของกองบััญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง กล่่าวว่่า หลัักการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นหลัักสำคััญขององค์์กร ที่่�ทุกุ องค์์กร
ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนควรมีีความใส่่ใจและดููแล เกณฑ์์หลัักในการพััฒนาคนนั้้�นจะช่่วยดููแล

ในเรื่่อ� งของการบริิหารจััดการในองค์์กรได้้ดีี จึึงตััดสินิ ใจ
เรีียนด้้านนี้้�ในระดัับดุษุ ฎีีบัณ
ั ฑิิตทัันทีี หลัังจบการศึึกษา
ระดัับมหาบััณฑิิต จากคณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง
“รู้้�สึกึ เป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่ง� ที่่�ได้้เข้้ารัับพระราชทาน
ปริิ ญ ญาบัั ต ร นัั บ เป็็ น ความสำเร็็ จ อัั น สููงสุุ ด ในด้้ า น
การศึึ ก ษา มีี รู้้ �สึึ ก ปลาบปลื้้� ม และยิิ น ดีี ต่ ่ อ ผลของ
ความตั้้�งใจและความพยายามนี้้� ทำให้้เรามีีความรู้้�
เพิ่่�มขึ้้�นและเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพด้้านวิิชาการ รวมถึึง
การเปิิดมุุมมองด้้านความคิิดและวิิสััยทััศน์์ให้้กว้้างขึ้้�น
จากเดิิม”
สำหรัั บดุุ ษ ฎีี นิิ พ นธ์์ หัั ว ข้้ อ เรื่่� อ ง กลยุุ ทธ์ ์
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของสำนัักงานตำรวจ
แห่่งชาติิ (Human resource development
strategies of the Royal Thai Police) ของ
พ.ต.ท.ดร.ศัักดิ์์�สุุนทร เปรมานนท์์ มีีแรงบัันดาลใจ
มาจากพััฒนาการของทุุกสิ่่�งบนโลกตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง
ปััจจุุบััน โดยเฉพาะด้้านบุุคลากรที่่�มีีการผลััดเปลี่่�ยน
บุุคคลอยู่่�ตลอดเวลา เมื่่อ� โลกมีีการเปลี่่ย� นแปลง บุุคคล
จึึงต้้องมีีการเปลี่่น� นแปลงตามไปด้้วย โดยมีีหัวั ข้้อสำคััญ
เช่่น การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ การบริิหารงานบุุคคล
การพััฒนาบุุคลากร การพััฒนาองค์์การ การบริิหาร
งานบุุคคล สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
“เราอยากเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่ว่ ยเสนอคำแนะนำ
ในการปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลงการทำงานของข้้าราชการ
ตำรวจ เพื่่อ� ให้้มีกี ารก้้าวหน้้าด้้านบุุคลากรตามยุุคสมััย
โดยนำความรู้้�ด้า้ นการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์มาจััดทำ
เป็็ น ดุุ ษ ฎีี นิิ พ นธ์์ แ ละนำไปใช้้ ใ นองค์์ ก ร คำนึึ ง ถึึ ง
ผลประโยชน์์ส่่วนรวมมากที่่�สุุด”
พ.ต.ท.ดร.ศัั ก ดิ์์� สุุ น ทร ยัั ง กล่่ า วต่่ อ อีี ก ว่่ า
เราทุุกคนมีีช่่วงเวลาที่่�ยากลำบากในการเรีียน รวมทั้้�ง
มีี ภ าระหน้้ า ที่่� ก ารงานที่่� ต้ ้ อ งใส่่ ใ จไปพร้้ อ มกัั น
ความรัั บผิิ ด ชอบจึึงเป็็ น เรื่่� อ งที่่� ส ำคัั ญ รวมทั้้� ง
การแบ่่งเวลาให้้เหมาะสมกัับการทำงานและการเรีียน
โดยช่่วงเวลาทำงานจะมุ่่�งเน้้นไปยัังการทำงานเป็็นหลััก
พอมีี ช่ ่ ว งว่่ า งจากการทำงานก็็ จ ะใส่่ ใ จเรื่่� อ งเรีี ย น
เป็็นสำคััญ และด้้วยภาระหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเป็็นเรื่่�อง
ที่่�สำคััญ จึึงมีีการยืืดหยุ่่�นเรื่่�องการเรีียนออกไปบ้้าง
แต่่ ก ระนั้้� น ก็็ ยัั ง ได้้ รัั บค วามใส่่ ใ จจากอาจารย์์ แ ละ
เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้ใ� ห้้คำปรึึกษาทั้้�งเรื่่อ� งการเรีียนและดุุษฎีีนิพิ นธ์์
ทำให้้สำเร็็จได้้ด้้วยดีี

