สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ พระราชทานปริิญญาบััตรแก่่บััณฑิิตพิิเศษ

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี
สิิริิกิิจการิิณีีพีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำเนิินแทนพระองค์์ พระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำเร็็จ
การศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ประจำปีีการศึึกษา 2562 - 2563
โดยบััณฑิิตพิิเศษทุุกคนได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุุณให้้นั่่�งวีีลแชร์์เข้้ารัับ
พระราชทานปริิญญาบััตร ณ ด้้านล่่างที่่�ประทัับ นัับเป็็นความปลื้้�มปีีติิ
และเป็็ น พระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ แก่่ บัั ณ ฑิิ ต มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
อย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้ เมื่่�อวัันที่่� 4 -5, 7 - 8 เมษายน 2565 ณ อาคาร
หอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช

ชาวรามคำแหงสืืบสานประเพณีีสงกรานต์์ปีีใหม่่ไทย อธิการบดีขอบคุณ ความร่วมมือของทุกฝ่าย
ทำ�ให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำ�เร็จลุล่วง

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นประธานเปิิดงานสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมวัันสงกรานต์์ ประจำปีี
2565 โดยมีีพิิธีีสรงน้้ำพระพุุทธรููป พิิธีีบัังสุุกุุลอุุทิิศส่่วนกุุศลให้้แก่่ผู้้�บริิหารและ
บุุคลากรมหาวิิทยาลััยรามคำแหงผู้้�ล่ว่ งลัับ และมีีรองศาสตราจารย์์คิมิ ไชยแสนสุุข
และผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์วุฒิ
ุ ศัิ กั ดิ์์� ลาภเจริิญทรััพย์์ อดีีตอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ร่่ ว มอวยพรชาวรามคำแหงผ่่ า นวีี ดิิ ทัั ศน์ ์ พร้้ อ มด้้ ว ยผู้้�บริิ ห าร
คณาจารย์์ และบุุคลากร ร่่วมพิิธีี เมื่่�อวัันที่่� 11 เมษายน 2565 ณ หอประชุุม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
โอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่าประเพณีีสงกรานต์์
ซึ่่ง� เป็็นทั้้�งวัันสงกรานต์์ วัันปีใี หม่่ไทย และยัังเป็็นวันผู้้�สูู
ั งอายุุ ถืือเป็็นกิจิ กรรมหนึ่่�ง
ที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้บุุคลากรและนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้้ร่่วมสืืบสาน
ศิิลปวััฒนธรรมที่่�ดีีงามของไทย โดยร่่วมกัันอนุุรัักษ์์สืืบสานประเพณีีสงกรานต์์
ของไทยเป็็น “สงกรานต์์วิิถีีใหม่่” ที่่�ยัังคงความงดงามตามเจตนารมณ์์ของ
บรรพบุุรุษุ โดยปฏิิบัติั ติ ามแนวทางมาตรการของรััฐในการจััดกิจิ กรรมอย่่างเคร่่งครััด
เพื่่�อให้้เทศกาลนี้้�เป็็นช่่วงเวลาแห่่งความสุุขและความปลอดภััย (อ่่านต่่อหน้้า 8)
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ชาวรามคำแหงปลื้้ม� ปีีติใิ นพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ พระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จฯ แทนพระองค์์ พระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้ส้� ำเร็็จการศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดเผยว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้้รัับ
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ จากพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จฯแทนพระองค์์ พระราชทาน
ปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ในพิิธีี
(อ่่านต่่อหน้้า 8)
พระราชทานปริิญญาบััตร รุ่่�นที่่� 46
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ พระราชทานปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์แ� ก่่ผู้ท�้ รงคุุณวุุฒิิ

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำเนิินแทนพระองค์์ พระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง โอกาสนี้้�ได้้พระราชทานปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์แ� ก่่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นสาขาต่่าง ๆ ประกอบด้้วย
ปริิ ญ ญาปรัั ช ญาดุุ ษ ฎีี บัั ณ ฑิิ ต กิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์� สาขาวิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ สิ่่� งแวดล้้ อ ม ได้้ แก่่
ศาสตราจารย์์จงรัักษ์์ ผลประเสริิฐ ภาคีีสมาชิิกราชบััณฑิิต สำนัักวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสิ่่ง� แวดล้้อม ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาเคมีี ได้้แก่่ ศาสตราจารย์์ศุภุ วรรณ
ตัันตยานนท์์ นายกสมาคมวิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์ ปริิญญาปรััชญา
ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ ได้้แก่่ นายวีีระพล จิิรประดิิษฐกุุล กรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภามหาวิิทยาลััยราชภััฏวไลยอลงกรณ์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ปทุุมธานีี ปริิญญาศิิลปศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชา
สื่่�อสารมวลชน ได้้แก่่ นายประวิิทย์์ แต่่งอัักษร กรรมการบริิหารหอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาดนตรีีสากล ได้้แก่่ นายอาทิิวราห์์ คงมาลััย นัักร้้องและนัักแสดง ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาดนตรีีไทย
ได้้แก่่ นางสาวจิิราภรณ์์ เล็็กพงศ์์ ครููดนตรีีไทย ข้้าราชการบำนาญ และปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชานาฏกรรมไทย
ได้้แก่่ นางจำปา แสนพรม ศิิลปิินซอพื้้�นบ้้าน ครููใหญ่่โรงเรีียนสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมล้้านนาวััดวชิิรธรรมสาธิิต เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน 2565
ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช

ม.รามฯ ยิินดีีกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่� ได้้รัับปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แสดงความยิินดีีกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ได้้รัับ
พระราชทานปริิ ญ ญากิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์� รวม 7 ราย ประกอบด้้ ว ย
ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์
สิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ ศาสตราจารย์์จงรัักษ์์ ผลประเสริิฐ ภาคีีสมาชิิก
ราชบััณฑิิต สำนัักวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสิ่่�งแวดล้้อม
ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาเคมีี ได้้แก่่
ศาสตราจารย์์ศุุภวรรณ ตัันตยานนท์์ นายกสมาคมวิิทยาศาสตร์์
แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์ ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต
กิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์� สาขาวิิ ช าเศรษฐศาสตร์์ ได้้ แ ก่่ นายวีี ร ะพล
จิิรประดิิษฐกุุล กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภามหาวิิทยาลััยราชภััฏวไลยอลงกรณ์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ปทุุมธานีี ปริิญญาศิิลปศาสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาสื่่�อสารมวลชน ได้้แก่่ นายประวิิทย์์ แต่่งอัักษร กรรมการบริิหารหอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาดนตรีีสากล ได้้แก่่ นายอาทิิวราห์์ คงมาลััย นัักร้้องและนัักแสดง ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาดนตรีีไทย ได้้แก่่
นางสาวจิิราภรณ์์ เล็็กพงศ์์ ครููดนตรีีไทย ข้้าราชการบำนาญ และปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชานาฏกรรมไทย ได้้แก่่ นางจำปา
แสนพรม ศิิลปิินซอพื้้�นบ้้าน ครููใหญ่่โรงเรีียนสืืบสานศิิลปวัฒ
ั นธรรมล้้านนาวััดวชิริ ธรรมสาธิิต ในงานพิิธีพี ระราชทานปริิญญาบััตร เมื่่อ� วัันที่่� 5 เมษายน 2565
ณ อาคารวิิทยบริิการและบริิหาร ชั้้�น 1
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	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจิ ากสาขาวิิชาชีีพต่่างๆ เข้้ารัับพระราชทานปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์� จากสมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิ ร าชเจ้้ า กรมสมเด็็ จ พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ สยามบรมราชกุุ ม ารีี เมื่่� อ วัั นที่่� 5 เมษายน 2565
ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช ฝากบััณฑิิตรามฯให้้มีคี วามภาคภููมิิใจในตนเองและสถาบััน
ไม่่ละความมุ่่�งมั่่�นพยายามในการพััฒนาตนเองต่่อไป
ศาสตราจารย์์ ดร.จงรัักษ์์ ผลประเสริิฐ
ภาคีีสมาชิิกราชบััณฑิิต สำนัักวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสิ่่ง� แวดล้้อม รัับปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต
กิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม กล่่าวว่่าในฐานะที่่�ผมเป็็นอาจารย์์ ผมพยายามแนะนำ
นัักศึึกษาให้้มีีความตั้้�งใจ มุุมานะพยายาม และมีีจิินตนาการในการทำวิิจััยใหม่่ๆ เสมอ เพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำเป็็นสำหรัับความยั่่�งยืืนของประเทศชาติิ ฝากให้้ทุุกคนตระหนัักถึึงทรััพยากร
ที่่�มีีอยู่่� อนุุรัักษ์์และส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนของธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมต่่อไป
“รู้้สึ� กึ เป็็นเกีียรติิอย่่างสููงที่่ไ� ด้้รัับปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิติ ติิมศัักดิ์์จ� ากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ทำให้้ได้้รัับกำลัังใจในการตั้้�งใจทำงานผลัักดัันนัักวิิจัยั รุ่่�นใหม่่ทั้้ง� ระดัับอาจารย์์และนัักศึึกษาให้้พััฒนาความรู้้�
ความสามารถในการทำงานเพื่่อ� ประโยชน์์ของประเทศชาติิ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่ใ� ห้้
โอกาสแก่่เยาวชนและนัักศึึกษารุ่่�นใหม่่ในการศึึกษาเล่่าเรีียน ผู้้บ� ริิหารมีีวิสัิ ยั ทััศน์แ์ ละมีีแนวทางการบริิหาร
กว้้างขวาง คาดว่่าในอนาคตมหาวิิทยาลััยรามคำแหงจะสามารถก้้าวสู่่�การเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำ
ของประเทศได้้ในที่่�สุุด
	อีีกทั้้�ง บััณฑิิตรามคำแหงที่่�สามารถคว้้าความสำเร็็จมาครอบครองได้้แล้้วในวัันนี้้� ขอให้้รัักษาความมุ่่�งมั่่�นต่่อไป เพื่่�อสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้แก่่ตนเอง
สัังคมและประเทศชาติิ”
ศาสตราจารย์์ศุุภวรรณ ตัันตยานนท์์
นายกสมาคมวิิทยาศาสตร์์แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์ รัับปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาเคมีี กล่่าวว่่า ภููมิิใจและเป็็นเกีียรติิอย่่างสููงที่่�สภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ได้้อนุุมัติั ปริ
ิ ญ
ิ ญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต
กิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาเคมีี ในครั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชาที่่�ให้้โอกาสกัับทุุกคน
เข้้ามาเรีียนหนัังสืือ ลดความเหลื่่�อมล้้ำของสัังคม ทั้้�งยัังฝึึกให้้นัักศึึกษาได้้รู้้�จัักคิิด วางแผน จััดการการเรีียน
ด้้วยตนเอง มีีความรัับผิิดชอบ และสามารถสำเร็็จการศึึกษาได้้เร็็ว และนำความรู้้�ไปต่่อยอดเพื่่�อศึึกษาในระดัับ
ที่่�สููงขึ้้�นหรืือประกอบอาชีีพต่่างๆ ทำให้้สามารถยืืนอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างเท่่าเทีียมกัับผู้้�อื่่�น
ฝากถึึงบััณฑิิตวิิทยาศาสตร์์ว่่า “เมื่่�อมีีความรู้้�พื้้�นฐานทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ที่่�เป็็นความรู้้�ในเชิิงหลัักการ
และเหตุุผลแล้้ว จำเป็็นต้้องมีีความรู้้� ความเข้้าใจในวิิชาชีีพและสัังคมรอบด้้านประกอบกัันด้้วย เพื่่�อให้้เกิิด
ผลลััพธ์์ที่่�ดีีในการดำรงชีีวิิตและประกอบอาชีีพต่่อไป”

