พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร
มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริกิิ จิ การิิณีพีี รี ยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินแทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
วัันที่่� ๔ ๕ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช

อธิการบดี แสดงความยินดีบัณฑิต
ฝากไม่หยุดเรียนรู้ - ตั้งมั่นในคุณธรรม
ด้้วยมุ่่ง� มั่่น� หมั่่น� เพีียรเรีียนล้ำำ�� เลิิศ
ผลก่อ่ เกิิดงอกงามตามใฝ่่ฝันั
เป็็นบัณ
ั ฑิิตเปี่่ย� มความรู้้�คู่คุุ�่ ณธรรม์์
รามสร้้างสรรค์์สร้้างคนคู่่พา
� รา
ยิินดีีกัับความวิิริยิ ะพยายาม
ยิินดีีกัับบัณ
ั ฑิิตรามงามคุุณค่่า
ยิินดีีกัับความสำำ�เร็็จที่ไ่� ด้้มา
ยิินดีีกัับปริญ
ิ ญาที่ภู่� ูมิิใจ

ผู้้ � ช่ ่ ว ยศาสตราจารย์์ ดร.สืื บ พงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิ ก ารบดีีมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
แสดงความยิิ น ดีีกัั บ บัั ณ ฑิิ ต มหาบัั ณ ฑิิ ต  ดุุษฎีี บัั ณ ฑิิ ต ในพิิ ธีีพระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต ร รุ่่�น ที่่� 46
ระหว่่างวัันที่่� 4 - 8 เมษายน 2565 ภููมิิใจที่่ลููกศิ
� ษิ ย์์สำเร็็จการศึึกษาเป็็นบััณฑิิตอย่่างสมบููรณ์์ ฝากใช้้ความรู้้�
และคุุณธรรมเป็็นหลัักดำเนิินชีีวิิต ประกอบอาชีีพ และทำประโยชน์์เพื่่�อสัังคม รวมทั้้�งไม่่หยุุดเรีียนรู้้�
เพื่่�อพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง                                                                (อ่่านต่่อหน้้า 8)

เปลวเทีียนคงให้้แสงอัันแรงกล้้า
จำำ�รััสจ้้าปณิธิ านอัันยิ่่ง� ใหญ่่
สี่่สิ� บิ หกรุ่่น� บัณ
ั ฑิิตที่ผ่่า
่� นไป
สร้้างโอกาสให้้ชาวไทยอย่่างยั่่ง� ยืืน
(ผศ.ดร.สรตีี ปรีีชาปััญญากุุล ประพัันธ์์)

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่างๆ
  ตามที่่ม� หาวิิทยาลััยรามคำแหง จะมีีพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้้�สำเร็็จการศึึกษา ประจำปีีการศึึกษา 2562 - 2563 (รุ่่�นที่่� 46)
ระหว่่ า งวัั น ที่่� 4 - 8 เมษายน 2565 (เว้้นวัั น ที่่� 6 เมษายน 2565)
ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช นั้้�น
  
สภามหาวิิทยาลััยมีีมติิอนุุมััติปิ ริิญญากิิตติิมศัักดิ์์แ� ก่่ผู้ท�้ รงคุุณวุุฒิิ
ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและได้้ทำคุุณประโยชน์์ต่่อสัังคมและส่่วนรวม
เพื่่�อเป็็นการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่เยาวชนและ
สัังคมไทย จำนวน 14 ราย ในสาขาวิิชาต่่างๆ โดยจะเข้้ารัับพระราชทาน
ปริิญญาบััตรในงานพิิธีีฯ ตามกำหนดการ ดัังนี้้�

วัันจัันทร์์ที่่� 4 เมษายน 2565 (รวม 7 คน)
1. นางเมทิินีี ชโลธร            ปริิญญานิิติิศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
2. นายสุุชาติิ ตระกููลเกษมสุุข      ปริิญญานิิติศิ าสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
3. พลตำรวจเอก เอก อัังสนานนท์์   ปริิญญานิิติศิ าสตรดุุษฎีบัี ณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
4. นายสุุขสัันต์์ ยศะสิินธุ์์�              ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
5. นายสมพร สืืบถวิิลกุุล             ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีบัี ณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
6. นายเสรีี จุุลศัักดิ์์�ศรีีสกุุล         ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
7. นางสาวนัันทิิดา แก้้วบััวสาย ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
  สาขาวิิชาดนตรีีสากล       (อ่่านต่่อหน้้า 8)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ระหว่างวันที่ ๔ ๕ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ปีที่ ๕๑

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๕๒

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

ในฉบัับ
หน้้า 3 - 7

บััณฑิิตรามฯ...
คว้้าเกีียรติินิิยม
จบ Pre-degree ด้้วยวััย 19

๒

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ประมวลภาพ วัันซ้้อมพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร รุ่่�นที่่� ๔๖

วันที่

๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

เอษรา ขุนทอง บัณฑิตนิติศาสตร์

๓

คว้าเกียรตินิยม อันดับ 1 ได้สมใจ

		
นางสาวเอษรา ขุนทอง หรือ บัณฑิตนุน่ คว้าใบปริญญานิตศิ าสตรบัณฑิต เกียรตินยิ ม
อันดับ 1 ขณะที่อายุ 18 ปี หลังสอบเทียบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย
ของสหรัฐอเมริกา GED ซึง่ ใชเ้ วลาทัง้ สิน้ 3 ปี จากนัน้  ผ่านการอบรมวิชาทนายความแห่งสภาทนายความ
รุ่นที่ 54 และสอบเป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 73 โดยสอบไล่ได้ลำ�ดับที่ 3 เมื่ออายุ 19 ปี

ขณะยังเป็นนักศึกษา เอษรา ขุนทอง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง เข้าร่วมแข่งขันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศ Willem
C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot
ณ เขตบริหาร การปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นตัวแทน
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.รามค�ำแหง ในการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดี
ด้วยวาจา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และผ่านการอบรม “ประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วย
กฎหมายทรัั พย์ ์ สิิ น ทางปัั ญ ญา” จัั ด โดยสำนัั ก อบรมกฎหมายแห่่ง
เนติิบัณ
ั ฑิิตยสภา ด้้วย

	บััณฑิิตนุ่่�น กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเปิิดโอกาสให้้ทุุกคน
ที่่ต้้� องการเรีียนหนัังสืือได้้เข้้าศึึกษา วางแผน และออกแบบตารางเรีียนของตนเอง
เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายของแต่่ละคนที่่�แตกต่่างกัันไป โดยตนเองมีีโอกาส
เข้้าเรีียนในห้้องเรีียนเป็็นประจำ ซึ่่�งได้้รัับการดููแลอย่่างดีีจากอาจารย์์ผู้้�สอน
ได้้เห็็นถึึงการปรัับอุุปกรณ์์การเรีียนและเทคโนโลยีีที่่�ทัันยุุคสมััย
“มหาวิิทยาลััยให้้อิิสระในการวางแผนการเรีียน การจััดตารางเวลา
ของตััวเองจึึงสำคััญมาก ต้้องวางแผนว่่าในแต่่ละวัันต้้องทำอะไรบ้้าง เพื่่�อจะ
มีเวลาพัักผ่่อนเพีียงพอและเวลาเรีียนได้้อย่่างสมดุุล โดยเน้้นไปที่่�การเรีียน
เป็็นสำคััญ ก่่อนการลงทะเบีียนเรีียนจะดููรหััสวิิชา วัันเวลาเรีียนและวัันสอบ
ไม่่ให้้ชนกัันหรืือติิดกัันมากเกิินไป โดยลงทั้้�งเทอมปกติิและซััมเมอร์์ เรีียนโดย
เข้้าห้้องเรีียนทุุกคาบ เพราะถึึงแม้้เนื้้�อหาที่่�เรีียนทั้้�งสองคาบจะมีีเนื้้�อหาที่่�
คล้้ายกััน แต่่การเข้้าเรีียนทั้้�งสองคาบทำให้้เห็็นวิิธีีการสอนของอาจารย์์
ที่่�ต่่างกััน ได้้ความรู้้�และมุุมมองที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งยัังมีีโอกาสทบทวนเนื้้�อหาด้้วย
หลัังจบคาบสามารถเข้้าไปสอบถามข้้อสงสััยกัับอาจารย์์ หรืือในบางครั้้�ง
อ่่านเจอประเด็็นอะไรที่่�สงสััยก็็จะจดไว้้และนำมาถามอาจารย์์ในคาบเรีียนเสมอ
รวมถึึงได้้ฟัังประเด็็นที่่�เพื่่�อนคนอื่่�น ๆ สงสััย หากคาบไหนไม่่ได้้เข้้าเรีียนก็็จะ
ดููย้้อนหลัังให้้ครบ เพื่่�อจะจดเลคเชอร์์ให้้ทัันทุุกบทเรีียน”
บััณฑิิตนุ่่�น ยัังกล่่าวต่่ออีีกว่่า พื้้�นฐานความรู้้แ� ละหลัักกฎหมายในช่่วง
ปริิญญาตรีีสำคััญมาก เพราะว่่าองค์์ความรู้้�และหลัักกฎหมายที่่�สั่่�งสมมา
ตั้้�งแต่่ระดัับปริิญญาตรีี สามารถช่่วยในการสอบใบอนุุญาตว่่าความและ
เนติิบััณฑิิตได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้� ความรู้้�ดัังกล่่าวยัังนำไปปรัับใช้้ได้้กัับ
ทุุกสถานการณ์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็นในการให้้คำปรึึกษาหรืือคำแนะนำคนอื่่น� ๆ ด้้วย