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

บััณฑิิตคณะรััฐศาสตร์์ มุ่่�งมั่่�นคว้้าปริิญญา
จบด้้วยเกีียรติินิิยม อัันดัับ 1
	มุ่่�งบุุ ก เบิิ ก ค้้ น คว้้ า พัั ฒ นา และบูู ร ณาการความรู้้�ทางรัั ฐ ศาสตร์์
คืือ ปณิิธานของคณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหงที่่�ผลิิตบััณฑิิตให้้มีี
ความรู้้คู่่�คุ
� ณ
ุ ธรรม ตามอััตลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััย โดยในแต่่ละปีี คณะรััฐศาสตร์์
ผลิิตบััณฑิิตออกสู่่�ตลาดแรงงานเป็็นจำนวนมาก ให้้บััณฑิิตสวมใส่่ครุุยสีีแดง
ในวัันพระราชทานปริิญญาบััตร เพื่่อ� เป็็นบทพิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงความเพีียร พยายาม
และมีีความตั้้�งใจอย่่างแรงกล้้า ที่่�จะพััฒนาประเทศให้้เจริิญก้้าวหน้้าด้้วยความรู้้�
ด้้านรััฐศาสตร์์ต่่อไป
นางสาวทัักษพร ศัักดิ์์�สยามกุุล
หรืือ บัั ณ ฑิิ ต น้้ ำ หวาน ผู้้ � จ บปริิ ญ ญาตรีี
พร้้อมเกีียรติินิิยม อัันดัับ 1 เหรีียญทอง
คณะรััฐศาสตร์์ จากการเรีียนระบบ Pre-degree
สะสมหน่่วยกิิตได้้ 80 หน่่วยกิิต ศึึกษา
ต่่ออีีก 1 ปีี จบการศึึกษา ขณะอายุุ 19 ปีี
กล่่าวด้้วยความภููมิิใจว่่า ม.รามคำแหง เป็็น
มหาวิิทยาลััยที่่�ให้้โอกาสตั้้�งแต่่นัักเรีียนมััธยมปลาย และคนทั่่�วไปที่่�ต้้องการ
ศึึกษาหาความรู้้� ได้้เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา ภายใต้้ค่่าเทอมที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่าย
และระบบการศึึกษาที่่�ไม่่ได้้บัังคัับให้้ต้้องเข้้าเรีียน ทำให้้มีีอิิสระในการเรีียน
มากขึ้้�น
“ตััดสิินใจเรีียน Pre-degree พร้้อมกัับเรีียนมััธยมไปด้้วย และ
หลัั ง จากสะสมหน่่ ว ยกิิ ต จบการศึึ ก ษามัั ธ ยมปลายแล้้ ว  ก็็ เรีี ย นควบคู่่ �  2
มหาวิิ ท ยาลัั ย โดยมีี เ ทคนิิ ค คืื อ วิิ ช าไหนที่่� เข้้ า ห้้ อ งเรีี ย นได้้ จะพยายาม
เข้้ า เรีี ย น เผื่่� อ มีี ค ำถามสงสัั ย ตรงไหนจะได้้ ส อบถามอาจารย์์ ใ นห้้ อ ง
อีีกทั้้ง� ยัังได้้ทำความรู้้�จักั เพื่่�อนในห้้องเรีียน ที่่�สามารถช่่วยกัันติิว หรืือแบ่่งปััน
สรุุปเนื้้�อหาเรีียนด้้วยกัันได้้
สำหรัับการเรีียน 2 ที่่�พร้้อมกัันนั้้�น พยายามแบ่่งเวลาและชั่่�งน้้ำหนััก
ความสำคััญของงานแต่่ละอย่่างให้้ดีี ตั้้�งแต่่ตอนนั้้�นจนถึึงทุุกวัันนี้้� ได้้ทำ
to do list ให้้ตััวเองล่่วงหน้้า 1 อาทิิตย์์ เพื่่�อให้้รู้้�ว่่าในแต่่ละวัันต้้องทำอะไร
ให้้ได้้เท่่าไหร่่ และจะต้้องพยายามทำให้้ได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้มากที่่�สุุด
ไม่่สะสมงานค้้างหรืือภาระการอ่่านหนัังสืือเอาไว้้
อยากให้้ นัั ก ศึึ ก ษารามคำแหงทุุ กท่ ่ า นอย่่ า ยอมแพ้้ กัั บ การเรีี ย น
คนเก่่งไม่่น่า่ กลััวเท่่าคนขยััน หากเราพยายามมากพอ และพยายามอย่่างถููกทาง
ในทางที่่� เ หมาะสมกัั บ วิิ ถีี ก ารเรีี ย นรู้้�ของเรา สัั กวัั น ความสำเร็็ จ ก็็ จ ะ
มาหาเราอย่่างแน่่นอน เพีียงแต่่บางคนอาจจะมาช้้า บางคนอาจจะมาเร็็ว
อย่่าเอาตััวเราเองไปเปรีียบเทีียบกัับคนอื่่�น เปรีียบเทีียบตััวเรากัับตััวเรา
ในวัันเมื่่�อวาน ว่่าเราดีีขึ้้�นกว่่าวัันก่่อนก็็เพีียงพอแล้้ว”