						
นายวีีระพล จิิรประดิิษฐกุุล
กรรมการผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ สภามหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏว ไลยอลงกรณ์์ ในพระบรมราชููปถัั ม ภ์์ ปทุุ ม ธานีี
รัับปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ กล่่าวว่่า ขอบคุุณสภามหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ที่่�เห็็นความสำคััญและมอบปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�ให้้ในครั้้�งนี้้� ตนเองรู้้�สึึกดีีใจและถืือเป็็นเกีียรติิ
อย่่างยิ่่�งในการทำงานทางด้้านเศรษฐศาสตร์์
	ปััจจุุบัันมหาวิิทยาลััยพยายามปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ต่่างๆ ของสัังคมและประเทศชาติิ
เพื่่�อความอยู่่�รอดตามกระแสของโลกในยุุคโลกาภิิวััตน์์ ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยควรหาหลัักสููตรที่่�เหมาะสม
มาสอน และใช้้เทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดเพื่่�อลดต้้นทุุน รวมทั้้�งเน้้นการทำวิิจััยของอาจารย์์
ให้้เพิ่่�มมากขึ้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้�ขอให้้กำลัังใจและฝากบััณฑิิตใหม่่ นำประสบการณ์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากคณะ
เศรษฐศาสตร์์ ไปประยุุกต์์ใช้้กัับการทำงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อตนเองและประเทศชาติิต่่อไป
(อ่่านต่่อหน้้า 4)
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นายประวิิทย์์ แต่่งอัักษร
กรรมการบริิ ห ารหอภาพยนตร์์ (องค์์ ก ารมหาชน) รัั บ ปริิ ญ ญาศิิ ลปศ าสตรดุุ ษ ฎีี บัั ณ ฑิิ ต กิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์�
สาขาวิิชาสื่่�อสารมวลชน กล่่าวว่่า เป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�ในครั้้�งนี้้� ตนเองได้้มีีโอกาส
สอนนัักศึึกษาหลายสถาบััน รวมทั้้�งมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ซึ่่�งถืือเป็็นสถาบัันที่่�พิิเศษ ให้้โอกาสคนที่่�มีี
ความหลากหลายทั้้�งคุุณวุุฒิิ วััยวุุฒิิ และมาจากทั่่�วทุุกภููมิิภาค ได้้เข้้าเรีียนในสาขาวิิชาที่่�ต้้องการมาอย่่าง
ยาวนาน และได้้เห็็นถึึงความตั้้�งใจจริิงของนัักศึึกษาในการศึึกษาหาความรู้้�แม้้จะทำงานควบคู่่�ไปด้้วยก็็ตาม
“มหาวิิทยาลััยสอนให้้คนได้้รู้้�จัักคิิด รู้้�จัักใช้้ปััญญา ปลููกฝัังและฝึึกฝนให้้เกิิดความรู้้� เกิิดการเติิบโต
ทางสติิปัญ
ั ญา เพื่่อ� นำไปประยุุกต์์ใช้้ในการทำงาน และบััณฑิิตต้้องไม่่ลืืมที่่จ� ะพััฒนา ต่่อยอด และปรัับปรุุง
ตนเอง ตามการเปลี่่�ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีี เพื่่�อให้้เกิิดการเติิบโตของความคิิดมากยิ่่�งขึ้้�น ก็็จะ
สามารถทำประโยชน์์ให้้กัับตนเองและสัังคมได้้ต่่อไป”

นายอาทิิวราห์์ คงมาลััย
นัักร้้องนำวงบอดี้้�สแลม รัับปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาดนตรีีสากล กล่่าวว่่า
รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับพระราชทานปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�ในครั้้�งนี้้� วงดนตรีีของตนเองมีีสมาชิิกในทีีม
4 -5 คน ช่่วยกัันคิิด ช่่วยกัันทำงาน และร้้องเล่่นร่่วมกัันมาโดยตลอด ดัังนั้้�นเกีียรติิจากปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาดนตรีีสากล ครั้้�งนี้้� ขอแบ่่งปัันให้้กัับพี่่�ๆ ในวงบอดี้้�สแลม ด้้วย
“บััณฑิิตทุกุ คนมีีการตั้้�งเป้้าหมายที่ยิ่่่� ง� ใหญ่่ในชีีวิติ ไว้้แล้้ว แต่่อยากให้้พิิชิติ เป้้าหมายเล็็ก ๆ ในแต่่ละวัันก่่อน
เพราะเป้้าหมายใหญ่่ใช้้เวลานานกว่่าจะไปถึึง แต่่ความสุุขและความสำเร็็จเล็็ก ๆ ในแต่่ละวัันนั้้�น สามารถสััมผััส
ได้เ้ ลย จงคิิดและทำทีีละอย่่างนำมาประกอบกัันอย่่างมีีความสุุข เก็็บเกี่่ย� วความสำเร็็จเล็็ก ๆ ระหว่่างทางไปเรื่่อ� ยๆ
เรีียนรู้้ที่� จ่� ะก้้าวเดิินไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่น� คง ความสุุขระหว่่างวัันนั้้�นจะหล่่อเลี้้ย� งตััวเราได้้ดีี และจะส่่งผลให้้ประสบ
ความสำเร็็จในเป้้าหมายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ในอนาคตอย่่างแน่่นอน”
							
