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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.

 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตน-
ราชสุด็า เจ้าฟ้้ามหาจักรีสิรินธิร มหาวชิราลงกรณวรราชภัักดี็ 
สริกิจิการณิพีีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช-
กุมารี เสด็็จพระราชด็ำเนินิิแทนิพระองค์์ พระราชทานิปรญิญาบัตัร
แก่่ผู้้�สำเรจ็ก่ารศึกึ่ษาจาก่มหาวิทิยาลัยัรามค์ำแหง ประจำปีก่ารศึกึ่ษา 
2562 - 2563 ระหวิ่างวิันิท่� 4 -5, 7 - 8 เมษายนิ 2565 ณ อาค์าร
หอประชุมพ่อขุนุิรามค์ำแหงมหาราช โด็ยม ่ศาสตราจารย์ ด็ร.สมบรูณ์ 
สขุสำราญ อปุนิายก่สภามหาวิทิยาลัยัรามค์ำแหง ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ 
ด็ร.สบืพงษ์ ปราบใหญ่ อธิกิ่ารบัด็ม่หาวิทิยาลัยัรามค์ำแหง พร�อมด็�วิย 
ก่รรมก่ารสภามหาวิิทยาลััย ค์ณะผู้้�บัริหาร ค์ณาจารย์ ขุ�าราชก่าร 
แลัะผู้้�แทนิบััณฑิิตเฝ้้ารับัเสด็็จฯ
 โอก่าสนิ่� สมเด็็จพระกนษิฐาธิริาชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพ-
รัตนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี ได็�พระราชทานิพระราโชวิาท
แก่่ผู้้�สำเร็จก่ารศึึก่ษาจาก่มหาวิิทยาลััยรามค์ำแหง ม่ใจค์วิามวิ่า           
                                                           (อ่่านต่่อ่หน้า 8) 

ในฉบัับัในฉบัับั หน้า 3-4...หน้า 3-4...

หน้า 6...หน้า 6...
• • สััมภาษณ์์ ปริิญญากิิตติมศัักิดิ์ิ�สััมภาษณ์์ ปริิญญากิิตติมศัักิดิ์ิ�

• • แพนเค้้กิ  - สัาริวััตริหมี  ค้วั้า “ดิ์็อกิเตอริ์”แพนเค้้กิ  - สัาริวััตริหมี  ค้วั้า “ดิ์็อกิเตอริ์”
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สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้าฯ พระราชทานปริญญากติตมิศักัดิ�แก่ผู้้ท้รงคุณุวุฒุิิ

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ็พระราชด็ำเนิินิแทนิพระองค์์ พระราชทานิปริญญาบัตัรแก่่ผู้้�สำเรจ็ก่ารศึกึ่ษาจาก่มหาวิทิยาลัยั
รามค์ำแหง โอก่าสนิ่�ได็�พระราชทานิปริญญาก่ติติมศึกั่ด็ิ�แก่่ผู้้�ทรงค์ณุวิฒุิใินิสาขุาต่าง ๆ ประก่อบัด็�วิย 
ปริญญานิิติศึาสตรดุ็ษฎี่บััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ด็ิ� แก่่ นางเมทินี ชโลธิร นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 
พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปริญญาบัริหารธิุรกิ่จด็ุษฎี่บััณฑิิตกิ่ตติมศึัก่ด็ิ� แก่่ นายสุขสันต์ 
ยศะสนิธิุ ์นายสมพร สบืถวลิกลุ นายเสรี จลุศกัด็ิ�ศรสีกลุ แลัะปริญญาศึลิัปก่รรมศึาสตรมหาบัณัฑิติ
ก่ิตติมศึัก่ด็ิ� แก่่ นางสาวนันทิด็า แก้วบัวสาย เม่�อวิันิท่� 4 เมษายนิ 2565 ณ อาค์ารหอประชุม
พ่อขุุนิรามค์ำแหงมหาราช