สำหรัับหนัังสืือประกอบการเรีียน โดยหลัักจะซื้้�อตำราเรีียนของ
มหาวิิทยาลััย ส่่วนตำราของภายนอกจะซื้้อ� มาอ่่านบ้้างในบางวิิชา หรืือยืืมจาก
ห้้องสมุุดเพื่่�อนำมาสรุุปและทำความเข้้าใจเพิ่่�มเติิม
“การท่่องมาตราเป็็นสิ่่ง� สำคััญของเด็็กนิิติมิ าก ๆ นุ่่�นมีีเทคนิิคในการ
ท่่องมาตราด้้วยการลอกและเขีียนหลัักกฎหมาย แยกองค์์ประกอบออกมา
ในสมุุ ด เล่่ ม เล็็ ก ๆ เนื่่� อ งจากอาจารย์์ ห ลายท่่ า นแนะนำว่่ า การจดด้้ ว ย
ลายมืือตนเองทำให้้สามารถจดจำได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าเดิินทางไปไหนก็็จะพก
สมุุดเล่่มเล็็กไปเพื่่�อท่่องมาตราด้้วย และนอกจากนี้้�ยัังอััดเสีียงอ่่านไว้้ เพื่่�อฟััง
ในช่่วงที่่�ไม่่สามารถอ่่านได้้ เช่่น เวลาเดิินเล่่น หรืือไปวิ่่�ง
โดยเฉพาะในช่่ ว งใกล้้ ส อบจะอ่่ า นเลคเชอร์์ ที่่� จ ดไว้้ เ ป็็ น หลัั ก
เพราะข้้อสอบที่่�อาจารย์์ออก มาจากเนื้้�อหาที่่�สอนในห้้อง ตอนเรีียนก็็จะ
ตั้้�งใจฟัังและจดไว้้ว่่าอาจารย์์บอกว่่าเรื่่�องไหนน่่าสนใจหรืือฎีีกาไหนสำคััญ
นอกจากนี้้� ก็็จััดเวลาอ่่านข้้อสอบเก่่าและฝึึกจัับประเด็็นและมาตราที่่�ใช้้
และฝึึกเขีียนตอบโดยจัับเวลา สุุดท้้ายแล้้ว เมื่่�ออยู่่�ในห้้องสอบ สิ่่�งที่่�สำคััญ
ที่่�สุุดคืือ สติิปััญญาและสมาธิิ จึึงใช้้เวลาในห้้องสอบอย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด”
   นอกจากนี้้� บััณฑิิตนุ่่�น ยัังกล่่าวว่่า รู้้ � สึึ ก
                     ภาคภููมิิใจมากที่่ไ� ด้้ชื่่อ� ว่่าเป็็นบััณฑิิต คณะนิิติศิ าสตร์์                   
                  ม.รามคำแหง และ ดัังคำกล่่าวที่่ว่� า่ เปลวเทีียนให้้แสง
                   รามคำแหงให้้ทาง ทำให้้ได้้รัั บ โอกาส ความรู้้ �
                     และประสบการณ์์มากมายจากทางมหาวิิทยาลััย
            ซึ่่�ง จะช่่ ว ยชี้้� น ำให้้สามารถเป็็ น นัั กกฎ หมายที่่� มีี             
          ความรู้้� ความสามารถและคุุณธรรม เพื่่อ� ประโยชน์์
                      ของสัังคมได้้ จึึงรู้้�สึึกขอบคุุณทางมหาวิิทยาลััย  
                   และจะหาโอกาสตอบแทนมหาวิิทยาลััยต่่อไป
“ทุุกคนมีีสภาพการณ์์ในชีีวิติ และจัังหวะเวลาที่่�ต่า่ งกััน เราจึึงไม่่สามารถ
เปรีียบเทีียบตััวเองกัับคนอื่่�นได้้ เชื่่�อว่่าแต่่ละคนจะสามารถหาวิิธีีที่่�เหมาะสม
กัับตัวั เองเพื่่อจ
� ะบรรลุุเป้้าหมาย แต่่สำคััญคืือ ขอให้้ทุกุ คนไม่่หยุุดเดิิน ถึึงแม้้ว่า่
อาจเจอกัับการผิิดหวัังบ้้าง แต่่ขอให้้ทุกุ คนไม่่ท้อ้ ใจ หนัังสืือสุุภาษิิตบอกไว้้ว่า่
“แผนการของคนขยัันจะสำเร็็จแน่่” ดัังนั้้�น ขอให้้นึึกถึึงภาพความสำเร็็จ
ตั้้�งใจวางแผนเป็็นอย่่างดีีและไม่่หยุุดเดิิน ในที่่�สุุด ไม่่ว่่าช้้าหรืือเร็็ว ทุุกคน
จะถึึงเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ได้้อย่่างแน่่นอน ขอเป็็นกำลัังใจ
ให้้กัับทุุก ๆ ท่่านค่่ะ”
นางสาวเอษรา ขุุนทอง ปััจจุุบัันอายุุ
20 ปีี ก ำลัั ง ศึึ ก ษาต่่อระดัั บ ปริิ ญ ญาโท ที่่�
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะนิิติศิ าสตร์์ สาขา
กฎหมายธุุรกิิจ หลัักสููตรนานาชาติิ
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เผย “รามคำำ�แหงให้้วิิชาความรู้้� ดููแลเหมืือนครอบครััว”

นางสาวธนััทรัักษ์์ พานิิช
บััณ ฑิิตเกีียรติิ นิิย มอัั นดัั บ 1 เหรีียญทอง
สาขาดนตรีีไทย ปััจจุุบัันเปิิดบ้้านรัับสอน
ดนตรีีไทยและนาฏศิิลป์์ไทยร่่วมกัับพี่่�สาว 
ชื่่� อ ‘บ้้านรัั กษ์ ์ ร ำไทย’ ซึ่่� ง ก่่ อ นหน้้านี้้�
จบการศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีีจาก
คณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาเคมีี มหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ เมื่่�อปีี 2558 ช่่วงกำลััง
ศึึกษาอยู่่�ชั้้น� ปีีที่่� 4 ได้้รัับสอนพิิเศษดนตรีีไทย
ให้้กัับเด็็ก ๆ ทำให้้เริ่่�มสนใจการเรีียนการสอนดนตรีีไทย จึึงต้้องการเพิ่่�มทัักษะ
และความรู้้�ด้้านดนตรีีไทยเพื่่�อนำไปใช้้ในการสอน และได้้รัับคำแนะนำจาก
รุ่่�นน้้องให้้สมััครเข้้าเรีียนที่่�คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เพราะเปิิดโอกาสให้้ทุุกคนที่่�มีีความสนใจด้้านดนตรีีไทย สามารถเรีียนได้้โดย
ไม่่ต้้องสอบแข่่งขัันและไม่่จำกััดอายุุ จึึงได้้ตััดสิินใจสมััครเข้้ามาเรีียน

				 นางสาวจุุฑาพร ทองมีี
    บัั ณ ฑิิ ต เกีียรติิ นิิ ย มอัั น ดัั บ  1 สาขา  
                                              นาฏกรรมไทย กล่่ า วว่่ า มหาวิิ ท ยาลัั ย
                                              รามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�เปิิดโอกาส
                                      ให้้คนทุุกช่่วงวััยได้้สานฝััน เป็็นตลาดวิิชา
                                               ที่่�ไม่่ปิิดกั้้�นประเภทบุุคคล เช่่น ผู้้�พิิการ           
                                              หรืือมีีความบกพร่่องทางร่่างกายก็็สามารถ
                                                 เข้้าศึึ ก ษาได้้ และตอบโจทย์์ กัั บทุุก คนที่่           �
                                             อยากเรีียน-ทำงานควบคู่่�ไปด้้วย ที่่�สำคััญ
ยัังสามารถเรีียนควบคู่่�กัับสถาบัันเดิิม เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการหางานได้้ง่่ายขึ้้�น
และสิ่่ง� ที่่ต� นเองประทัับใจอย่่างมากคืือ คณะได้้ปููพื้้�นฐานวิิชาต่่างๆ ให้้ใหม่่ทั้้ง� หมด 
ทำให้้สามารถเข้้าใจวิิชาต่่างๆ ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
		