นางสาวจิิราภรณ์์ เล็็งพงศ์์
ครููดนตรีีไทย ข้้าราชการบำนาญ รัับปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาดนตรีีไทย
กล่่าวว่่า ตนรัักและชื่่�นชอบนาฏศิิลป์์และดนตรีีไทย แม้้ตอนนี้้�จะเกษีียณอายุุแล้้ว ก็็ยัังคงจััดเวลาสอน
เยาวชนและผู้้�สููงอายุุอยู่่� การทำสิ่่�งที่่�รััก ชอบ และถนััด จะตั้้�งใจทำสิ่่�งนั้้�นทัันทีี ไม่่ได้้คิิดซัับซ้้อนว่่าจะต้้อง
ออกมาในรููปแบบทางการ ขอแค่่ได้้มีีความสุุขในการทำงาน
“รู้้�สึึกภาคภููมิิใจที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงมอบปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
ให้้ในครั้้ง� นี้้� การทำสิ่่ง� ที่ตั่� วั เองรัักในช่่วงที่ผ่่� า่ นมาไม่่ได้้คาดหวัังว่่าจะต้้องได้้รัับสิ่่ง� ใดเป็็นการตอบแทน ปริิญญา
กิิตติิมศัักดิ์์�ที่่�ได้้รัับครั้้�งนี้้�จึึงเป็็นเกีียรติิและเป็็นเหมืือนกำลัังใจในการทำสิ่่�งดีีต่่อไป มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
มีีความแตกต่่างจากที่่�อื่่�น เป็็นสถาบัันที่่�มอบโอกาสทางการศึึกษาให้้กัับสัังคมอย่่างแท้้จริิง ขอฝากบััณฑิิต
รามคำแหงให้้มีีความภาคภููมิิใจในตนเองและสถาบััน มุ่่�งมั่่น� ทำหน้้าที่่�
ของตนเองด้้วยความรัับผิิดชอบอย่่างดีีที่่�สุุดเพื่่�อสัังคมส่่วนรวม”
นางจำปา แสนพรม
ศิิลปิินซอพื้้�นบ้้าน ครููใหญ่่โรงเรีียนสืืบสานศิิลปวัฒ
ั นธรรมล้้านนา วััดวชิริ ธรรมสาธิิต รัับปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชานาฏกรรมไทย กล่่าวว่่าดีีใจและภาคภููมิิใจที่่�ได้้รัับปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต
กิิตติิมศัักดิ์์� เป็็นเหมืือนขวััญกำลัังใจให้้แม่่มุ่่�งมั่่�นอนุุรัักษ์์ศิิลปกรรมพื้้�นบ้้านล้้านนา ปลููกฝัังเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่
ให้้มีีใจรัักและร่่วมกัันสืืบสานวััฒนธรรมไทยให้้คงอยู่่�สืืบไป
“ฝากบััณฑิิตรามคำแหง ตระหนัักและเกิิดความภาคภููมิิใจในมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ด้้วยพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช ทรงรวมเป็็นพระมหากษััตริย์ิ ที่์ ทร
่� งอััจฉริิยภาพทั้้�งด้า้ นการปกครอง
เศรษฐกิิจ ศาสนาและศิิลปวิิทยาต่่างๆ ขอให้้มุ่่�งมั่่น� ตั้้ง� ใจ และประพฤติิปฏิิบัติั ติ นดัังคำขวััญ “รู้้จั� กั อภััย ตั้้�งใจศึึกษา
บููชาพ่่อขุุน สนองคุุณชาติิ” เพื่่�อนำความรู้้�ไปพััฒนาประเทศให้้เกิิดความเจริิญยั่่�งยืืน”

วันที่

๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๕

‘ตููน บอดี้้�สแลม’
ภููมิิใจรัับปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาดนตรีีสากล
จาก มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
‘ตููน บอดี้้ส� แลม’ ภููมิิใจรัับปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
กิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาดนตรีีสากล ฝากบััณฑิิตรามฯ “เก็็บเกี่่�ยว
ความสุุ ข เล็็ ก ๆ ในแต่่ ล ะวัั น เพื่่� อ นำไปสู่่�เป้้ า หมายที่่� ยิ่่� ง ใหญ่่
ในอนาคต”
นายอาทิิวราห์์ คงมาลััย นัักร้้องนำวงบอดี้้�สแลม เข้้ารัับ
พระราชทานปริิ ญ ญาศิิ ลป กรรมศาสตรมหาบัั ณ ฑิิ ต กิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์�
สาขาวิิชาดนตรีีสากล จากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน
2565 ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง

		

ตููน บอดี้้�สแลม ให้้สัมั ภาษณ์์กับั “ข่่าวรามคำแหง” ว่่า รู้้�สึกึ
เป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับพระราชทานปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์�ในครั้้�งนี้้�
ตนเองไม่่ได้้เก่่งมากไปกว่่าคนอื่่�น แค่่ทำในสิ่่�งที่่�มีคี วามสุุข สนุุก และ
มีีคุุณค่่ากัับตััวเอง ดีีใจมากที่่�เพลงและผลงานที่่�ทำได้้สะท้้อนและ
ทำให้้เกิิดรอยยิ้้�ม พลัังงานดีีๆ กัับหลายๆ คน ตลอดระยะเวลา 20 ปีี
ที่่�ผ่่านมา ในวงดนตรีีของผมมีีสมาชิิกในทีีม 4 -5 คน ช่่วยกัันคิิด
ช่่วยกัันทำงาน และร้้องเล่่นร่่วมกัันมาโดยตลอด ดัังนั้้�นเกีียรติิจาก
ปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาดนตรีีสากล ครั้้�งนี้้� ขอแบ่่งปัันให้้กัับ
พี่่�ๆ ในวงบอดี้้�สแลม ด้้วย
ตููน บอดี้้�สแลม กล่่าวต่่อไปว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�เปิิดโอกาสให้้หลายคนได้้มีีโอกาสเข้้ามาศึึกษา
เล่่าเรีียน โดยสามารถเลืือกเรีียนในคณะหรืือสาขาวิิชาที่่�ตนเอง
อยากเรีียนจริิงๆ ได้้ โดยไม่่จำกััดอายุุ เพศ อีีกทั้้�งคนทำงานก็็สามารถ

เรีียนควบคู่่�ไปได้้ด้้วย ดัังนั้้�นทุุกคนสามารถมีีโอกาสทางการศึึกษา
ได้้ที่่�มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� และสำเร็็จการศึึกษาออกไปเป็็นบุุคลากร
ที่่�ดีี สร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กัับประเทศมาอย่่างช้้านานและตลอดไป