 ศ.ด็ร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ก่รรมก่ารสภามหาวิิทยาลััย
ผู้้�ทรงค์ุณวิุฒิิ อุปนิายก่สภามหาวิิทยาลััยรามค์ำแหง พร�อมด็�วิย 
ผูู้ช่้วยศาสตราจารย์ ด็ร.สบืพงษ์ ปราบใหญ่ อธิกิ่ารบัด็ม่หาวิทิยาลัยั
รามค์ำแหง แสด็งค์วิามยินิด็่ก่ับัผู้้�ทรงค์ุณวิุฒิิท่�ได็�รับัพระราชทานิ
ปริญญากิ่ตติมศึัก่ด็ิ�  รวิม 7 ราย ประก่อบัด็ �วิย ปริญญา
นติิศาสตรด็ษุฎีีบณัฑิติกิตติมศกัด็ิ� จำนิวินิ 3 ราย ได็�แก่่ นางเมทินี 
ชโลธิร อด่็ตประธิานิศึาลัฎ่ีก่า นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 
ก่รรมก่ารค์ณะก่รรมก่ารป้องกั่นิแลัะปราบัปรามก่ารทุจรติ แห่งชาติ 
พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ก่รรมก่ารอิสระแลัะประธิานิ
ค์ณะก่รรมก่ารก่ำก่บััด็แ้ลักิ่จก่าร บัริษทั ไทยออยล์ั จำกั่ด็ (มหาชนิ) 
ท่�ปรกึ่ษาผู้้�ทรงคุ์ณวิฒุิขิุองค์ณะก่รรมก่ารเตรย่มก่ารปฏิริป้ประเทศึ 
ปรญิญาบรหิารธิรุกจิดุ็ษฎีบีณัฑิติกิตติมศักด็ิ� จำนิวินิ 3 ราย ได็�แก่่ 
นายสขุสนัต์ ยศะสนิธิุ ์ประธิานิเจ�าหนิ�าท่�บัรหิาร บัรษิทั ชโย ก่รุ�ป 
จำก่ัด็ (มหาชนิ) นายสมพร สืบถวิลกุล ก่รรมก่ารผู้้�จัด็ก่ารใหญ่ 
บัริษัท ทิพยประก่ันิภัย จำกั่ด็ (มหาชนิ) นายเสรี จุลศักดิ็�ศรีสกุล 
ประธิานิก่รรมก่าร บัรษิทั บัย่อนิด์็ แพค็์เก่จจิ�ง จำก่ดั็ แลัะปรญิญา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิิตกิตติมศักดิ็� สาขาวิชาด็นตรีสากล 
ได็�แก่่ นางสาวนันทิด็า แก้วบัวสาย ศึิลัปินิ ด็ารา นิัก่แสด็ง 
นิายก่องค์์ก่ารบัริหารส่วินิจังหวิัด็ (อบัจ.) จังหวิัด็สมุทรปราก่าร
ในิงานิพิธ่ิพระราชทานิปริญญาบััตร เม่�อวิันิท่� 4 เมษายนิ  2565 
ณ อาค์ารวิิทยบัริก่ารแลัะบัริหาร

ม.รามฯ ยิินดีีกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที� ไดี�รับปริญญากิัตติมศัักัดีิ�
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                                                                                           นางเมทิินี ชโลธร 
อดีตีประธานศาลฎีีกา ปรญิญานิติศาสตรดุีษฎีีบัณัฑิติกิตติมศกัดีิ� กล่าวว่า ขอบัคุณุมหาวิทยาลยัรามคุำแหง
ที�มอบัปรญิญานติศิาสตรดีษุฎีีบัณัฑิิตกติตมิศกัดีิ�ให้ในคุรั�งนี� ถือืเป็นเกียรติประวัตขิองตนเองและคุรอบัคุรัว 
ตนได้ีมีโอกาสสอนหนงัสอืที�มหาวทิยาลยัรามคุำแหงมากว่า 10 ปี เห็นพัฒันาการของมหาวทิยาลยัตลาดีวชิา
ที�ได้ีคุงไว้ซึ่่�งมาตรฐานทางการศก่ษาที�ดีอีย่างเหนียวแน่นจนเป็นที�ยอมรบััจากสังคุม
 “การรักษามาตรฐานทางการเรียนการสอนที�ดีีมาตลอดีระยะเวลาหลายสิบปีี สะท้อนถึึงคุณุภาพ
ที�ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคุำแหงกลายเปี็นสถึาบันหลักที�มอบโอกาสทางการเรียนร้ ้ ผลิตบัณฑิิตที�มี
คุุณภาพออกไปีส้่สังคุม ฝากบัณฑิิตนิติศาสตร์ นำคุวามร้้ดี้านกฎหมายไปีขัับเคุล่�อนกระบวนการยุติธรรม 
และเป็ีนที�พึ�งให้กบัปีระชาชนไดี้อย่างแท้จริง”

ม.ร. มอบปริญญากิิตติมศัักิดิ์ิ� แกิ่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิม.ร. มอบปริญญากิิตติมศัักิดิ์ิ� แกิ่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิม.ร. มอบปริญญากัิตติมศัักัดีิ� แกั่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิม.ร. มอบปริญญากัิตติมศัักัดีิ� แกั่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