นายรวิิภาส วงษ์์ชารีี
หรืือ บััณฑิิตต้้น จบคณะรััฐศาสตร์์ แผน A
การเมืืองการปกครอง เกีียรติินิยิ มอัันดับั 1
เหรีียญทอง ใช้้เวลาในการศึึกษา 2 ปีี กัับอีีก
1 ภาคการศึึ ก ษา ปัั จ จุุ บัั นบ รรจุุ เ ป็็ น
ข้้าราชการพลเรืือนสามััญ ตำแหน่่งนัักส่ง่ เสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� ปฏิิบัติั กิ าร
สัังกััดสำนัักงานส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� จัังหวััดสมุุทรปราการ กล่่าวว่่า
ผมเป็็นคนหนึ่่�งที่่�ได้้รัับทุุน 5 A ซึ่่�งเป็็นทุุนสำหรัับนัักศึึกษาที่่�เรีียนดีี
ให้้เรีียนโดยไม่่ต้้องจ่่ายค่่าเทอมในภาคการศึึกษานั้้�นๆ และมหาวิิทยาลััย
ยัั ง มีีระบบการสอบแบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ กส์ ์ (e-Testing) ซึ่่� ง มีีข้้อดีีก็็ คืื อ
เมื่่อ� เราสอบเสร็็จ เราจะรู้้เ� กรดทัันทีี อีีกทั้้�งยัังเลืือกวัันเวลาสอบเองได้้อีีกด้้วย
เป็็นระบบการสอบที่่ช่� ว่ ยให้้จััดสรรเวลาเพื่่อ� ไปเตรีียมตััวสอบในกระบวนวิิชา
อื่่�น ๆ ได้้ ส่่วนเอกสารตำราเรีียนของ ม.รามคำแหงมีีคุุณภาพแต่่ก็็มีี
ราคาถููกมาก ๆ ซึ่่�งช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายได้้
	นอกจากนี้้� บััณฑิิตต้้น ยัังได้้แนะนำการเลืือกกระบวนวิิชาสำหรัับ
ลงทะเบีียนเรีียนไว้้ว่่า ควรเลืือกเรีียนกระบวนวิิชาที่่มีี� เนื้้�อหาใกล้้เคีียงกััน
หากเลืือกลงวิิชาที่่เ� กี่่ย� วกัับการปกครอง ในคณะรััฐศาสตร์์ก็จ็ ะมีีเกี่่ย� วกัับ
วิิชาการปกครองส่่วนภููมิภิ าค การปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เพราะการเลืือกเรีียน
กระบวนวิิชาที่่มีี� เนื้้�อหาใกล้้เคีียงกััน จะทำให้้เห็็นภาพ เห็็นความสััมพัันธ์์
ตลอดจนช่่วยให้้การอ่่านหนัังสืือของเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันด้้วย
“ในส่่วนของเทคนิิคในการอ่่านหนัังสืือ ถ้้าวิิชาไหนที่่�เนื้้�อหา
ค่่อนข้้างเยอะ ก็็จะอ่่านซ้้ำอยู่่�หลายรอบ จากนั้้�น จึึงจะทำสรุุปย่่อใน
แต่่ละวิิชาไว้้อ่่านทบทวนก่่อนสอบ โดยที่่�ไม่่ต้้องไปอ่่านในตำราอีีก มีีการ
สรุุปย่่อในลัักษณะของแผนผัังความคิิด (mind mapping) ระบุุหัวั ข้้อใหญ่่ องค์์ประกอบหััวข้้อย่่อยมีีอะไรบ้้าง แล้้วก็็เพิ่่�มเติิมรายละเอีียดย่่อย ๆ
ลงไป และการตอบข้้อสอบอััตนัยั ให้้ได้้คะแนนดีี ต้อ้ งมีีการอ้้างอิิงทฤษฎีี
นิิยาม หรืือหลัักการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสิ่่ง� ที่่�โจทย์์ถาม และยกตััวอย่่าง
ที่่�เกี่่ย� วข้้องให้้ตรงประเด็็น เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
บทเรีียนที่่�เราได้้รัับมาตลอดทั้้�งเทอม”