เพื่่�อนๆ ในคณะมีีความหลากหลายทั้้�งคุุณวุุฒิิและวััยวุุฒิิ บางคนอยู่่�ใน
วััยเกษีียณ บางคนเป็็นนัักดนตรีีอาชีีพ ต่่างจากมหาวิิทยาลััยทางดนตรีีในระดัับ
ปริิญญาตรีีที่่�อื่่�น ตลอดเวลาที่่�ศึึกษา ได้้เข้้าเรีียนทุุกวัันจัันทร์์-ศุุกร์์ ส่่วนวัันเสาร์์อาทิิตย์์ ก็ยั็ งั คงทำงานรัับสอนดนตรีีไทยควบคู่่�ไปด้้วย ซึ่่�งในหลัักสููตร มีีการศึึกษา
รายวิิชาปฏิิบััติิเครื่่�องมืือเอก 7 รายวิิชา จึึงวางแผนบริิหารตารางเรีียน เพื่่�อให้้ได้้
ความรู้้เ� ต็็มที่่แ� ละไม่่หนัักเกิินไป และตััดสินิ ใจไม่่เทีียบโอนหน่่วยกิิตจากปริิญญาตรีี 
และลงเรีียนใหม่่ทั้้�งหมด สามารถสำเร็็จการศึึกษาได้้ภายในระยะเวลา 3 ปีีครึ่่�ง
และสามารถความเกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 เหรีียญทอง ได้้อีีกด้้วย
บััณฑิิตธนััทรัักษ์์ กล่่าวต่่อไปว่่า คนที่่�มีีงานประจำเป็็นนัักดนตรีีอาชีีพ
หรืือมีีทัักษะที่่�ดีีอยู่่�แล้้ว ไม่่จำเป็็นต้้องเข้้าเรีียนทุุกรายวิิชา สามารถปรึึกษา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์์เรื่่�องการเทีียบโอนได้้ ช่่วงที่่�ใกล้้สอบก็็จะจัับกลุ่่�มกัับ
เพื่่�อน ๆ ทบทวนเนื้้�อหาเพื่่�อเตรีียมสอบ นอกเหนืือจากการเรีียนตามตารางแล้้ว 
บางครั้้�งทางคณะมีีการจััดโครงการอบรมต่่าง ๆ อาทิิ โครงการอบรมดนตรีีไทย
ประกอบการแสดง ‘วงพาทยาศรม’ ทำให้้มีีโอกาสฝึึกดนตรีีไทย เพื่่�อนำไปใช้้
ในการแสดงโขน ระบำ การแสดงกลองยาว รวมถึึงฝึึกการเตรีียมงาน เตรีียมสถานที่่�
เพื่่�อจััดการแสดง ฝึึกเป็็นผู้้�ช่่วยอาจารย์์ในการสอนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ และน้้องๆ
จากโรงเรีียนในพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียง เช่่น โรงเรีียนเทพลีีลา และเมื่่อ� ปีี 2560 ได้้มีีโอกาส
ไปแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมทางดนตรีีในงาน Matasora World Music Festival
ที่่�เมืืองบัันดุุง ประเทศอิินโดนีีเซีียอีีกด้้วย
ภููมิิใจมากที่่�จบการศึึกษาจากคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ เพราะอาจารย์์
ที่่� ภ าควิิ ช ามีีความรู้้ � ความเชี่่� ย วชาญในด้้านดนตรีีไม่่ แ พ้้มหาวิิ ท ยาลัั ย ชื่่� อ ดัั ง
ความประทัับใจที่่สุุด
� เลยคืือ ทางภาควิิชาดููแลกัันเหมืือนครอบครััว แม้้เรีียนจบมา
2 ปีี เวลามีีข้้อสงสััยด้้านดนตรีีก็็ยังั สามารถปรึึกษาอาจารย์์ และพี่่� ๆ น้้อง ๆ ได้้เสมอ
หรืือบางทีีมีีกิิจกรรม อาจารย์์ก็็ยัังส่่งข่่าวมาชวนให้้ร่่วมกิิจกรรมเพื่่�อฝึึกฝนความรู้้�
อยู่่�ตลอด อีีกทั้้�งตนเองนำความรู้้ที่� ไ่� ด้้เรีียนไปใช้้ในการทำงานในเรื่่อ� งทัักษะในการ
ปฏิิบััติิเครื่่�องดนตรีีต่่าง ๆ ทั้้�งเครื่่�องดำเนิินทำนองและเครื่่�องประกอบจัังหวะ
รวมไปถึึงการบัันทึึกโน้้ตเพื่่�อนำไปใช้้เป็็นสื่่�อการเรีียนการสอน ซึ่่�งความรู้้�ดัังกล่่าว 
เพีียงพอที่่�จะนำไปใช้้สอนเป็็นพื้้�นฐานให้้กัับนัักเรีียนที่่�มีีความสนใจ ที่่�ต้้องการใช้้
เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ หรืือต้้องการเพิ่่�มทัักษะความสามารถทางด้้านดนตรีีไทย
เพื่่�อนำไปสอบเข้้าในสถานศึึกษาต่่างๆ
“เป็็นกำลัังใจให้้กับทุ
ั กุ ท่่านที่่�กำลัังศึึกษาอยู่่�รามคำแหง ที่่�อาจจะกำลัังท้้อ
หรืือเหนื่่�อยเพราะต้้องเรีียนไปและทำงานไปด้้วย ขอแค่่มีีความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจ
ก้้าวไปตาม Pace ของตััวเอง เชื่่�อว่่าวัันที่่�ประสบความสำเร็็จจะมาถึึงแน่่นอน”

ตนเองทำงานไปพร้้อม ๆ กัั บ
การเรีียนหนัั ง สืือ ต้้องแบ่่ ง เวลาทำงาน
และการเรีียนไม่่ให้้ชนกััน พยายามเข้้าเรีียน
ให้้ได้้มากที่่�สุุด หากวัันไหนที่่�ต้้องไปทำงาน
ไม่่สามารถเข้้าเรีียนได้้ ก็็จะอััดคลิิปเสีียง
ขอไฟล์์งานย้้อนหลััง เพื่่อ� นำกลัับไปทบทวน
ด้้วยตนเอง รวมทั้้�งขอความช่่วยเหลืือจาก
เพื่่�อนๆ ร่่วมชั้้�นเรีียนช่่วยจดสิ่่�งสำคััญ หรืือ
ติิดตามงานต่่างๆ ส่่วนวิิชาปฏิิบัติั ต้้ิ องประสาน
อาจารย์์ ที่่� ป รึึ ก ษาเพื่่� อ นัั ด เรีียนย้้อนหลัั ง
สำหรัั บ เทคนิิ ค การสอบ เวลาเรีียนจะ
พยายามจดบัันทึึกเกร็็ดความรู้้� จดคำพููดของอาจารย์์ เพื่่�อเป็็นสิ่่�งสำคััญเวลา
อ่่านหนัังสืือหรืืออ่่านชีีททบทวนก่่อนสอบ และต้้องจััดสรรเวลาอ่่านหนัังสืือ
อย่่างน้้อย 1-2 สััปดาห์์ โดยแบ่่งออกเป็็น 2 รอบคืือ รอบแรก อ่่านให้้ผ่่านตา ให้้เป็็น
ความรู้้�และให้้เข้้าใจในเนื้้�อหา รอบที่่� 2 อ่่านให้้คุ้้�นตาเพื่่�อจำและซึึมซัับ และได้้
นำไปใช้้สอบได้้อย่่างมั่่�นใจ ที่่�สำคััญควรแบ่่งเวลาพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ เพื่่�อจััดการ
สมองและร่่างกายให้้พร้้อมเสมอ
“ตนเองเป็็นเด็็กสายวิิทย์์ที่่�ชื่่�นชอบด้้านการแสดงแต่่ไม่่เคยมีีโอกาส
ได้้ทำตามความฝัันหรืือได้้เรีียนอย่่างที่่�ชอบ มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� ทำให้้ความฝััน
เป็็นจริิง ได้้เรีียนสิ่่�งที่่�ชอบอย่่างมีีความสุุข และเป็็นที่่�ที่่�ท้้าทายความสามารถ
ที่่�ได้้ยิินกัันคุ้้�นหููว่่า “รามคำแหงเข้้าง่่าย แต่่ออกยาก” อีีกทั้้�งได้้มีีอาจารย์์ที่่�ทุ่่�มเท
เพื่่�อนัักศึึกษา ให้้ทั้้�งความรู้้� ประสบการณ์์ และดููแลเหมืือนเป็็นครอบครััวเดีียวกััน
ทุุกคนที่่�รามคำแหง มีีความจริิงใจและเป็็นกัันเอง รวมถึึงเพื่่อ� น ๆ ที่่�คอยช่่วยเหลืือ
ซึ่่�งกัันและกััน เป็็นมิิตรภาพที่่�หาได้้ยาก”
บััณฑิิตจุุฑาพร กล่่าวอีีกด้้วยว่่า ภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นลููกพ่่อขุุนฯ และสำเร็็จ
การศึึกษาตามหลัักสููตรด้้วยเกีียรติินิยิ มอัันดัับ 1 ทุุกคนอาจเคยได้้ยิินคำกล่่าวที่่ว่� า่
“คนจบรามฯ ต้้องเก่่งจริิง” ตนเองเห็็นด้้วยกัับคำกล่่าวนี้้� เพราะมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ไม่่บัังคัับเข้้าเรีียนและเรีียนได้้ถึึง 8 ปีี แต่่จะเรีียนยัังไงให้้จบไวและ
ครบตามหลัักสููตร สิ่่�งสำคััญคืือ ต้้องบัังคัับตัวั เองให้้มาเรีียน ตั้้�งเป้้าหมายให้้ชััดเจน
ขยััน อดทน และตั้้�งใจเรีียนจริิงๆ ก็็จะประสบความสำเร็็จได้้แน่่นอน..พี่่�ไม่่ได้้เป็็น
คนเก่่งแต่่เชื่่�อว่่าตนเองเป็็นคนขยััน ทุุกอย่่างจะแพ้้ความขยัันของเรา ขอให้้ทุุกคน
โชคดีีและมีีความสุุขกัับการเรีียน

ข่าวรามคำ�แหง
“ไม่มีอะไรยาก เกินความพยายาม...” บัั ณ ฑิิ ต เมืื อ งละโว้้
จบนิินิิ ติิ ศ าสตร์์
จบ
บัณฑิต