สภามหาวิิทิยาลัยรามคำแหง อนุมัติิปริญญากิิติติิมศัักิดิ์ิ�แกิ่ผู้้�ทิรงคุณวิุฒิิ ผู้้�มีควิามร้�ควิามสามารถในสาขาวิิชาติ่างๆ 
ในพิิธีพิระราชทิานปริญญาบััติร รุ่นทิี� 46 เม่�อวิันทิี� 4 เมษายน 2565 ณ อาคารหอประชุมพิ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี� ‘ข่่าวรามคำแหง’ ฉบัับันี� ไดี้สัมภาษณ์ผู้้้ไดี้รับั ดีุษฎีีบััณฑิิต มหาบััณฑิิต และบััณฑิิต
กิตติมศักดีิ� ถื่งคุวามร้้ส่ก ข้อคุิดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน รวมทั�งสิ�งที�อยากฝากถื่งบััณฑิิตรุ่นที� 46

นายสุชาติิ ติระกิ้ลเกิษมสุข 
กรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ปริญญานิติศาสตรดีุษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักดีิ� กล่าวว่า ตนเป็นล้กศิษย์
ของรั�วพ่ัอขนุรามคุำแหงมาตั�งแต่สมยัเป็นนกัเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคุำแหง คุติพัจน์ ที�ว่า 
“เปลวิเทิยีนให�แสง รามคำแหงให�ทิาง” เป็นประโยคุสั�น ๆ ที�สื�อคุวามหมายถืง่อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
ตลาดีวิชาแห่งนี�ไดี้เป็นอย่างดีี
 “คุวามร้้และปีระสบการณ์ที�ไดี้รับจากมหาวิทยาลัยรามคุำแหง สามารถึนำไปีปีระยุกต์ใช้ไดี้
เปี็นอย่างดีี โดียเฉพาะหลักคุิดีที�อาจารย์มักจะสอนเสมอว่า ทุกคุนอย้ ่ภายใต้กฎหมายเดีียวกัน 
คุวามเสมอภาคุคุ่อหลักสากล ฝากบัณฑิิตรามคุำแหงให้เติบโตเปี็นคุนดีี คุำนึงถึึงผลปีระโยชน์ขัองมหาชน
เปี็นหลัก ซึ่ึ�งเปี็นสิ�งสำคุัญที�จะทำให้สังคุมเกิดีคุวามสงบสุขัขัึ�นต่อไปี”

                      พิลติำรวิจเอกิ เอกิ อังสนานนทิ์ 
กรรมการอิสระและประธานคุณะกรรมการกำกับัดี้แลกิจการ บัริษัท ไทยออยล์ จำกัดี (มหาชน) ที�ปรก่ษา
ผู้้้ทรงคุณุวุฒขิองคุณะกรรมการเตรียมการปฏิริป้ประเทศ ปรญิญานติศิาสตรดีษุฎีบีัณัฑิติกิตตมิศกัดีิ� กล่าวว่า 
ผู้มเป็นศิษย์เก่ารามคุำแหง และไดี้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์บัรรยายพัิเศษ รวมทั�งยังไดี้รับัการโปรดีเกล้าฯ
ให้ดีำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคุำแหง เป็นเวลาถื่ง 2 สมัย ถืือเป็นเกียรติและคุวามภ้มิใจ
ส้งสุดีที�ไดี้รับัปริญญากิตติมศักดีิ� จากมหาวิทยาลัยรามคุำแหง ในคุรั�งนี� 
  บัรบิัทของแวดีวงการศก่ษาในปัจจบุันัได้ีเปลี�ยนไป มหาวิทยาลยัมกีารพัฒันาข่�นตามลำดีบัั เพัื�อให้
ทันต่อการเปลี�ยนแปลงของโลก ทั�งไดี้ขยายสาขาวิทยบัริการไปยังทุกภ้มิภาคุของประเทศและใน
หลายประเทศทั�วโลก ซึ่่�งตนไดี้ติดีตามและมีส่วนช่วยสนับัสนุนโคุรงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถืุประสงคุ์ของมหาวิทยาลัย หวังอย่างยิ�งว่ามหาวิทยาลัยจะยังคุงดีำเนินโคุรงการต่างๆที�เป็นประโยชน์
เช่นนี�ต่อไป
  “บัณฑิิตนิติศาสตร์รุ ่นพี� จากมหาวิทยาลัยรามคุำแหง ปีระสบคุวามสำเร็จในหน้าที�การงาน
ทั�งผ้ท้ี�ทำงานในกระบวนการยุติธรรม อาท ิปีระธานศาลฎีกา อัยการสง้สดุี ตลอดีจนรบัราชการในทกุสาขัา
วชิาชพีอย่างมากมาย หวังว่าจะเป็ีนแนวทางให้บณัฑิติใหม่ตั�งใจศกึษาเล่าเรยีนต่อยอดีพ่�นฐานด้ีานกฎหมาย
ที�ไดี้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี� นำไปีพัฒนาคุวามร้้คุวามสามารถึขัองตนเองให้เพิ�มขัึ�น เพ่�อเตรียมพร้อม
ไปีสอบแขั่งขัันในเวทีต่างๆ ให้สำเร็จและก้าวไปีส้่ตำแหน่งหน้าที�การงานที�หวังไว้ ที�สำคุัญต้องมีคุุณธรรม
และจรยิธรรมในการทำงานและดีำรงชีวิต สร้างปีระโยชน์และช่วยเหล่อปีระชาชน สงัคุม และเป็ีนกำลงัสำคุญัขัองปีระเทศชาตต่ิอไปี”  (อ่่านต่่อ่หน้า 4) 
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ม.ร. มอบปริญญากิิตติมศัักิดิ์ิ� แกิ่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิม.ร. มอบปริญญากิิตติมศัักิดิ์ิ� แกิ่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิม.ร. มอบปริญญากัิตติมศัักัดีิ� แกั่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิม.ร. มอบปริญญากัิตติมศัักัดีิ� แกั่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