นายพีร์ ช�ำนาญช่าง
หรือ บัณฑิตพีร์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1
คณะรัฐศาสตร์ ทัง้ เรยี นและท�ำงานไปพรอ้ มกัน
ขณะนี้ก�ำลังเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท
เน้นวางแผนการเรี ย นของตนเองให ้ มี เวลา
ส�ำหรับทุกกิจกรรมอย่างลงตัว จนสามารถ
ท�ำงานและจบการศึกษาได้ใน 2 ปีครึง่ พร้อมกับ
คว้าเกียรตินิยมมาให้ตนเองและครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
“ผมชื่่�นชอบในระบบการเรีียนของ ม.รามคำแหงที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น
สำหรัับผมที่่�ไม่่มีีเวลาเข้้าห้้องเรีียน ใช้้เวลาในวัันหยุุดไปซื้้�อหนัังสืือจาก   

   มหาวิิทยาลััยมาศึึกษาเพิ่่�มเติิม พร้้อมดููเทปบรรยายจากระบบ Course on
   Demand (M-Learning) ที่่�ทำให้้ผมสามารถเรีียนไปพร้้อม ๆ กัับ
   การทำงานได้้ ส่่วนวิิธีีการเตรีียมตััวสอบ ผมอ่่านหนัังสืือและทำฝึึก
   แบบทดสอบทบทวนความรู้้� เพื่่�อการนำสิ่่�งที่่�ได้้ศึึกษามาประยุุกต์์ใช้้จริิง
      อยากเป็็นกำลัังใจให้้รุ่่�นน้้องทุุกคน บางครั้้�งอาจเหนื่่�อยจาก
   การเรีียนบ้้าง หรืือทำงานไปด้้วยเช่่นเดีียวกัับผม ให้้อดทนและตั้้ง� ใจศึึกษา    
   ทุุกคนสามารถเรีียนจบประสบความสำเร็็จได้้ไม่่ต่า่ งกััน ขอให้้ทุกุ คนนึึกถึงึ
   ความตั้้ง� ใจเมื่่อ� ครั้้ง� สมััครเข้้าเรีียน ในยามที่่�ลำบากหรืือท้้อใจ ให้้พยายาม
   ต่่อไป เพราะความสำเร็็จที่่�เป็็นจุุดหมายปลายทางอยู่่�ไม่่ไกลเกิินเอื้้�อม   
   ดัังคำที่่�ว่่า ‘ความลำบากมัักจะมาพร้้อมกัับความสำเร็็จเสมอ”
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ส่่องภาพบรรยากาศ บััณฑิิตรามฯ