วันที่

๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

Pre-degree
HRD Pre-degree
Pre-degree
Pre-degree
Pre-degree

มุ่งมั่นจบเกียรตินิยม อันดับ 1

‘ถ้้าหากท้้อจงนั่่�งพัักสัักครู่่�
พรุ่่�งนี้้�ค่่อยกลัับมาลุุกขึ้้�นสู้้�ใหม่่ ไม่่มีีอะไร
ยากเกิินความพยายามของเรา ถ้้ายัังคง
มุุมานะพยายาม..ความสำเร็็ จ จะมาอยู่่ �
ตรงหน้้าอย่่างแน่่นอน’ นี่่�เป็็นข้้อคิิดของ
นางสาววณิิชชา สะอิิมิิ บััณฑิิตเกีียรติินิิยม
อัันดัับ 1 จากคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์  
ถืือเป็็นแบบอย่่างและแรงบััลดาลใจดีี ๆ
ให้้กัับนัักศึึกษาปััจจุุบััน
นางสาววณิิชชา สะอิิมิ กล่
ิ า่ วว่่า รู้้สึ� กดีี
ึ ใจและภาคภููมิิใจในตนเองมากๆ
ที่่�สำเร็็ จ การศึึ ก ษาได้้รัับเกีียรติิยมอัันดัับ 1 ถึึงการเดิิ นทางในเส้้นทางของ
ความสำเร็็จนี้้�จะไม่่ราบรื่่น� ไปบ้้าง แต่่ก็ส็ ามารถผ่่านมาได้้ตามเป้้าหมายที่่ต้้� องการ
และความสำเร็็ จ นี้้� ก็็ ไ ม่่ ใช่่ ข องตนเองแค่่ ค นเดีียว แต่่ เ ป็็ น ความสำเร็็ จ และ
ความภาคภููมิิใจของครอบครััวที่่�คอยผลัักดัันและสนัับสนุุนตลอดมา
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�เปิิดโอกาสให้้ทุุก ๆ คน
ที่่�สนใจใฝ่่ศึึกษาหาความรู้้� ได้้มีีโอกาสเรีียนหนัังสืือ ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายในการเรีียน
ที่่�ไม่่สููง เพีียงหน่่วยกิิตละ 25 บาท มีีตำราเรีียน เนื้้�อหา หลัักสููตรที่่�มีีคุุณภาพ
มากๆ และมีีสื่่�อการเรีียนการสอน เทคโนโลยีีต่่างๆ คอยอำนวยความสะดวก
ให้้แก่่นัักศึึกษา รวมทั้้�งมีีรููปแบบการเรีียนที่่�ช่่วยเหลืือสำหรัับนัักศึึกษาที่่�เรีียน
และทำงานไปพร้้อมกัั น  ทำให้้ทุุกคนได้้รัั บ โอกาสในการเข้้าถึึ ง การศึึ ก ษา
ในระดัับอุุดมศึึกษาได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
“ชีีวิติ ในขณะที่่�เรีียนอยู่่�นั้้�นถืือว่่าเป็็นความทรงจำที่่�ดีมี าก ได้้สนุุกสนาน
กัับเพื่่�อนๆ ในคาบเรีียน หลายวิิชาก็็มีีกิิจกรรมให้้ฝึึกปฏิิบััติิ ทำให้้ได้้แบ่่งปััน
แนวคิิดระหว่่างเพื่่อ� นๆ ที่่�เรีียนในห้้องเดีียวกััน และได้้สร้้างมิิตรภาพระหว่่างกััน
ส่่วนเทคนิิคในการเรีียนการสอบนั้้�น แนะนำให้้มีีการวางแผนก่่อนการสอบ
ว่่าควรจััดสรรเวลาในการอ่่านหนัังสืืออย่่างไร สรุุปส่่วนสำคััญของเนื้้�อหาใน
แต่่ละวิิชา ฝึึกทำโจทย์์ข้้อสอบเก่่าๆ รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนและทบทวนความรู้้�กัับ
เพื่่�อนก่่อนที่่�จะสอบด้้วย”
	บััณฑิิตวณิิชชา กล่่าวต่่อไปว่่า หลัังจากสำเร็็จการศึึกษา ได้้เข้้าทำงาน
ที่่� บริิ ษัั ท  DHL Express (Thailand) จำกัั ด  โดยได้้นำความรู้้ � ที่่� ไ ด้้รัั บ จาก
มหาวิิทยาลััย และจากคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์มาใช้้ในการพััฒนาเพิ่่�มทัักษะ
ให้้กัับตนเอง และเมื่่�อต้้องเป็็นผู้้�ที่่�แบ่่งปัันความรู้้�ในการทำงานให้้กัับผู้้�อื่่�น ก็็นำ
วิิธีีการให้้คำแนะนำหรืือการสอนงานที่่�ได้้รัับจากการเรีียนในด้้านนี้้�มาใช้้ให้้
เหมาะสมกัับแต่่ละบุุคคลได้้เป็็นอย่่างดีี รวมถึึงความรู้้�ด้้านการพััฒนาที่่�ได้้เรีียน
ถืือเป็็นส่่วนสำคััญในการช่่วยพััฒนาองค์์กรต่่อไป
ในขณะที่่� ศึึ ก ษาอยู่่�นั้้� น ก็็ ท ำให้้ได้้เจอกัั บ เพื่่� อ น ๆ ที่่� ค อยช่่ ว ยเหลืือ
สนัับสนุุน ทั้้�งในเรื่่�องของการเรีียนและการใช้้ชีีวิิต ได้้เจอกัับอาจารย์์ที่่�พร้้อมจะ
ช่่วยเหลืือนัักศึึกษาเสมอเมื่่�อมีีปััญหา อย่่างที่่�คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
จะมีีกลุ่่�ม Line ที่่�มีีอาจารย์์และนัักศึึกษาเป็็นสมาชิิกกลุ่่�ม เมื่่�อใครมีีปััญหา
ต้้องการคำแนะนำ ก็็สามารถสอบถามในกลุ่่ม� ได้้ทัันทีี ซึ่่�งจะมีีทั้้�งอาจารย์์ เพื่่อ� นๆ
และรุ่่�นพี่่�นัักศึึกษา มาให้้คำแนะนำและช่่วยเหลืือเสมอ ทำให้้รู้้�สึึกอบอุ่่�นที่่�มีี
คนคอย support อีีกทั้้�งเพื่่อ� น ๆ และอาจารย์์ก็ช่็ ว่ ยสร้้างความทรงจำดีีมากมาย
ในการเรีียนที่่�รามคำแหงแห่่งนี้้�
“ขอเป็็นกำลัังใจให้้กับนั
ั กั ศึึกษาที่่�กำลัังศึึกษาอยู่่�ในขณะนี้้�ทุกุ คน ที่่�อาจจะ
กำลัังเครีียด หรืือกัังวลในเรื่่�องของการเรีียนอยู่่� ให้้สู้้� ๆ อย่่ายอมแพ้้ ไม่่ต้้อง
กดดัันตนเองจนเกิินไป ถ้้ารู้้�สึึกท้้อวัันนี้้�ก็็ลองนั่่�งพัักสัักครู่่� พรุ่่�งนี้้�ค่่อยกลัับมา
ลุุกขึ้้�นสู้้�และพยามยามต่่อ ไม่่มีีอะไรที่่�ยากเกิินความพยายามของเรา ถ้้าเรา
พยามยามความสำเร็็จจะมาอยู่่�ตรงหน้้าเราแน่่นอน”