นายสุขสันติ์  ยศัะสินธุ ์  
ประธานเจ้าหน้าที�บัริหาร บัริษัท ชโย กรุ �ป จำกัดี (มหาชน) ปริญญาบัริหารธุรกิจดีุษฎีีบััณฑิิกิตติมศักดีิ� 
กล่าวว่า ภาคุภ้มิใจที�มหาวิทยาลัยรามคุำแหง ไดี้มอบัปริญญากิตติมศักดีิ� ให้ไว้เพัื�อเป็นเกียรติแก่ตนเอง 
คุรอบัคุรัวและวงศ์ตระก้ล เพัราะมหาวิทยาลัยรามคุำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดีวิชาที�มีคุุณภาพัมาตรฐาน
เป็นที�ยอมรับัของสังคุมทั�งในประเทศและต่างประเทศ ทั�งยังผู้ลิตบััณฑิิต มหาบััณฑิิต และดีุษฎีีบััณฑิิต 
ออกไปทำประโยชน์รับัใช้สังคุมและประเทศชาติ มาอย่างยาวนานถื่ง 50 ปี และขอให้เป็นเช่นนี�ตลอดีไป
  “ขัอให้บัณฑิิตดี้านบริหารธุรกิจทุกท่าน จงภาคุภ้มิใจให้มหาวิทยาลัยแห่งนี�ที�เปีิดีโอกาสทางการศึกษา
ให้กบัทกุคุน และมีคุวามมมุานะพยายาม และเอ่�อเฟ้ื้�อเก่�อก้ลซึ่ึ�งกันและกนั เพราะการทำงานไม่สามารถึทำคุนเดียีวได้ี 
ต้องพึ�งพาอาศัยซึ่ึ�งกันและกัน และการที�จะปีระสบคุวามสำเร็จในชีวิต ก็ต้องมีคุวามร้้คุ้่คุุณธรรม ตามที�
มหาวิทยาลัยรามคุำแหงไดี้ฝึกฝนอบรมมาดี้วย”

                                       นายสมพิร  ส่บัถวิิลกิุล 
กรรมการผู้้้จัดีการใหญ่ บัริษัท ทิพัยประกันภัย จำกัดี (มหาชน) ปริญญาบัริหารธุรกิจดีุษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักดีิ� 
กล่าวว่า ปริญญากิตติมศักดีิ�ที�ไดี้รับันี� ถืือเป็นเกียรติและคุวามภาคุภ้มิใจอย่างยิ�ง เพัราะเป็นสิ�งที�ยืนยันว่า สิ�งที�
ตนเองได้ีกระทำมาตลอดีชีวติการทำงาน เป็นที�ประจกัษ์ต่อสาธารณชน และได้ีรับัการยอมรบััจากสถืาบันัการศก่ษา 
ที�เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนคุนไทยทั�วไป
  มหาวิทยาลัยรามคุำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที�ให้โอกาสประชาชนทุกระดัีบั ไดี้เข้ามาศ่กษาหาคุวามร้้ 
โดียเฉพัาะอย่างยิ�งในอดีีตที�ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถืเข้าถื่งการศ่กษาระดัีบัอุดีมศ่กษาไดี้มากนัก
มหาวิทยาลัยแห่งนี� ไดี้เปิดีกว้างให้กับัทุกคุนเข้ามาศ่กษา และสำเร็จออกไปเป็นกำลังสำคุัญที�ช่วยพััฒนาสังคุม
และประเทศชาติสืบัไป
  “2 ปีีที�ผ่านมา ปีระเทศไทยไดี้เผชิญกับปีัญหาทางดี้านเศรษฐกิจ เน่�องมาจากการแพร่ระบาดีขัอง
โรคุโคุวิดี-19 จึงขัอฝากบัณฑิิตดี้านบริหารธุรกิจ ให้มาช่วยกันเปี็นกำลังสำคุัญในการพลิกฟื้้�นปีระเทศชาติ 
นำพาเศรษฐกิจขัองไทยไปีส้่คุวามรุ่งโรจน์ และสามารถึย่นหยัดีเปี็นแบบอย่างปีระเทศให้กับทุก ๆ ปีระเทศใน
อาเซึ่ียนต่อไปี”