สำหรัับ หลัักในการปฏิิบััติิตนให้้ประสบความสำเร็็จในการ
ทำงานและการดำเนิินชีีวิิตนั้้�น ตนเองจะทำในสิ่่�งที่่�ทำแล้้วมีีความสุุข
และใช้้สารแห่่งความสุุข เป็็นตััวตั้้�งต้้นในการทำสิ่่�งต่่างๆ ที่่�อยากจะ
สื่่อ� สารออกไป เช่่น การแต่่งเพลง ทำดนตรีี การเล่่น การร้้อง และสื่่อ� สาร
ในเรื่่อ� งราวต่่างๆ ตราบใดที่่�เราทำสิ่่ง� ต่่างๆ เหล่่านี้้�แล้้วมีคี วามสุุข นั่่�นคือื
เราประสบความสำเร็็จในเบื้้�องต้้น สุุดท้้ายแล้้วงานที่่�ตนเองทำเป็็นงาน
ศิิลปะกึ่่�งพาณิิชย์์ บางทีีก็็ต้้องหาความสมดุุลให้้กัับงาน โดยเริ่่�มต้้นจาก
การบวก ลบ คููณ หาร คำนวณในตััวเองก่่อนเพื่่�อให้้เกิิดสมดุุลในความ
เป็็นตัวั เองและมีีความสุุขกับั งานชิ้้�นนั้้�นที่่�เราเลืือกทำ ก็็จะทำให้้ความสุุข
ของเราสามารถสร้้างความสุุขให้้ใครหลายๆคนได้้อีีกด้้วย
“บััณฑิิตทุุกคนมีีการตั้้�งเป้้าหมาย
ที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ในชีีวิติ ไว้้แล้้ว แต่่อยากให้้พิิชิติ
เป้้าหมายเล็็กๆ ในแต่่ละวัันก่่อน เพราะ
เป้้าหมายใหญ่่ใช้้เวลานานกว่่าจะไปถึึง
แต่่ความสุุขและความสำเร็็จเล็็กๆ ใน
แต่่ละวัันนั้้�นสามารถสััมผััสได้เ้ ลย จงคิิด
และทำทีีละอย่่างนำมาประกอบกััน
อย่่างมีีความสุุข เก็็บเกี่่�ยวความสำเร็็จ
เล็็กๆ ระหว่่างทางไปเรื่่อ� ยๆ เรีียนรู้้ที่� จ่� ะ
ก้้าวเดิินไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่น� คง ความสุุข
ระหว่่างวัันนั้้�นจะหล่่อเลี้้�ยงตััวเราได้้ดีี
และจะส่่งผลให้้ประสบความสำเร็็จ
ในเป้้าหมายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ในอนาคตอย่่างแน่่นอน”

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

สาม ดร. ผู้้�มุ่่�งมั่่�นจบนิิติิศาสตร์์ เผย
“ใช้้วิิชาความรู้้�และประสบการณ์์ ถ่่ายทอดสู่่�การสอน”

สามดุุษฎีีบััณฑิิต จบคณะนิิติิศาสตร์์ เอ่่ยเป็็นเสีียงเดีียวกัันว่่าการศึึกษานั้้�นไม่่มีีจุุดสิ้้�นสุุด การได้้รัับปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตเป็็นหลัักฐานความสำเร็็จด้้าน
วิิชาการขั้้�นสููงสุุด แต่่ยัังมีีบทเรีียนด้้านชีีวิิตและประสบการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�จะได้้พบเจอในอนาคต บางเรื่่�องไม่่มีีสอนในตำรา บางเรื่่�องเป็็นความรู้้�ใหม่่ ยิ่่�งในช่่วงที่่�
โลกหมุุนเร็็ว เศรฐกิิจผัันแปร และเทคโนโลยีีที่่�ก้้าวหน้้าเป็็นอย่่างมาก การพร้้อมเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่อยู่่�เสมอคืือสิ่่�งที่่�ควรทำมากที่่�สุุด
				ผศ.ดร.กษิิดิ์์เ� ดช สุุทธิิวานิิช ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีี
ฝ่่ายบริิหารกิิจการพิิเศษ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลพระนคร กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
			