๕

ด้วยอายุเพียง 19 ปี

“มหาวิิทยาลััยรามคำแหงให้้โอกาส
ทุุกคน ไม่่ต้อ้ งสอบเพื่่อ� แข่่งกัับใคร ไม่่ต้อ้ งพิิสูจน์
ู ์
ให้้มหาวิิทยาลััยเห็็นว่่าคุุณเก่่งหรืือมีีความสามารถ
แค่่ไหน สิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งแข่่งเพื่่อพิ
� สูิ จน์
ู อย่
์ า่ งเดีียวตลอด
การศึึกษาที่่�นี่่คืือ
� การแข่่งกัับตััวเอง ไม่่มีคี ะแนนเก็็บ
ไม่่ มีี เวลาเข้้ า เรีี ย น มีี เ พีี ย งการเตรีี ย มความพร้้ อ ม เพิ่่� ม พูู น ความรู้้�ของตัั ว เอง
และวััดระดัับความรู้้� ด้้วยการสอบตามเกณฑ์์ของมหาวิิทยาลััย การจบการศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยรามคำแหงคืือความภููมิิใจ และเป็็นขวััญกำลัังใจในการ
ก้้าวเดิินต่่อตามความฝััน” นางสาวชุุติิมา พานิิชย์์ บััณฑิิตคณะนิิติิศาสตร์์
เริ่่�มต้้นจากระบบ Pre-degree และสำเร็็จการศึึกษาในวััยเพีียง 19 ปีี กล่่าว
ปััจจุุบัันชุุติิมากำลัังศึึกษาต่่อในชั้้�นเนติิบััณฑิิตยสภา และมุ่่�งจะสมััคร
ศึึ ก ษาต่่ อ ระดัั บ ปริิ ญ ญาโทที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง สาขาวิิ ท ยบริิ ก ารฯ
จัังหวััดลพบุุรีี อีีกทั้้�ง ยัังสอบผ่่าน กพ. ภาค ก ระดัับปริิญญาตรีีแล้้ว จึึงทำให้้
มีีโอกาสในการทำงานมากขึ้้�นในอนาคต
บััณฑิิตชุุติิมา กล่่าวว่่า มีีเป้้าหมายที่่�แน่่นอนตั้้�งแต่่ช่่วงเรีียนมััธยมว่่า
จะมุ่่�งสู่่�สายงานทางด้้านกฎหมาย ดัังนั้้�นเมื่่�อเรีียนจบระดัับชั้้�น ม.3 จึึงสมััครเรีียน
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงในระบบ Pre-degree สาขาวิิทยบริิการฯ จัังหวััดลพบุุรีี 
และเรีียนควบคู่่�กัั บ ระดัั บชั้้� น ปวช. เมื่่� อ มีีโอกาสเริ่่� ม ต้้นได้้เร็็ วจึึ ง ทำให้้มีีเวลา
ลองผิิดลองถููกได้้มากกว่่า ทำให้้รู้้�สึึกสบายใจ ไม่่ได้้เครีียดหรืือกดดัันตััวเอง
โดยทยอยเก็็บหน่่วยกิิตได้้จนจบ ปวช. 3 หรืือเทีียบเท่่ากัับ ม. 6 ก็็เทีียบโอน
หน่่วยกิิตมาเป็็นนัักศึึกษาปริิญญาตรีีได้้เลย ในขณะที่่เ� พื่่อ� นรุ่่น� เดีียวกัันเตรีียมตััว
เข้้ามหาวิิทยาลััยเราก็็ใกล้้จะสำเร็็จการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีีแล้้ว จึึงทำให้้
สามารถสำเร็็จการศึึกษาในอายุุ 19 ปีี
“การเรีียน Pre-degree เป็็นการเรีียนที่่�ให้้โอกาสและเปิิดกว้้างมาก
ไม่่ ว่ ่ า จะค่่ า หน่่ ว ยกิิ ต และค่่ า ตำราที่่� ถูู ก อาจารย์์ ทุุ ก ท่่ า นตั้้� ง ใจมอบความรู้้�
ตอบทุุกข้้อสงสััยอย่่างอดทน ที่่�ผ่่านมาในระหว่่างเรีียนไม่่ได้้รู้้�สึึกเหงา เหนื่่�อย
หรืือหมดกำลัังใจ เพราะมีีทั้้ง� ครอบครััว อาจารย์์ และพี่่� ๆ เจ้้าหน้้าที่่�ของมหาวิิทยาลััย
ที่่�คอยให้้คำปรึึกษา สนัับสนุุน และร่่วมยิินดีีกัับเราเสมอมา จึึงเป็็นการเรีียนที่่�มีี
ความสุุขมาก เมื่่�อมีีเวลาว่่างหรืือช่่วงวัันหยุุดเสาร์์อาทิิตย์์ก็็เปิิดดููคำบรรยายของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เมื่่�อถึึงช่่วงก่่อนสอบ อาจารย์์จะมาบรรยายสรุุปให้้ที่่�
สาขาวิิทยบริิการฯ เราลงวิิชาไหนไว้้ก็ส็ ามารถไปฟัังบรรยายได้้ หรืือแม้้แต่่เป็็นวิิชา
ที่่�คาดว่่าจะลงในเทอมต่่อไป ก็็สามารถไปนั่่�งฟัังเพื่่อ� เตรีียมพร้้อมก่่อนเรีียนได้้เช่่นกััน”
	บััณฑิิตชุุติิมา กล่่าวด้้วยว่่า ขอฝากถึึงนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ที่่�ก ำลัั ง ศึึ ก ษาอยู่่�ว่่ า  การศึึ ก ษาไม่่ ใช่่ เ พีียงเพื่่� อ ให้้ได้้ใบปริิ ญ ญาไปประกอบ
การสมััครงานเท่่านั้้�น ความรู้้ทั้้� ง� หลายเป็็นสิ่่ง� ที่่มีีคุุ
� ณค่่า เมื่่อ� เรีียนด้้วยความอยากรู้้�
อยากเข้้าใจ และนำมาปรัับใช้้กัับชีีวิิตประจำวัันจะทำให้้เรีียนได้้สนุุกและมีีความสุุข
ไปกัับการเรีียน การมีีเป้้าหมายว่่าอยากจะจบให้้ได้้ในระยะเวลา เป็็นเรื่่�องที่่�ดีี
ในการวางแผนชีีวิิต แต่่ในการเรีียนเพีียรบอกตััวเองแค่่ทำให้้เต็็มที่่ ท
� ำด้้วยความสุุข 
อย่่ากดดัันตััวเองให้้เครีียด ไม่่เพีียงแต่่จะส่่งผลต่่อสุุขภาพ แต่่จะทำให้้ไม่่สนุุกกัับ
การเรีียนและส่่งผลให้้ออกมาไม่่ดีีอย่่างที่่�อยากให้้เป็็น หากความฝัันอยู่่�ที่่�ยอดเขา
อย่่าท้้อ เพีียงเพราะเราต้้องเริ่่ม� เดิินขึ้้น� ไปจากก้้นเหว ถ้้ามองยอดเขาแล้้วรู้้สึ� กึ เหนื่่อ� ย
ก็็แค่่ปักธ
ั งไว้้ให้้มั่่�นว่่านั่่�นคืือเป้้าหมายของเรา แล้้วมองแค่่ทางข้้างหน้้า ค่่อย ๆ ก้้าวเดิิน
ไปทีีละก้้าว ๆ อย่่างมีีความสุุข เพราะสุุดท้้ายแล้้วช่่วงเวลาตลอดการเดิินทาง
ไม่่ ไ ด้้สำคัั ญ น้้อยไปกว่่ า จุุดหมาย เมื่่� อ เราลงมืือทำทุุกอย่่ า งอย่่ า งมีีความสุุข 
เมื่่�อถึึงปลายทางนั่่�นจะเป็็นความสำเร็็จที่่�ภาคภููมิิ
“ในการใช้้ชีีวิิตได้้ยึึดตามคำสอนของคุุณพ่่อเสมอว่่า ‘ไม่่ลองก็็ไม่่รู้้�
ล้้มเหลวก็็เริ่่ม� ต้้นใหม่่ ไม่่มีีอะไรน่่ากลัวั กว่่าการไม่่ลงมืือทำ’ จึึงขอแบ่่งปัันแนวคิิด
คำสอนและเป็็นกำลัังใจให้้ทุุกๆคนที่่�ทำตามความฝัันที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้”

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่

๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

สองบััณฑิิตเหรีียญทอง คณะบริิหารธุุรกิิจ

เผย “การวางแผน-ความรัับผิิดชอบ

นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ”

สองบััณฑิิตหนุ่่�มสาวคณะบริิหารธุุรกิิจ ดีีกรีีเกีียรติินิยิ มอัันดัับ 1
เหรีียญทอง เล่่าประสบการณ์์เส้้นทางการเรีียนในรั้้�วรามคำแหงตั้้�งแต่่
เริ่่�มต้้นจนเรีียนจบ ทำงานไปด้้วยเรีียนไปด้้วย แต่่ไม่่ปล่่อยเวลาผ่่านไป
อย่่างสููญเปล่่า เผย ‘การวางแผน-ความรัับผิิดชอบ’ เป็็นกุุญแจสำคััญ
ของความสำเร็็จ
นางสาววิิมลพัักตร์์ ลิิม  บััณฑิิต
เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 (เหรีียญทอง) จาก
โครงการบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต จัังหวััดสงขลา
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััด
สงขลา ปััจจุุบันั กำลัังศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ดููแลธุุรกิิจร้้านอาหาร รวมทั้้�งดููแลบริิษััท
นำเข้้าและส่่งออกอาหาทะเลแช่่แข็็งของครอบครััวด้้วย กล่่าวว่่า ตนเอง
เลืือกเรีียนภาคพิิเศษวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ เพราะสามารถทำงานไปด้้วย
และเรีียนไปด้้วยได้้โดยไม่่มีีผลกระทบต่่อกััน การเข้้าเรีียนในแต่่ละครั้้�ง
จะเลืือกนั่่�งแถวหน้้า เพราะจะช่่วยให้้ตั้้�งใจเรีียนเพิ่่�มขึ้้�น และจดจำสิ่่�งที่่�
อาจารย์์สอนให้้มากที่่�สุุด ที่่�สำคััญคาบเรีียนสุุดท้้ายของแต่่ละวิิชาจะ
จดสรุุปเนื้้�อหาไว้้เพื่่�ออ่่านก่่อนสอบและนััดติิวกัับเพื่่�อนๆ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ความคิิ ด ในแต่่ล ะวิิ ช า ทำให้้ไม่่ต้้ องอ่่านหนัั ง สืือและเตรีียมตัั ว สอบ
หนัักเกิินไป