นายเสรี จุลศัักิดิ์ิ�ศัรีสกิุล 
ประธานกรรมการ บัริษัท บีัยอนดี์ แพ็ัคุเกจจิ�ง จำกัดี ปริญญาบัริหารธุรกิจดีุษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักดีิ� กล่าวว่า
ร้ ้ส่กเป็นเกียรติ และภาคุภ้มิใจที�ไดี้รับัโอกาสรับัพัระราชทานปริญญาบัริหารธุรกิจดีุษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักดีิ�
จากมหาวิทยาลัยรามคุำแหง ซึ่่�งเป็นมหาวิทยาลัยตลาดีวิชาที�มอบัโอกาสทางการศ่กษาให้กับัทุกคุนในสังคุม
มาอย่างยาวนาน บััณฑิิตที�จบัการศ่กษาออกไป สามารถืสร้างคุุณประโยชน์ให้กับัประเทศไดี้หลากหลายแขนง
 “ผมทำงาน ทำการคุ้าขัายมาตั�งแต่อายุ 9 ขัวบ อาศัยคุวามขัยัน ตั�งใจ นำปีระสบการณ์มาปีรับใช้ 
จนตอนนี�สามารถึทำธรุกิจส่งออกไปีทั�วโลกได้ีสำเรจ็ ฝากบณัฑิติรามคุำแหง เม่�อเรยีนจบและได้ีรับพระราชทาน
ปีริญญาบัตรแล้ว ให้นำองคุ์คุวามร้้ที�ไดี้รับมาสร้างคุุณปีระโยชน์ให้กับบ้านเม่อง เพ่�อพัฒนาสังคุมให้เกิดี
คุวามเจริญรุ่งเร่องมากยิ�งขัึ�น”

                                        นางสาวินนัทิดิิ์า แกิ�วิบัวัิสาย
ศิลปินนักร้อง นายกองคุ์การบัริหารส่วนจังหวัดีสมุทรปราการ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิตกิตติมศักดีิ� 
สาขาวิชาดีนตรีสากล กล่าวว่า ร้้ส่กเป็นเกียรติ และเป็นเหมือนของขวัญหลังจากที�ไดี้เดีินสายงานศิลปินมา
คุร่�งคุ่อนชีวติ มหาวิทยาลยัรามคุำแหงผู้ลติบัณัฑิติรุน่พัี�รุน่น้องศลิปินจำนวนมาก มอบัโอกาสทางการศก่ษาให้กับั
หลาย ๆ คุนซึ่่�งล้วนประสบัคุวามสำเร็จในชีวิตดี้วยองคุ์คุวามร้้และประสบัการณ์ที�ไดี้รับัจากสถืาบัันแห่งนี�

“บัณฑิิตที�จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคุำแหง ล้วนเปี็นบัณฑิิตที�มีคุุณภาพ กว่าจะไดี้มา
ซึ่ึ�งคุวามสำเร็จ ต้องผ่านการทุ่มเท เหน็ดีเหน่�อย และอดีทน ขัอให้กำลังใจบัณฑิิตรามคุำแหงว่า ชีวิตเหม่อน
หนังส่อเล่มหนึ�ง ตลอดีเส้นทางชีวิตเปีรียบเสม่อนการเปีิดีอ่านหนังส่อบทแรกที�อาจจะเจอตำราให้เรียนร้้ 
หากเปิีดีไปีแล้วไม่เจอตำรา ขัอให้นำปีระสบการณ์ที�สั�งสมไว้ออกมาใช้ แต่หากไม่เจอตำราและยงัขัาดีปีระสบการณ์
ในบางเร่�อง ก็ขัอให้ยังคุงมีคุวามมุ่งมั�น และส้้ต่อไปี เริ�มต้นทำทุกอย่างดี้วยคุวามรัก แล้วชีวิตจะปีระสบ
คุวามสำเร็จอย่างแน่นอน”
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 ดิ์ร.เขมนิจ จามิกิรณ์ ‘แพนเค้ก’ ดีาราและพัิธีกรชื�อดีัง กล่าวว่า หลังจากที�เรียนจบั
ปริญญาโท จากคุณะรัฐศาสตร์ ม.ร. มุ่งศ่กษาต่อระดีับัปริญญาเอก คุณะพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยรามคุำแหง ระหว่างเรียนและทำดีุษฎีีนิพันธ์ มีท้อบั้าง เพัราะต้องทำงานไปดี้วย  
แต่กไ็ด้ี “พิี�หม”ี และคุรอบัคุรัว คุอยให้กำลังใจ สนบััสนุนในทกุๆ ด้ีาน และในช่วงของสถืานการณ์
โคุวดิี-19 ทำให้การทำดุีษฎีนีพิันธ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว้ การพับัอาจารย์กย็ากข่�น แต่สิ�งนี�
ทำให้เราไดี้ร้้จักแก้ไขปัญหาและปรับัการทำงาน ใช้ช่วงเวลาว่างจากงานทำดีุษฎีีนิพันธ์มากข่�น 
ไดี้สัมภาษณ์ เก็บัข้อม้ลจนสำเร็จ
   