4-5 เมษายน 2565

๘

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ พระราชทาน
ปริิญญาบััตรฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)

พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่� หัั ว ทรงพระกรุุ ณ า
โปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อม ให้้ข้้าพเจ้้ามาปฏิิบััติิ
พระราชกรณีียกิิจแทนพระองค์์ ในพิิธีพี ระราชทาน
ปริิ ญ ญาบัั ต รของมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ประจำปีีการศึึกษา 2562 - 2563 ในวัันนี้้� ขอแสดง
ความชื่่� น ชมต่่อผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละบัั ณ ฑิิ ตทุุ ก คน
ที่่�ได้้รัับเกีียรติิและความสำเร็็จ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงนี้้� เป็็นมหาวิิทยาลััย
ในแบบที่่� ใ ห้้ โ อกาสแก่่ผู้้�ปรารถนาวิิ ช าความรู้้�
ให้้เข้้ามาศึึกษาค้้นคว้้าวิิทยาการต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
กว้้างขวางและอย่่างอิิสระ จึึงอำนวยประโยชน์์ได้้มาก
ในด้้านสนัับสนุุนส่่งเสริิมบุุคคลทั่่�วไป ให้้ได้้เพิ่่�มพููน
และฟื้้�นฟููความสามารถของตนทางด้้านวิิชาการ
บัั ณ ฑิิ ตทั้้� ง หลายไม่่ว่่าจะมีี ก ารงานทำอยู่่� แ ล้้ ว
หรืือกำลัังจะออกไปประกอบอาชีีพการงานก็็ตาม
ควรจะได้้นำความรู้้�ความสามารถที่่�สร้้างเสริิมมา
ด้้วยดีีดังั กล่่าว ไปใช้้ในการดำเนิินชีีวิติ และการทำงาน
โดยคำนึึ ง ถึึ ง ความพอเหมาะพอดีี อ ยู่่�เ สมอ
ความพอเหมาะพอดีี นี้้� เป็็ น หลัั ก สำคัั ญ ของ
การประพฤติิตนปฏิิบััติิงานทุุกอย่่าง การวางตััวให้้
พอเหมาะพอดีีกัับภาวะฐานะและหน้้าที่่�ของตน
รวมทั้้�งการทำงาน โดยนำความรู้้�และวิิทยาการ
มาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ความจำเป็็นและสถานการณ์์แวดล้้อม เป็็นปััจจััย
สำคัั ญ ของการสร้้ า งสรรค์์ ค วามสำเร็็ จ ในชีี วิิ ต
และกิิ จ การงาน จึึ ง ขอให้้ บัั ณ ฑิิ ต พิิ จ ารณาหา
ความพอเหมาะพอดีีของตนให้้ทราบชััด แล้้วประพฤติิ
ปฏิิบััติิการทุุกอย่่าง โดยไม่่ให้้ขาดและไม่่ให้้เกิิน
ในพระปรมาภิิ ไ ธยพระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่� หัั ว ขออวยพรให้้ บัั ณ ฑิิ ตทุุ ก คนและ
ทุุกท่่านที่่�มาร่่วมในพิิธีีนี้้� มีีความเจริิญก้้าวหน้้า
และความผาสุุกสวััสดีีจงทั่่�วกััน

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๑)
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สมาคมนิติศาสตร์ ม.ร.

จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 46

สมาคมนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
จััดซุ้้�มแสดงความยิินดีีให้้กัับบััณฑิิต มหาบััณฑิิต
และดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต รุ่่�นที่่� 46 โดยมีี ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง และนายคณิิต วััลยะเพ็็ชร์ น
์ ายกสมาคม
นิิ ติิ ศ าสตร์์  ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง พร้้ อ มด้้ ว ย
รองศาสตราจารย์์ ดร.ฐากููร ศิิริิยุุทธ์์วััฒนา คณบดีี
คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ คณะผู้้� บ ริิ ห าร คณาจารย์์ และ
กรรมการสมาคมฯ ร่่วมแสดงความยิินดีีกัับบััณฑิิต
คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์  ที่่� เ ข้้ า ฝึึ ก ซ้้ อ มรัั บ พระราชทาน
ปริิญญาบััตร เมื่่อ� วัันที่่� 31 มีีนาคม 2565 ณ บริิเวณ
ซุ้้�มแสดงความยิินดีี คณะนิิติิศาสตร์์ อาคาร 2
โอกาสนี้้� นายคณิิต วััลยะเพ็็ชร์ น
์ ายกสมาคม
นิิติศิ าสตร์์ ม.ร. กล่่าวว่่า สมาคมนิิติศิ าสตร์์ หาวิิทยาลััย
รามคำแหง ขอแสดงความยิินดีกัี บั บััณฑิิต มหาบััณฑิิต
และดุุ ษ ฏีี บัั ณ ฑิิ ต ทุุ ก คนที่่� จ ะเข้้ า รัั บ พระราชทาน
ปริิ ญ ญาบัั ต รในครั้้� ง นี้้� และทางสมาคมได้้ จัั ด
มอบทุุนแก่่นัักศึึกษา 50 ทุุน ซุ้้�มถ่่ายภาพแสดงความยิินดีีในบริิเวณชั้้�น 1 อาคาร แห่่งความยิินดีีไว้้เป็็นที่่�ระลึึก รวมทั้้�งได้้บริิการ
นิิติิศาสตร์์ ไว้้หลายซุ้้�ม เพื่่�อให้้บััณฑิิต ญาติิมิิตร น้้ำดื่่�มฟรีี ให้้แก่่ทุุกคนที่่�เข้้ามาถ่่ายภาพบริิเวณ
มูู ล นิิ ธิิ ก ารศึึ ก ษาคณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ และเพื่่� อ น ๆ จากทุุ ก คณะได้้ ร่ ่ วมกัั น เก็็ บ ภาพ ดัังกล่่าวด้้วย
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีความประสงค์์จะให้้ทุุน
สำหรัับ หลัักฐานในการสมััครขอรัับทุุน ประกอบด้้วย 1) ใบสมััครขอรัับทนของมููลนิิธิกิ ารศึึกษา
การศึึกษาประจำภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564
จำนวน 50 ทุุนๆละ 5,000 บาท ให้้แก่่ นัักศึึกษา คณะมนุุษยศาสตร์์  2) รููปถ่่ายขนาด 1 นิ้้�ว ถ่่ายมาแล้้วไม่่เกิิน 1 ปีี จำนวน 1 รููป  3) หลัักฐานแสดง
คณะมนุุษยศาสตร์์ ที่่ล� งทะเบีียนมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า ผลการศึึกษาทุุกภาคเรีียนจนถึึงปััจจุุบััน 4) สำเนาบััตรประจำตััวนัักศึึกษาและสำเนาใบเสร็็จแสดงว่่า
2 ภาคเรีียนปกติิ ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ในการศึึกษา นัักศึึกษายัังคงลงทะเบีียนเรีียนอยู่่�ติิดต่่อกััน 2 ภาคเรีียนปกติิ และ 5) สำเนาทะเบีียนบ้้าน 1 ฉบัับ
นัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์ ที่่�มีีความประสงค์์จะขอรัับทุุนมููลนิิธิิการศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์
และมีีความประพฤติิดีี ขยัันหมั่่�นเพีียร รวมทั้้�ง
ต้้ อ งไม่่ เ ป็็ นนัั ก ศึึ ก ษาที่่� ข อจบการศึึ ก ษาใน ให้้ขอรัับและยื่่น� ใบสมััคร Online ได้้ตั้้ง� แต่่ บััดนี้้� - 29 เมษายน 2565 ที่่� www.human.ru.ac.th หรืือที่่�
ภาคการศึึกษาที่่�ขอรัับทุุน และต้้องไม่่เคยเป็็น https://shorturl.asia/KYzGa ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Facebook Fanpage : คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง หรืือโทร. 0-2310-8263
ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี

คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร.

คณะผู้้�จัดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย     รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิจิ เจริิญ    น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล    น.ส.กุุลิศิ รา  เจริิญสุุข
บรรณาธิิการ
ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล                                        กองบรรณาธิิการ     น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ    นางปุุญญิิสา อรพิินท์์                  ช่่างภาพ
    นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง           
ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า     นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