มีี อ าจารย์์ เ ป็็ นผู้้� มอบความรู้้� เป็็ นผู้้�ถ่ ่ า ยทอด
			
ประสบการณ์์ มีีลููกพ่่อขุุนเป็็นมิิตรไมตรีีที่่�ดีี การมีี
			
รุ่่�นพี่่�ที่่ส� ามารถปรึึกษาหารืือกัันได้้ ทำให้้การเรีียนสนุุก
และสามารถส่่งต่่อเคล็็ดลัับการเรีียนไปให้้รุ่่�นน้้อง มีีการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน
สถาบัันแห่่งนี้้�จึึงเป็็นมากกว่่าแหล่่งเรีียนรู้้�แบบตลาดวิิชา เพราะมีีประสบการณ์์
ชีีวิติ เป็็นอีกี บทเรีียนที่่�ไม่่มีใี นตำรา ซึ่ง่� เป็็นสิ่่ง� ที่่�ได้้ใช้้ประโยชน์์ไปควบคู่่�กับั ความรู้้�
ด้้านวิิชาการ โดย ม.รามคำแหง ได้้รับั คำชื่่น� ชมและได้้รับั การยอมรัับจากผู้้�คน
ในสัังคมอย่่างกว้้างขวาง
“ผมเป็็ น ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ มีี ปร ะสบการณ์์ ด้ ้ า นการเรีี ย น
ในคณะนี้้�ทุกุ ชั้้น� ปีี จนวัันนี้้�ได้้เพิ่่�มพููนความรู้้ม� าจนถึึงระดัับชั้้น� ปริิญญาเอกแล้้ว
รู้้สึ� กึ ภาคภููมิิใจกัับความสำเร็็จด้า้ นวิิชาของตน โดยเคล็็ดลัับการเขีียนดุุษฎีีนิพิ นธ์์
ของผม จะต้้องอ่่านให้้เยอะ อ่่านให้้หลากหลาย เน้้นไปที่่�ประเด็็นที่่�เราสนใจ
มากที่่�สุุด ความชอบจะทำให้้เราเรีียนรู้้�สิ่่�งนั้้�นได้้อย่่างสบายใจและสนุุกไปกัับ
การหาความรู้้�อย่่างไม่่สิ้้�นสุุด
เคล็็ดลัับพื้้�นฐานที่่�ศิิษย์์เก่่ารามฯมีี คืือการมีีรุ่่�นพี่่�รุ่่�นน้้องที่่�คอยปรึึกษา
หารืือกัั น อยู่่�เสมอ โดยแนะนำเทคนิิ ค การเรีี ย น ความสำคัั ญ ของเนื้้� อ หา
ประกอบกัับการได้้รัับการดููแลอย่่างดีีจากเจ้้าหน้้าที่่� ทำให้้การติิดต่อ่ ประสานงาน
มีีความสะดวก รวดเร็็ว และการศึึกษาที่่� ม.รามคำแหง ไม่่มีีขีีดจำกััดด้้านอายุุ
และวุุฒิิภาวะ หากเรายัังมีีความใฝ่่รู้้�ใฝ่่เรีียนเราก็็สามารถเพิ่่�มพููนความรู้้�ได้้
ยิ่่�งเราเรีียนสููงมากเท่่าไหร่่ ความรู้้�ที่่�ได้้รัับก็็มากขึ้้�นเท่่านั้้�น
ขอให้้ความตั้้�งใจและความพยายาม ผลัักดัันทุุกท่่านสู่่�ความสำเร็็จ
ทั้้�งด้้านการเรีียน ความฝััน และขอขอบคุุณ ม.รามคำแหง ที่่�ได้้มอบความรู้้�
ประสบการณ์์ มิิตรภาพ เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�มอบความรู้้�ขั้้�นอุุดมศึึกษาจนถึึง
ขั้้น� สููงสุุดของการศึึกษา ดั่่ง� คำขวััญที่่ว่� า่ “เปลวเทีียนให้้แสง รามคำแหงให้้ทาง”
พัันตำรวจตรีีฉัตั รชััย ภููเจริิญ อาจารย์์ (สบ 2)
กลุ่่�มงานคณาจารย์์ คณะนิิติศิ าสตร์์ โรงเรีียนนายร้้อย
ตำรวจ กล่่าวว่่า ตนอยู่่�บนเส้้นทางอาชีีพกฎหมาย
มากว่่า 15 ปีี มีีประสบการณ์์และเพิ่่�มพููนความรู้้�
ด้้านวิิชาการจนถึึงปริิญญาเอก จึึงอยากนำความรู้้�ที่่มี� ี
ทั้้�งหมดนี้้�ไปถ่่ายทอดผ่่านบทบาทครูู โดยเลืือกสอบเป็็นอาจารย์์ที่่�โรงเรีียน
นายร้้อยตำรวจ ซึ่่�งมีีการประเมิินด้้านความรู้้� ทัักษะ หลัังจากการประเมิิน
จนได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นอาจารย์์ที่่�โรงเรีียนนายร้้อยตำรวจเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว ก็็ได้้นำ

ความรู้้�ที่่�มีีทั้้�งหมด ไปสอนให้้กัับอนาคตตำรวจของชาติิทุุกนาย
“คณะนิิติศิ าสตร์์ ม.รามคำแหง มอบความรู้้เ� รื่่อ� งกฎหมายตั้้ง� แต่่ระดัับ
พื้้�นฐานจนถึึงขั้้�นสููงสุุด ด้้วยความใกล้้ชิิดกัับอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและเข้้าเรีียน
อย่่างสม่่ำเสมอ ทำให้้เห็็นความคิิดที่่�หลากหลาย รวมกัับประสบการณ์์ด้้าน
กฎหมายที่่อ� าชีีพนักั กฎหมายได้้ใช้้ในการทำงาน ผ่่านคดีีสำคััญ เช่่น คดีีอาชญากรรม
คดีียาเสพติิดรายใหญ่่ จึึงพร้้อมนำประสบการณ์์ตรงนี้้�ไปถ่่ายทอดเป็็นความรู้้�
ให้้กัับนายร้้อยที่่�จะจบออกมารัับใช้้ประชาชน
ผมเลืือกเรีียน ม.รามคำแหง ด้้วยความเป็็นตลาดวิิชา เป็็นการเรีียนรู้้�
ที่่�หลากหลายทำให้้เห็็นการทำงานระบบสัังคม โดยคณะนิิติิศาสตร์์ตอบโจทย์์
ความชอบของตน สามารถเรีียนจบภายในเวลา 2 ปีีครึ่่�ง ได้้สอบเนติิบััณฑิิต
และได้้เริ่่�มงานสายกฎหมายโดยทัันทีี วัันนี้้�สามารถนำความรู้้�ที่่�มีีไปถ่่ายทอด
ในบทบาทครูู นัับเป็็นเกีียรติิในสายอาชีีพอย่่างยิ่่�ง”
ดร.อนุุกููล ตัันติิมาสน์์ กล่่าวว่่า หลัังจากจบ
ปริิญญาตรีี สาขาบััญชีีและการเงิิน คณะบริิหารธุุรกิิจ
ม.รามคำแหง ได้้ไปศึึกษาต่่อจนจบปริิญญาเอก
ที่่�ต่่างประเทศ กระทั่่�งสนใจความรู้้�ด้้านกฎหมาย
มีี ม.รามคำแหงเป็็ น สถาบัั น เดีี ย วที่่� ไว้้ ว างใจ
ด้้วยชื่่อ� เสีียงด้้านวิิชาการ คณาจารย์์ และมหาวิิทยาลััย
เป็็นที่่�ยอมรัับด้้านกฎหมายอัันดัับต้้น ๆ ของประเทศไทย
“การเรีียนปริิญญาเอก ไม่่ใช่่หวัังเพีียงจะเรีียนที่่�ใด ควรมีีการคััดสรร
มหาวิิทยาลััยด้้วย โดยเฉพาะบุุคคลที่่�เรีียนจบจากต่่างประเทศ การเพิ่่�มวุุฒิิ
การศึึกษาหรืือเพิ่่�มพููนความรู้้�นั้้�น ควรมาจากสถาบัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงหรืือได้้รัับ
การยอมรัับเท่่าเทีียมหรืือมากขึ้้�นกว่่าเดิิม หากเลืือกมหาวิิทยาลััยถููกแล้้ว
ความรู้้� ประสบการณ์์ และการถ่่ายทอดสิ่่�งต่่าง ๆ จากอาจารย์์จะเป็็นประโยชน์์
รวมถึึงการดููแลเอาใจใส่่ที่่�จะช่่วยให้้เรามีีความสุุขในการเรีียน พร้้อมสำหรัับ
การทำดุุษฎีีนิิพนธ์์ของเราจนสำเร็็จ
คำล่่ำลืือของ ม.รามคำแหง เรื่่�องวิิธีีการเรีียนที่่�ยาก วิิชาการที่่�ยาก
หรืือข้้อสอบที่่�ยาก ทั้้�งหมดนั้้�นไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�ควรนำมาพิิจารณา หากตั้้�งใจเรีียน
มุ่่�งมั่่�นกัับหน้้าที่่�ของตนเอง มีีโอกาสจบทุุกคนอย่่างแน่่นอน บััณฑิิตที่่�จบจาก
ม.รามคำแหงไปจะไม่่ มีี วัั น เสีี ย ใจ สถาบัั น แห่่ ง นี้้� ม อบความรู้้ � วิิ นัั ย และ
ประสบการณ์์ ต่ ่ า ง ๆ ที่่� จ ะทำให้้เราสามารถอยู่่�ร่่ ว มกัั บ ผู้้ � อื่่� น ในสัั ง คม
ได้้อย่่างมีีความสุุข”