 สำหรับัดีุษฎีีนิพันธ์ หัวข้อเรื�อง แนวิทิางกิารพิัฒินาสมรรถนะผู้้�ดิ์ำเนินรายกิารโทิรทิัศัน์
ระดิ์ับัม่ออาชีพิในประเทิศัไทิย ตนเองสนใจและตั�งใจทำหัวข้อนี�ตั�งแต่แรก รวมทั�งไดี้รับัคุำแนะนำ
จากอาจารย์ที�ปรก่ษาว่า การเป็นพัธิกีารหรอืผู้้ด้ีำเนินรายการ มผีู้้ใ้ห้คุวามสนใจเยอะมาก และตนเอง
กท็ำงานในแวดีวงนี� ถือืเป็นเรื�องที�น่าสนใจ น่าเรยีนร้ ้โดียได้ีศ่กษาจากผู้้้ทรงคุณุวุฒใินวงการหลายท่าน 
ซึ่่�งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับัผู้้้ที�ไดี้อ่านดีุษฎีีนิพันธ์เล่มนี� สามารถืนำไปปรับัใช้เป็นแนวคุิดี 
และข้อปฏิิบััติเบัื�องต้น ถืือเป็นประโยชน์ในการเตรียมคุวามพัร้อมให้กับัตนเองหรือต่อยอดี
การทำงานในอาชีพัการเป็นพัิธีกรไดี้ดีี
  ดิ์ร.เขมนิจ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคุำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที�หลายคุน
พัด้ีเป็นเสยีงเดียีวกนัว่า “เรยีนยากมาก และจบัยากมาก” เพัราะนกัศก่ษาทุกคุนต้องวางแผู้นการเรียน
และบัังคุับัตนเองให้เรียน อดีทน รับัผู้ิดีชอบั และใช้คุวามมานะพัยายามส้งมาก ส่วนในระดีับั
ปริญญาโทและปริญญาเอก มีการเรียนการสอนทั�งในและนอกห้องเรียน ไดี้พับัเจอเพัื�อน ๆ ที�
เข้ามาเรยีนในหลากหลายอาชีพัและอาย ุทำให้ได้ีมโีอกาสศก่ษาสิ�งต่างๆ แลกเปลี�ยนประสบัการณ์ 
เป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้ชีวิตและการทำงาน ที�สำคุัญอาจารย์จะคุอยบัอกเสมอว่า 
“การเรยีนตรงนี�ไม่ใช่แคุ่ว่าคุณุเก่ง คุณุเรยีนได้ีเสมอ แต่ต้องมคีุวามตั�งใจ อดีทน และขัยนัอย่างที�สดุี 
เพราะกว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาตรงนี�ให้สำเร็จไปีไดี้ไม่ใช่เร่�องง่าย มีหลายปีัจจัยมากที�ทำให้เรา
ไม่สำเร็จการศึกษา”
  ดีีใจที�วันนี�สำเร็จการศ่กษาเป็น “ด็ีอกเตอร์” อย่างที�ตั�งใจ ขอฝากถื่งนักศ่กษาทุกคุน 
“อย่าคิุดีว่าใคุรเก่งกว่าใคุร ให้คุดิีว่าการเรยีนร้ใ้นแขนงวชิาต่างๆ ทำให้ได้ีเพัิ�มพัน้คุวามร้ข้องเรามากข่�น 
เพัื�อนำมาปรับัใช้กับัชีวิตและการทำงาน” และที�สำคุัญ “ทำวันนี�ให้ดีีที�สุดี เชื�อว่าผู้ลของวันนี�
จะส่งผู้ลถื่งวันพัรุ่งนี�ให้ดี้วย และจงอย้่กับัปัจจุบััน ไม่ย่ดีติดีกับัอดีีตและไม่กังวลจนเกินไปกับั
อนาคุตที�ยงัมาไม่ถืง่ ซึ่่�งจะทำให้เราสามารถืก้าวไปข้างหน้าได้ีอย่างมั�นใจและประสบัคุวามสำเร็จในที�สดุี”
  ดี้าน พิ.ติ.ทิ.ดิ์ร.ศัักิดิ์ิ�สุนทิร เปรมานนทิ์ รองผู้้้กำกับัฝ่ายอำนวยการ กองบััญชาการ
ตำรวจสอบัสวนกลาง รับัผิู้ดีชอบัหน้าที�ช่วยราชการดี้แลฝ่ายต่างประเทศของกองบััญชาการ
ตำรวจสอบัสวนกลาง กล่าวว่า หลกัการพัฒันาทรพััยากรมนุษย์เป็นหลกัสำคุญัขององค์ุกร ที�ทกุองค์ุกร
ทั�งภาคุรัฐและภาคุเอกชนคุวรมีคุวามใส่ใจและดี้แล เกณฑิ์หลักในการพััฒนาคุนนั�นจะช่วยดี้แล