ด้้าน นายธนากร สุุ รีี ย์ ์ บัั ณ ฑิิ ต
เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 (เหรีียญทอง) สำเร็็จ
การศึึกษาปริิญญาตรีี สาขาวิิชาการจััดการ
จากโครงการบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต ภาคพิิเศษ
สาขาวิิชาการจััดการ สาขาวิิชาการตลาด 
คณะบริิหารธุุรกิิจ ปััจจุุบัันเป็็นพนัักงาน
บริิษัท 
ั ไปรษณีีย์์ไทย จำกััด กล่า่ วว่่า รููปแบบ
การเรีียนการสอนของทางมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เปิิ ด โอกาสให้้แก่่ผู้้ � ที่่� ส นใจศึึ ก ษาต่่อระดัั บอุุด มศึึ ก ษา
เป็็นอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากทำงานประจำ จึึงไม่่สามารถเรีียนภาคปกติิได้้  
มหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� มอบโอกาสให้้ได้้เข้้ามาแสวงหาความรู้้�เพื่่�อต่่อยอด
ในสายงานอาชีีพ อีีกทั้้�งรููปแบบของหลัักสููตรมีีเนื้้�อหาที่่�เข้้มข้้นและ
สามารถนำไปใช้้ต่่ อ ยอดได้้ และที่่� ส ำคัั ญ สิ่่� ง ที่่� ไ ด้้จากการเรีียนคืือ
การจััดลำดัับความคิิด ให้้มีีการคิิดวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ เมื่่อ� มีีปััญหา
สามารถแก้้ไขได้้อย่่างตรงจุุด สิ่่�งนี้้�จะไม่่สััมฤทธิ์์�ผลได้้หากปราศจาก
คณะอาจารย์์ ข องโครงการฯ ที่่� ส่่งผลผลิิ ต ทางการศึึ ก ษาได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ขณะเรีียนและทำงานควบคู่่�กัันไปด้้วย ได้้มีีการแบ่่งเวลาไว้้อย่่าง
ชััดเจน ทำงานให้้เต็็มประสิิทธิิภาพ และหลัังเวลาเลิิกงาน ต้้องกลัับมา
ทบทวนบทเรีียน อีีกทั้้�งยัังต้้องทำงานที่่�ได้้รัับมอบหมายจากอาจารย์์
ประจำรายวิิชานั้้�นๆ ที่่�สำคััญ ต้้องมีีวิินััยและรู้้�จัักการลำดัับความสำคััญ
ให้้ถููกต้้องเสมอ เมื่่�อถึึงตอนสอบเป็็นช่่วงที่่�หนัักหน่่วงมาก ด้้วยหลัักสููตร
ที่่�เรีียนจะมีีการสอบทุุกเดืือน เวลาหลัังเลิิกงานจะเป็็นช่่วงเวลาที่่�เหมาะ
แก่่การเตรีียมตััวสอบมากที่่�สุุด และทุุกเช้้าของวัันสอบตนและเพื่่�อนๆ
จะมีีการนััดติิวกัันก่่อนเข้้าห้้องสอบเสมอเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และ
ถกประเด็็นที่่จ� ะใช้้ในการสอบอยู่่�เป็็นประจำเพื่่อ� ให้้เกิิดข้้อสรุุปแนวคิิดใหม่่ๆ
นัับว่่าเป็็นช่่วงเวลาที่่�ดีีมากๆ

“เมื่่�อเข้้ามาเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีความประทัับใจ
หลายๆอย่่าง ทั้้�งการได้้รู้้�จัักเพื่่�อนใหม่่ อาจารย์์ที่่�ใส่่ใจ ให้้คำปรึึกษา
นอกรอบและเป็็นกัันเอง รวมทั้้�งได้้ค้้นพบความฝัันของตนเอง ที่่�อยาก
จะเป็็นอาจารย์์ในมหาวิิทยาลััย ทำให้้เริ่่�มวางแผนการเรีียนในสาขาวิิชา
บริิหารธุุรกิิจต่่อเนื่่�องในระดัับปริิญญาโทและปริิญญาเอกต่่อไป”
บัั ณ ฑิิ ต วิิ ม ลพัั ก ตร์์  กล่ ่ า วอีีกด้้วยว่่ า  การวางแผนและความ
รัับผิดิ ชอบ ถืือเป็็นสิ่่ง� สำคััญของนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ทั้้�งการ
เข้้าเรีียน ทำงานที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย และส่่งงานตามกำหนดเวลา ซึ่่�งทำให้้
ประสบความสำเร็็จได้้ตามหลัักสููตร ทั้้�งนี้้� สิ่่�งที่่�ทุุกคนมีีจำกััดคืือเวลา
ฉะนั้้�นเวลาที่่�เข้้าเรีียนขอให้้ตัักตวงความรู้้�ให้้มากที่่�สุุด อย่่าให้้เสีียเวลา
โดยเปล่่าประโยชน์์ การสำเร็็จการศึึกษาไม่่ใช่่เพีียงความภููมิิภููมิิใจของ
ตนเอง ยัังเป็็นความภููมิิใจของครอบครััว คนที่่�อยากเห็็นความสำเร็็จ
อีีกขั้้�นของชีีวิิต และปริิญญาไม่่ใช่่ปลายทาง ของการเรีียนรู้้� แต่่เป็็นพื้้�นฐาน
ในการหาความรู้้อีีก
� มากมาย “จงค้้นหาสิ่่�งที่่�อยากทำและอยากเป็็น และ
มุ่่�งทำมัั น ให้้สำเร็็จ เชื่่�อมั่่�นในตนเอง ทุุกอย่่างมีี จัั ง หวะ และสัั กวัั น
ต้้องเป็็นวัันของเรา”

“ประทัับใจเพื่่อ� นร่่วมชั้้น� เรีียนที่่�อยู่่�กันั แบบพี่่�น้อ้ ง ให้้ความเอื้้อ� เฟื้้อ�
เผื่่อ� แผ่่ ห่่วงใยกัันเสมอ นึึกถึึงกัันตลอด ถึึงแม้้ว่า่ จะเรีียนจบกัันไปแล้้ว สิ่่ง� สำคััญ
ที่่�ได้้รับั มากกว่่าความรู้้� หรืือทฤษฎีีจากหนัังสืือ นั่่�นคืือ ประสบการณ์์จาก
การประกอบธุุรกิิจโดยตรงจากเพื่่�อนร่่วมชั้้�นที่่�ได้้มาปรึึกษากัับอาจารย์์
ที่่�เข้้ามาบรรยาย ได้้เรีียนรู้้�จากผู้้�มีีประสบการณ์์ตรง ส่่วนตััวมองว่่า
เป็็นอะไรที่่�น่่าทึ่่�งมากๆ ซึ่่�งอาจจะหาไม่่ได้้จากห้้องเรีียนที่่�อื่่�น และการ
ดููแลเอาใจใส่่อย่่างสม่่ำเสมอของคณะอาจารย์์ประจำโครงการ รวมทั้้�ง
เจ้้ า หน้้ า ที่่� แ ละรุ่่�นพี่่� ตั้้� ง แต่่ วัั น แรกจนเทอมสุุ ด ท้้ า ย ที่่� เข้้ า มาเรีี ย น
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
บััณฑิิตธนากร กล่่าวอีีกด้้วยว่่า ภููมิิใจที่่ส� ามารถสำเร็็จการศึึกษา
ได้้ในระยะเวลาไม่่ถึึง 3 ปีี ทั้้�งยัังได้้เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 เหรีียญทอง  
เป็็นสิ่่�งที่่�เกิินความคาดหมายอย่่างมาก นอกจากความรู้้�ในห้้องเรีียนแล้้ว 
ยัังได้้เพื่่อ� นๆ และประสบการณ์์จากการปฏิิบัติั จิ ริิงอีีกด้้วย ฝากถึึงนัักศึึกษา
ที่่ก� ำลัังศึึกษาอยู่่� “อย่่าเพิ่่�งท้้อกัับสิ่่�งที่่�ตนกำลัังทำอยู่่� พยายามมองหา
แรงบัันดาลใจ หรืือสร้า้ งพลังั งานบวกให้้กัับชีีวิิตตััวเอง คืือ การให้้กำลังั ใจ
ตนเอง มองหาความสุุขจากความสำเร็็จของตััวเองวัันละนิิดไม่่ว่า่ จะเป็็น
เรื่่อ� งใดก็็ตาม และใช้้เป็็นแรงผลัักดัันสู้้�กัับปััญหาต่่างๆที่่�กำลังั เผชิิญอยู่่”�

วันที่

๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๗

สามบััณฑิิตคณะวิิทยาศาสตร์์ เผยเทคนิิคพิิชิิตเหรีียญทอง
พร้้อมฝาก “ตั้้�งเป้้าหมายชีีวิิตเพื่่�อไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ”
สามบััณฑิิตเกีียรติินิยิ มอัันดัับ 1 เหรีียญทอง คณะวิิทยาศาสตร์์
เผยเทคนิิคพิิชิติ เหรีียญทอง พร้้อมฝากนัักศึึกษา “ท้้อได้้ ล้้มได้้ แต่่ต้้อง
ลุุกขึ้้�นใหม่่ และตั้้�งเป้้าหมายในชีีวิิตที่่�ชััดเจน มีีวิินััย ขยััน อดทน ก็็จะ
สามารถไปถึึงความสำเร็็จได้้อย่่างแน่่นอน”
นางสาวสุุฑามาศ โสดา บััณฑิิต  บััณฑิิตเกีียรติินิิยมอัันดัับ 1
(เหรีียญทอง) จากคณะวิิทยาศาสตร์์ สาขารัังสีีเทคนิิค ปััจจุุบัันทำงาน
เป็็นนัักรังั สีีการแพทย์์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์์
จัังหวััดสระบุุรีี กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ให้้โอกาสทางการศึึกษาโดยไม่่จำกััดอายุุในทุุก
สาขาวิิชา อีีกทั้้�งสาขาวิิชารัังสีีเทคนิิคเป็็นสาขา
ที่่มีี� ตำแหน่่งงานรองรัับเมื่่อ� เรีียนจบด้้วย เมื่่อ� เข้้ามา
ศึึกษาทุ่่ม� เทให้้กัับการเรีียนอย่่างเต็็มที่่� เพราะเป็็น
สาขาที่่�มีีเนื้้�อหาค่่อนข้้างยาก เทคนิิคการเรีียน
คืือ เลืือกที่่�นั่่�งเรีียนด้้านหน้้าสุุดเพื่่�อที่่�จะไม่่เสีีย
สมาธิิเวลาอยู่่�ในห้้องเรีียน ตั้้�งใจฟัังและคิิดวิิเคราะห์์ตามที่่�อาจารย์์สอน
และหลัังจากเรีียนจบในแต่่ละวัันจะทำสรุุปตามแบบที่่�เราเข้้าใจได้้ง่่าย
รวมทั้้�งทำตารางทบทวนวิิชาที่่�เรีียนผ่่านไปแล้้ว และนััดทบทวนเพื่่�อนๆ
ผลััดกัันถามและตอบ ซึ่่�งช่่วยทบทวนให้้กัับตััวเองได้้เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้�
ก่่อนวัันสอบควรพัักผ่่อนให้้เพีียงพอด้้วย
ภููมิิใจที่่ไ� ด้้ศึึกษาและสำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
มั่่�นใจว่่ามีีความรู้้� ความสามารถไม่่น้้อยไปกว่่าการจบการศึึกษาจาก
มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำอื่่�นๆ เพราะที่่�มหาลััยแห่่งนี้้�ได้้หล่่อหลอมให้้มีีความ
พยายาม ความรัับผิดิ ชอบ และความอดทน หากไม่่มีีรามฯ คงไม่่มีีนักรั
ั งั สีี
การแพทย์์คนนี้้� ขอฝากถึึงรุ่่�นน้้องว่่า “รางวััลของคนไม่่ยอมแพ้้ บางครั้้�ง
อาจจะเรีียกว่่า “ปาฏิิหาริิย์”์ หากไม่่ยอมแพ้้ก็ไ็ ม่่มีอี ะไรจบลง ไม่่ว่า่ จะเจอ
เรื่่� อ งหนัั ก แค่่ ไ หน ท้้ อ แท้้ ไ ด้้ ล้้ ม ได้้ แต่่ ต้ ้ อ งลุุ ก ขึ้้� น และกัั บ มาสู้้�ใหม่่
เหนื่่� อ ยก็็ นั่่� ง พัั ก หายเหนื่่� อ ยแล้้ วก็็ เ ดิิ น ไปข้้ า งหน้้ า ตามกำลัั ง ที่่� มีี
ความสำเร็็จรออยู่่�เสมอ”