วันที่

๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๗

46

ส่่องภาพบรรยากาศ บััณฑิิตรามฯ

7-8 เมษายน 2565

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๒)

๘

คณะเศรษฐศาสตร์์ จััดเสวนาวิิชาการ

คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดเสวนาวิิชาการ หััวข้้อ “อาเซีียนท่่ามกลาง
สงครามการค้้าระหว่่างมหาอำนาจ และบทบาทมัังกรในภููมิิภาคหลัังยุุคโควิิด” โดยมีีผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธาน มีี ดร.อาร์์ม ตั้้�งนิิรัันดร
รองคณบดีีด้า้ นงานวิิชาการศึึกษา คณะนิิติศิ าสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และ อาจารย์์ ดร.อภิิวีร์ี ์ อัันตรเสน
ผู้้�อำนวยการบััณฑิิตคณะเศรษฐศาสตร์์ ม.ร. ร่่วมเสวนาผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ZOOM เมื่่�อวัันที่่� 27
มีีนาคม 2565
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า การแข่่งขัันของโลกมหาอำนาจมีีอยู่่�นานแล้้ว เฉพาะที่่�เห็็นเด่่นชััดคืือ
สหรััฐอเมริิกาและสาธารณรััฐประชาชนจีีน (ประเทศจีีน) ซึ่่�งมีีผลต่่อเศรษฐกิิจของโลกอย่่างมาก
โดยประเทศจีีนมีีอิิทธิิพลในประเทศฝั่่�งอาเซีียนเป็็นอัันดัับ 1 และกำลัังเติิบโตเป็็นประเทศมหาอำนาจ
ด้้วยจำนวนประชากรที่่�เยอะที่่�สุุดในโลก และความสามารถด้้านเทคโนโลยีีที่่�ขัับเคลื่่�อนไปข้้างหน้้า
อยู่่�ตลอดเวลา
“ในช่่วงที่่�ทั้้�งโลกเผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ประเทศจีีนได้้แสดงศัักยภาพของ
ตนเองให้้ทั่่�วโลกได้้เห็็น ทั้้�งเรื่่�องการแก้้ปััญหาวิิกฤตเศรษฐกิิจ วััคซีีนและคนในประเทศ จะเห็็นได้้ว่่า
ประเทศจีีนมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำโลก โดยเฉพาะในภููมิิภาคเอเชีีย และประชาชนจีีนก็็มีีส่่วนช่่วยขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจได้้เป็็นอย่่างดีี และคงจะเป็็นเช่่นนี้้�จนถึึงช่่วงหลัังโควิิดด้้วย”

อธิการบดีขอบคุณ ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ประจำปีีการศึึกษา 2562 - 2563 ระหว่่างวัันที่่� 4
5, 7, 8 เมษายน ที่่�ผ่่านมา ณ อาคารหอประชุุม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช โดยมีี บััณฑิิต มหาบััณฑิิต
และดุุษฎีีบััณฑิิตเข้้ารัับพระราชทานปริิญญาบััตร
จำนวน 8,410 คน นัับเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุุณ
แก่่ชาวรามคำแหงอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้ และนำมาซึ่่�ง
ความปลื้้�มปิิติิแก่่ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาและครอบครััว
เป็็นล้้นพ้้น
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า พิิธีีพระราชทาน
ปริิญญาบััตร นอกจากจะเป็็นความภาคภููมิิใจในชีีวิติ
ของบัั ณ ฑิิ ต และผู้้�ปกครองแล้้ ว ยัั ง เป็็ นพิิ ธีี ที่่� มีี
ความสำคััญยิ่่�งที่่�มหาวิิทยาลััยได้้เตรีียมความพร้้อม
ในด้้ า นต่่ า งๆ เพื่่� อ ให้้ ง านพิิ ธีี ฯ มีี ค วามเรีี ย บร้้ อ ย
สมบููรณ์์ที่่�สุุด และน่่ายิินดีีที่่�งานพิิธีีพระราชทาน
ปริิญญาบััตร รุ่่�นที่่� 46 ประสบความสำเร็็จด้้วยความ
ราบรื่่น� ในทุุกด้้าน ทั้้�งนี้้� ด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจของ
ทุุ ก ฝ่่ า ย นัั บ แต่่ ส ภามหาวิิ ท ยาลัั ย ผู้้�บริิ ห าร
คณะกรรมการฝ่่ายต่่างๆ คณาจารย์์ ข้้าราชการ
เจ้้าหน้้าที่่� บััณฑิิต นัักศึึกษา นัักศึึกษาวิิชาทหาร
นัักเรีียน และวงโยธวาทิิตโรงเรีียนสาธิิต ม.ร. ที่่�ตั้้�งใจ