         “แพนเค้้ก” เขมนิจ จามิกรณ์์ และ “สารวัตรหมี” 
พ.ต.ท.ดร.ศัักดิ�สุนทร เปรมานนท์  ใช�เวิลา 7 ปี ควิ�าปริญญาเอกิ 
ปรชัญาดุิ์ษฎีบีัณัฑิิติ (กิารพิฒัินาทิรพัิยากิรมนษุย์) คณะพัิฒินาทิรัพิยากิรมนุษย์ 
มหาวิทิิยาลัยรามคำแหง เผู้ยภม้ใิจและมุง่นำควิามร้�ไปปรบััใช�ให�เกิดิิ์ประโยชน์
กิับักิารทิำงานมากิทิี�สุดิ์

ในเรื�องของการบัรหิารจดัีการในองค์ุกรได้ีดี ีจง่ตัดีสนิใจ
เรยีนด้ีานนี�ในระดีบััดีษุฎีบีัณัฑิติทนัท ีหลังจบัการศ่กษา
ระดัีบัมหาบััณฑิิต จากคุณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคุำแหง 
  “ร้ส้กึเป็ีนเกยีรตอิย่างยิ�งที�ได้ีเข้ัารบัพระราชทาน
ปีริญญาบัตร นับเปี็นคุวามสำเร็จอันส้งสุดีในดี้าน
การศึกษา มีร้ ้สึกปีลาบปีล่�มและยินดีีต ่อผลขัอง
คุวามตั�งใจและคุวามพยายามนี� ทำให้เรามีคุวามร้้
เพิ�มขัึ�นและเปี็นการเพิ�มศักยภาพดี้านวิชาการ รวมถึึง
การเปีิดีมุมมองดี้านคุวามคุิดีและวิสัยทัศน์ให้กว้างขัึ�น
จากเดีิม” 
  สำหรับัดีุษฎีีนิพันธ ์ หัวข ้อเรื�อง กิลยุทิธ ์
กิารพัิฒินาทิรัพิยากิรมนุษย์ของสำนักิงานติำรวิจ
แห่งชาติิ (Human resource development 
strategies of the Royal Thai Police) ของ 
พิ.ติ.ทิ.ดิ์ร.ศัักิดิิ์�สุนทิร เปรมานนทิ์ มีแรงบัันดีาลใจ
มาจากพััฒนาการของทุกสิ�งบันโลกตั�งแต่อดีีตจนถื่ง
ปัจจุบััน โดียเฉพัาะดี้านบุัคุลากรที�มีการผู้ลัดีเปลี�ยน
บัคุุคุลอย้ต่ลอดีเวลา เมื�อโลกมกีารเปลี�ยนแปลง บุัคุคุล
จง่ต้องมกีารเปลี�นนแปลงตามไปด้ีวย โดียมหีวัข้อสำคุญั 
เช่น การพัฒันาทรพััยากรมนษุย์ การบัรหิารงานบัคุุคุล 
การพััฒนาบุัคุลากร การพััฒนาองคุ์การ การบัริหาร
งานบัุคุคุล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  “เราอยากเป็ีนส่วนหนึ�งที�ช่วยเสนอคุำแนะนำ
ในการปีรบัปีรงุ เปีลี�ยนแปีลงการทำงานขัองข้ัาราชการ
ตำรวจ เพ่�อให้มกีารก้าวหน้าด้ีานบคุุลากรตามยคุุสมยั 
โดียนำคุวามร้้ด้ีานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาจัดีทำ
เปี็นดีุษฎีนิพนธ์และนำไปีใช้ในองคุ์กร คุำนึงถึึง
ผลปีระโยชน์ส่วนรวมมากที�สุดี”
  พิ.ติ.ทิ.ดิ์ร.ศัักิดิ์ิ�สุนทิร ยังกล่าวต่ออีกว ่า 
เราทุกคุนมีช่วงเวลาที�ยากลำบัากในการเรียน รวมทั�ง
มีภาระหน ้าที�การงานที�ต ้องใส ่ ใจไปพัร ้อมกัน 
คุวามรับัผู้ิดีชอบัจ่ ง เป ็น เรื� อ งที� สำคุัญ รวมทั� ง
การแบั่งเวลาให้เหมาะสมกับัการทำงานและการเรียน 
โดียช่วงเวลาทำงานจะมุง่เน้นไปยังการทำงานเป็นหลัก 
พัอมีช ่วงว ่างจากการทำงานก็จะใส่ใจเรื�องเรียน
เป็นสำคัุญ และดี้วยภาระหน้าที�รับัผู้ิดีชอบัเป็นเรื�อง
ที�สำคุัญ จ่งมีการยืดีหยุ่นเรื�องการเรียนออกไปบั้าง 
แต่กระนั�นก็ยังไดี้รับัคุวามใส่ใจจากอาจารย์และ
เจ้าหน้าที� ผู้้ใ้ห้คุำปรก่ษาทั�งเรื�องการเรยีนและดีษุฎีนีพิันธ์ 
ทำให้สำเร็จไดี้ดี้วยดีี