ด้้าน นางสาวพิิลาสลัักษณ์์ อััครบััณฑิิตสกุุล บััณฑิิตเกีียรติินิยิ ม
อัันดัับ 1 (เหรีียญทอง) จากคณะวิิทยาศาสตร์์ สาขาวิิชาการแพทย์์แผนไทย
ปัั จ จุุบัั น กำลัั ง รอสมัั ครเป็็น แพทย์์แ ผนไทย
โรงพยาบาลในจัังหวััดสุุราษฏร์์ธานีี กล่่าวว่่า
สาขาวิิชาการแพทย์์แผนไทย คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นโครงการพิิเศษ
เหมืือนมหาวิิทยาลััยปิิด ที่่นั� กั ศึึกษาต้้องมีีเวลา
เข้้าเรีียนไม่่น้้อยกว่่า 80% และมีีผู้้เ� รีียนจำนวน
จำกััด ทำให้้การเรีียนการสอนมีีประสิิทธิิภาพ 
ส่่วนเทคนิิคการเรีียนและการเตรีียมตััวสอบ 
ตนเองอ่่านหนัังสืือตามตารางเรีียนและตารางสอบ โดยอ่่านทั้้�งหมด
แบบคร่่าวๆ ก่่อนในครั้้�งแรก จากนั้้�นอ่่านเน้้นย้้ำในจุุดที่่�สงสััยหรืือต้้อง
จดจำอีีกครั้้�ง แล้้วทำสรุุปย่่อเพื่่�อใช้้อ่่านก่่อนสอบ
เจตนารมณ์์ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นตลาดวิิชาที่่มุ่� ง�่ หวััง
ให้้ทุุกคนได้้เรีียน จนมีีคำพููดว่่า “เข้้าง่่ายแต่่จบยาก” เพราะมหาวิิทยาลััย
ได้้มอบความรู้้ใ� ห้้แก่่ผู้ศึ�้ กึ ษาอย่่างเต็็มที่่� แต่่หากผู้้ศึ� กึ ษาขาดวิินัยั ความตั้้ง� ใจ
ความพยายาม ซึ่่�งต้้องมีีมากกว่่าปกติิ ก็จ็ ะไม่่สามารถประสบความสำเร็็จได้้ 
ดัังนั้้�น การสำเร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� จึงึ เป็็นความภาคภููมิิใจ
หนึ่่�งในชีีวิิต ทั้้�งนี้้�ยัังได้้รัับความรู้้�ที่่�หลากหลายในด้้านวิิชาการ สัังคม
และประสบการณ์์ชีีวิิตต่่างๆ ซึ่่�งสามารถนำมาพััฒนาคุุณภาพของตนเอง
และครอบครััวได้้เป็็นอย่่างดีี จากนี้้�ได้้วางแผนจะศึึกษาต่่อในสาขาวิิชา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อต่่อยอดในสิ่่�งที่่�เรีียน
ฝากถึึงน้้องๆนัักศึึกษาว่่า “การเรีียนในมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
แต่่เดิิมนั้้�น ผู้้�เรีียนต้้องขยัันอ่่านหนัังสืือ ซึ่่ง� มหาวิิทยาลััยมีีเทปคำบรรยาย
และสื่่อ� การเรีียนการสอนต่่างๆ ให้้นักั ศึึกษาได้้เรีียนย้้อนหลัังมาโดยตลอด
ยิ่่ง� ในสถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั ที่่�มีกี ารแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จึึงไม่่ต้อ้ ง
ปรัับตัวั มาก แต่่หากผู้้�เรีียนไม่่มุ่่�งมั่่�น ตั้้ง� ใจ ก็็จะไม่่สามารถสำเร็็จได้้เช่่นกััน
ดัังนั้้�น นัักศึึกษาควรตั้้ง� ใจทำปััจจุบัุ นั ให้้ดีี จะได้้ไม่่ต้อ้ งมีีอดีตี ที่่�น่า่ เสีียดายและ
ไม่่ต้อ้ งคิิดย้้อนกลัับไปแก้้ไข ซึ่่ง� จะทำให้้เรามีีอนาคตที่่�ควบคุมุ ได้้และราบรื่่น� ”

นางสาวกฤติิ ก า ชวนะเสน บัั ณ ฑิิ ต
เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 (เหรีียญทอง) จากคณะ
วิิทยาศาสตร์์ สาขาเคมีี ปััจจุุบัันดำรงตำแหน่่ง
กรรมการผู้้ � จัั ดก าร บริิ ษัั ท  เพาเวอร์์ พ อยท์์
เซ็็นเตอร์์ จำกััด ประกอบธุุรกิิจ ด้้านที่่�พัักและ
โรงแรม และทำธุุรกิิ จ เป็็ น ตัั ว แทนจำหน่่าย
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ สริิ ม อาหารเพื่่� อ สุุขภาพ กล่่าวว่่า
การเรีียนการสอนของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงเอื้้�อประโยชน์์ให้้กัับคนที่่�
จำเป็็นต้้องเรีียนและทำงานไปด้้วย ได้้มีีโอกาสเข้้าถึึงการศึึกษาเรีียนรู้้�
ง่่ายขึ้้�น โดยสามารถเลืือกวิิชาที่่�จะลงเรีียนได้้ตามเวลาที่่�เราวางแผน
จััดสรรไว้้ได้้ อีีกทั้้�งมีีวีีดีีโอคำบรรยายย้้อนหลััง สื่่อ� การเรีียนการสอนต่่างๆ
คอยอำนวยความสะดวก ให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงวิิชาพื้้�นฐานได้้ทุุกวิิชา
ซึ่่�งตนเองเรีียนและทำงานควบคู่่�กััน ในปีีแรกจะเข้้ามหาวิิทยาลััยเฉพาะ
วิิชาที่่�ต้้องฝึึกปฏิิบััติิและเข้้าสอบ 
เมื่่อ� ต้้องเรีียนวิิชาหลัักเคมีี จำเป็็นต้้องเข้้าฟัังบรรยายกัับอาจารย์์
และฝึึกปฏิิบััติิ (เข้้าแล็็บทดลอง) ทำให้้ค่่อนข้้างหนัักที่่�ต้้องแบ่่งเวลา
ระหว่่างการเรีียนกัับการทำงานที่่�ยัังทัับซ้้อนกัันอยู่่� สิ่่�งที่่�ยากที่่�สุุด คืือ
เรื่่�องการจััดสรรเวลา เนื่่�องจากไม่่สามารถเข้้าเรีียนได้้ทุุกวััน จึึงต้้อง