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนอย่่างดีีที่่�สุุด ทั้้�งในช่่วงฝึึกซ้้อม
และวัันพิธีิ ฯี ด้้วยความรัับผิิดชอบ เสีียสละและเข้้มงวด
กัับแนวปฏิิ บัั ติิ ต่ ่ า งๆ รวมทั้้�งความร่่ ว มมืื อ จาก
หน่่วยงานต่่าง ๆ ภายนอก ม.ร. ทำให้้งานพิิธีีฯ ที่่�มีี
ความสำคััญลุุล่ว่ งสำเร็็จไปด้้วยดีีอย่่างสมพระเกีียรติิ
แม้้ว่่าช่่วงซ้้อมใหญ่่และงานพิิธีีฯ ครั้้�งนี้้� จะอยู่่�ใน
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
ซึ่ง่� มหาวิิทยาลััยมีีความห่่วงใยในสถานการณ์์ดังั กล่่าว
จึึ ง ได้้ ก ำหนดแนวปฏิิ บัั ติิ ต่ ่ า งๆ เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในช่่วงงานพิิธีีฯ
เช่่ น การอบโอโซนฆ่่ า เชื้้�อไวรัั ส ในห้้ อ งประชุุ ม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช การตรวจวััดอุณ
ุ หภููมิิแก่่
บััณฑิิต ผู้้�ปกครอง และบุุคลากรทุุกคนอย่่างเคร่่งครััด
รวมทั้้�งการสวมหน้้ากากอนามััย 2 ชั้้�น และตรวจ ATK
ภายใน 48 ชั่่�วโมงก่่อนวัันพิิธีีฯ ตลอดจนจััดเตรีียม
หน้้ากากอนามััย 2 ชิ้้�นเพื่่�อให้้บัณ
ั ฑิิตเปลี่่�ยนก่่อนขึ้้�นรัับ
พระราชทานปริิญญาบััตร และเจลล้้างมืือชนิิดแห้้ง
ให้้ทำความสะอาดก่่อนเข้้าห้้องประชุุม ซึ่่�งได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากทุุกฝ่่ายเป็็นอย่่างดีี ทำให้้สามารถ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรคดัังกล่่าวได้้
“ในนามมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ผมขอขอบคุุณ
บุุคลากรรามคำแหง บััณฑิิต และผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย

คณะผู้้�จัดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

วันที่

๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชาวรามคำแหงสืืบสานประเพณีีฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

“ในวาระขึ้้� น ปีี ใ หม่่ ไ ทยนี้้� ขอขอบคุุ ณ
คณะผู้้ � บ ริิ ห าร และบุุ ค ลากรชาวรามคำแหง
ที่่�ตั้้�งใจทำงานร่่วมกัันอย่่างเต็็มกำลัังด้้วยความ
สมััครสมานสามััคคีี ร่่วมกัันพััฒนามหาวิิทยาลััย
รามคำแหงซึ่่� ง เป็็ น มหาวิิ ท ยาลัั ย ของคนไทย
ทั้้�งประเทศ ขอให้้ทุุกคนทำงานด้้วยความยึึดมั่่�น
และตั้้ง� มั่่น� ในความดีี ทั้้�งคิิดดีี ทำดีี พููดดีี เพื่่อ� ความดีี
จะพาเราผ่่านพ้้นทุุกปััญหาอุุปสรรคไปได้้ด้้วยดีี
ท้้ายนี้้� ขออวยพรให้้ทุุกท่่านมีีแต่่ความสุุขสวััสดิิ
พิิพัฒ
ั นมงคลเนื่่อ� งในศุุภวาระมงคลการ ดิิถีปีี ใี หม่่
ไทยตามโบราณประเพณีีที่ป่� ฏิิบัติั กัิ นั มาแต่่บรรพกาล
ขออำนาจแห่่งคุุณพระศรีีรัตั นตรััย อำนาจสิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ �
ที่ท่่� า่ นเคารพนัับถืือ บุุญบารมีีองค์์พ่อ่ ขุุนรามคำแหงมหาราช เดชะพระบารมีีแห่่งพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
โปรดอภิิบาลประทานพรให้้ท่่านประสบแต่่ความสุุข
ความเจริิ ญ ความยิิ น ดีี มีี ก ำลัั ง กาย กำลัั ง ใจ
และกำลัั ง สติิ ปั ั ญ ญาที่่� เ ข้้มแข็็ ง มีี ค วามรัั ก
ความสามััคคีีกััน และขอให้้ทุุกท่่านปลอดภััยจาก
อัันตรายทุุกประการ”
ที่่ไ� ด้้ช่่วยกัันปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องตนในงานพิิธีฯี ครั้้ง� นี้้�
อย่่างเต็็มกำลัังความสามารถ ทำให้้พิิธีพร
ี ะราชทาน
ปริิญญาบััตรในปีีนี้้� มีีประสิิทธิิภาพและทำให้้งาน
ในแต่่ละวัันดำเนิินไปอย่่างสำเร็็จลุุล่่วงด้้วยความ
สมบููรณ์์ แสดงถึึ ง พลัั ง ความสามัั ค คีี ข อง
ชาวรามคำแหง ที่ท่� ำให้้ภารกิิจสำคััญผ่่านพ้้นไปได้้
ด้้วยดีี ผมเชื่่อ� มั่่�นว่่า หากชาวรามฯ ทั้้�งมวล ร่่วมมืือร่่วมใจเช่่นนี้้�จะเป็็นพลัังในการขัับเคลื่่อ� นมหาวิิทยาลััย
ของเราให้้เดิินหน้้าได้อ้ ย่่างมั่่น� คงต่่อไป ขอขอบคุุณ
จากใจอีีกครั้้�งหนึ่่�งครัับ”

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
บรรณาธิิการผู้้�ช่ว่ 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
ผู้ป้� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ    นางปุุญญิิสา อรพิินท์                 ์ ช่่างภาพ
    นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง           
ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า     นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