พยายามเลืือกวัันที่่�สามารถเก็็บรายวิิชาต่่างๆให้้ได้้มากที่่�สุุด และเพื่่�อ
ประหยััดเวลาทำความเข้้าใจด้้วยตนเองในวิิชาที่่�มีีอาจารย์์บรรยาย
หากไม่่ เข้้าใจจะถามอาจารย์์ ทัั น ทีี เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ติิ ดค้้ างมาเป็็ น ภาระ
ในภายหลััง สำหรัับการเตรีียมตััวสอบ จะแบ่่งเวลาในการอ่่านหนัังสืือ
วัันละหนึ่่�งถึึงสองชั่่�วโมง และทำสรุุปสิ่่�งที่่�สำคััญไว้้มาอ่่านทบทวน
ศรัั ทธ าในระบบตลาดวิิ ช าของมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ที่่�เปิิดโอกาสให้้คนทุุกระดัับชั้้�น หรืือคนที่่�ขาดโอกาสทางการศึึกษา
ในทุุกรููปแบบ ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางด้้านการเงิิน เวลา ได้้มีีโอกาสได้้เลืือกเรีียน
ในสาขาวิิชาที่่�ตนเองต้้องการในราคาที่่�เรีียกว่่าทุุกคนสามารถเรีียนได้้
ในขณะเดีียวกัันเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าจะสำเร็็จเป็็นบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพ ทำให้้รู้้�สึึก
ภููมิิใจและเป็็นเกีียรติิที่่�ได้้สำเร็็จการศึึกษาจากสถาบัันแห่่งนี้้� ขอฝากว่่า
“เกืือบทุุกคนคงเคยได้้ยิินว่่ามหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นมหาวิิทยาลััย
ที่่�เข้้าง่่ายแต่่จบยาก เป็็นความจริิงส่่วนหนึ่่�ง เพราะการเรีียนที่่�นี่่�ไม่่มีีใคร
มาบัังคัับได้้ ต้้องรู้้�จัักบัังคัับตััวเอง เพราะฉะนั้้�น นัักศึึกษารามคำแหง
ที่่�สามารถสำเร็็จได้้ จึึงต้้องมีีเป้้าหมายที่่�ชัดั เจน รู้้�จักั แบ่่งเวลา และมีีวินัิ ยั
ที่่�ส ำคัั ญ ท้้ อ ได้้ แ ต่่ ต้ ้ อ งไม่่ เ ลิิ ก ล้้ ม ความตั้้� ง ใจ ก็็ จ ะสามารถประสบ
ความสำเร็็จได้้ทุุกคน”

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๕๒)
วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
ม.รามฯ ปิิดศููนย์์พัักคอยฯ โควิิด-19 ม.รามฯ จััดงาน “สืืบสานศิิลปวััฒนธรรม
๘

ประเพณีีวัันสงกรานต์์ ปีี ๒๕๖๕”

วัันจัันทร์์ที่่� ๑๑ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็็ น ต้้นไป
ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
เพื่่�อร่่วมกัันสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมที่่�สำคััญของไทย
และเข้้าใจถึึงประวััติิความเป็็นมา รวมทั้้�งความสำคััญของ
ประเพณีีไทยวัันสงกรานต์์

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง พร้้ อ มด้้ ว ย ว่่ า ที่่� พัั น ตรีี ดร.โยธิิ น
ไพรพนานนท์์ ผู้้�อำนวยการกองกิิจการนัักศึึกษา ผู้้�รัับผิิดชอบดููแล
การทำงานของศููนย์์พักั คอยสำหรัับผู้้ป่� ว่ ยโควิิด-19 “ซีีพีี รามคำแหง
นพรััตนราชธานีี” และคณะผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััย ร่่วมส่่งทีีมแพทย์์
พยาบาล ประจำศููนย์์พัักคอยฯ ในโอกาสที่่�ปิิดศููนย์์พัักคอยฯ และ
ส่่งผู้้�ป่่วยรายสุุดท้้ายที่่�รัักษาหายกลัับบ้้าน เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม
2565 ณ อาคารพิิริิยะราม มหาวิิทยาลััยรามคำแหง

ม.ร. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ฯ

ภายในงาน
• พิิธีีสรงน้้ำพระพุุทธรููป
ณ ห้้องโถง ชั้้�น ๑ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
• พิิธีีทางศาสนา พิิธีีบัังสุุกุุล อุุทิิศส่่วนกุุศลให้้แก่่ผู้้�บริิหาร
และบุุคลากรมหาวิิทยาลััยรามคำแหงผู้้�ล่่วงลัับ
• ถวายภััตตาหารเพลพระสงฆ์์ จำนวน ๙ รููป
ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
ผู้้ร่� ว่ มงานแต่่งกายด้้วยผ้้าไทย พร้้อมทั้้�งสวมหน้้ากากอนามััย
หรืือหน้้ากากผ้้า เข้้าร่่วมงาน

อธิการบดี แสดงความยินดีบัณฑิตฯ

(ต่อจากหน้า 1)
(ต่อจากหน้า 1)
วัันอัังคารที่่� 5 เมษายน 2565 (รวม 7 คน)
	ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี 
1. ศาสตราจารย์์จงรัักษ์์ ผลประเสริิฐ
ม.ร. กล่่าวในโอกาสนี้้�ว่า่ ในนามของมหาวิิทยาลััย
   ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
รามคำแหง ขอแสดงความยิิ น ดีีกัั บ บัั ณ ฑิิ ต
   สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
มหาบััณฑิิต และดุุษฎีีบััณฑิิตทุุกคน ขอชื่่�นชมใน
2. ศาสตราจารย์์ศุุภวรรณ ตัันตยานนท์์
ความมุ่่�งมั่่�น วิิริิยะ อุุตสาหะจนสำเร็็จการศึึกษา
   ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
ถืือเป็็นความภาคภููมิิใจของมหาวิิทยาลััย ขอให้้
   สาขาวิิชาเคมีี 
ทุุกท่่านเก็็บความภาคภููมิิใจนี้้�ไว้้เป็็นพลัังในการ
3. นายวีีระพล จิิรประดิิษฐกุุล
ใช้้ชีีวิิ ต อย่่ า งมีีเกีียรติิ  มีีศัั ก ดิ์์� ศรีี  และยืืนอยู่่�
   ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
ในสัังคมอย่่างสง่่างามต่่อไป
   สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
“วัันรัับพระราชทานปริิญญาบััตรของ
4. นายประวิิทย์์ แต่่งอัักษร
ผู้้�สำเร็็จการศึึกษา นัับเป็็นวัันที่่�สำคััญที่่�สุดุ วัันหนึ่่�ง
    ปริิญญาศิิลปศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
    สาขาวิิชาสื่่�อสารมวลชน
ความสำเร็็จในครั้้�งนี้้� เปรีียบเสมืือนบัันไดขั้้น� แรก
5. นายอาทิิวราห์์ คงมาลััย
    แห่่งความสำเร็็จในชีีวิิต และเป็็นวัันที่่�ทุุกท่่าน
    ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� ต่่างรอคอยด้้วยความยิินดีี และภาคภููมิิใจยิ่่�ง
    สาขาวิิชาดนตรีีสากล 
นัั บ แต่่ นี้้� ไ ปขอให้้ บัั ณฑิิ ต ใช้้ วิิ ช าความรู้้�เป็็ น
6. นางสาวจิิราภรณ์์ เล็็กพงศ์์
เครื่่� อ งมืือในการประกอบอาชีี พด้ ้ ว ยความ
    ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีความขยัันหมั่่�นเพีียร ยึึดมั่่�นใน
    สาขาวิิชาดนตรีีไทย
คุุณธรรมจริิยธรรมอย่่างเคร่่งครััด ตระหนัักใน
7. นางจำปา แสนพรม
ภาระความรัั บผิิ ด ชอบ และปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�
    ปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
อย่่างเต็็มกำลัังความสามารถ ตลอดจนแสวงหา
    สาขาวิิชานาฏกรรมไทย

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

โอกาสเพื่่� อพัั ฒ นาตนเองอย่่ า งสม่่ำเสมอ
ให้้ ก้ ้ า วทัั น การเปลี่่� ย นแปลงของเทคโนโลยีี
สภาพแวดล้้อม สัังคม เศรษฐกิิจ ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ”
อธิิ ก ารบดีี ม.ร. กล่่ า วต่่ อ ไปว่่ า
ปริิญญาบััตรที่่�ได้้รัับเป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิต
จงอย่่ า หยุุดที่่� จ ะเรีียนรู้้ � แ ละขวนขวายหา
องค์์ ค วามรู้้ � ใ หม่่ ๆ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ที่่� ส ำคัั ญ
ต้้องดำรงตนอย่่างมีีสติิ และยึึดมั่่�นในปณิิธาน
ของมหาวิิ ท ยาลัั ย  คืือ “ความรู้้ � คู่่�คุุ ณธรรม”
ซึ่่� ง จะใช้้เป็็ น แนวทางในการทำหน้้าที่่� และ
ประกอบอาชีีพให้้เกิิดประโยชน์์มากที่่�สุุด เชื่่�อว่่า
ทุุกคนจะประสบความสำเร็็ จ  อีีกทั้้� ง ต้้องมีี
จิิ ต สาธารณะ คิิ ด สร้้างประโยชน์์ ใ ห้้แก่่ สัั ง คม
และประเทศชาติิ ตลอดจนขอให้้ช่่วยกัันรัักษา
ชื่่อ� เสีียงและเผยแพร่่เกีียรติิคุุณของมหาวิิทยาลััย
ให้้สัังคมทราบว่่า “รามคำแหงให้้โอกาสทาง
การศึึ ก ษากัั บทุุ ก คนเหมืือนเช่่ น บัั ณฑิิ ต ที่่� จบ
การศึึกษาไปทุุกรุ่่�น ต่่างออกไปสร้้างชื่่�อเสีียง
และคุุ ณ งามความดีี สมกัั บที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำแหงเป็็ น เสาเอกทางการศึึ ก ษาของ
ประเทศตลอดมา”

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย     รศ.วาริิศา  พลายบััว    อาจารย์์อภิิสิทธิ์์
ิ   � ศุุภกิิจเจริิญ    น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล    น.ส.กุุลิิศรา  เจริิญสุุข
บรรณาธิิการ
ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล                                        กองบรรณาธิิการ     น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ    น.ส.ศิิริภิ รณ์์  นามพงษ์์    น.ส.โชติิมา  เดชะราช
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