“แพนเค้ก  - สารวัตรหมี”“แพนเค้ก  - สารวัตรหมี”

ปลื้มคุวุ�า “ดี็อกัเตอร์” จากัรั้วุรามคุ�าแหงปลื้มคุวุ�า “ดี็อกัเตอร์” จากัรั้วุรามคุ�าแหง



ข่าวรามคำาแหง วันที่  ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕๖

 นางสาวทักษพร ศักด็ิ�สยามกุล 
หร่อ บัณฑิิตน้ำหวาน ผู้้ �จบัปริญญาตร่
พร�อมเก่่ยรตินิิยม อันิด็ับั 1 เหร่ยญทอง 
ค์ณะรฐัศึาสตร์ จาก่ก่ารเรย่นิระบับั Pre-degree
สะสมหนิ่วิยก่ิตได็�  80 หนิ่วิยก่ิต ศึึก่ษา
ต่ออ่ก่ 1 ปี จบัก่ารศึึก่ษา ขุณะอายุ 19 ปี 
ก่ล่ัาวิด็�วิยค์วิามภม้ใิจว่ิา ม.รามค์ำแหง เป็นิ
มหาวิิทยาลััยท่�ให�โอก่าสตั�งแต่นัิก่เร่ยนิมัธิยมปลัาย แลัะค์นิทั�วิไปท่�ต�องก่าร
ศึึก่ษาหาค์วิามร้� ได็�เขุ�าส้่ระบับัก่ารศึึก่ษา ภายใต�ค์่าเทอมท่�เขุ�าถึึงได็�ง่าย 
แลัะระบับัก่ารศึึก่ษาท่�ไม่ได็�บัังคั์บัให�ต�องเขุ�าเร่ยนิ ทำให�ม่อิสระในิก่ารเร่ยนิ
มาก่ขุึ�นิ
	 “ตััดสิินใจเรีียน	Pre-degree	พรี้อมกัับเรีียนมัธยมไปด้วย	และ
หลังจากัสิะสิมหน่วยกิัตัจบกัารีศึึกัษามัธยมปลายแล้ว	ก็ัเรีียนควบค่่	2	
มหาวิทยาลัย	โดยมีเทคนิคคือวิชาไหนที�เข้้าห้องเรีียนได้	จะพยายาม
เข้ ้าเรีียน	เผื่ื�อมีคำถามสิงสัิยตัรีงไหนจะได้สิอบถามอาจารีย์ในห้อง	
อกีัทั�งยงัได้ทำความรี่จ้กััเพื�อนในห้องเรียีน	ที�สิามารีถช่วยกัันติัว	หรีือแบ่งปัน
สิรีุปเนื�อหาเรีียนด้วยกัันได้	
	 สิำหรีับกัารีเรีียน	2	ที�พรี้อมกัันนั�น	พยายามแบ่งเวลาและชั�งน�ำหนักั
ความสิำคัญข้องงานแตั่ละอย่างให้ดี	ตัั�งแตั่ตัอนนั�นจนถึงทุกัวันนี�	ได้ทำ	
to	do	list	ให้ตััวเองล่วงหน้า	1	อาทิตัย์	เพื�อให้รี่้ว่าในแตั่ละวันตั้องทำอะไรี
ให้ได้เท่าไหรี่	และจะตั้องพยายามทำให้ได้ตัามเป้าหมายที�วางไว้มากัที�สิุด	
ไม่สิะสิมงานค้างหรีือภารีะกัารีอ่านหนังสิือเอาไว้
	 อยากัให้นักัศึึกัษารีามคำแหงทุกัท่านอย่ายอมแพ้กัับกัารีเรีียน	
คนเก่ังไม่น่ากัลวัเท่าคนข้ยนั	หากัเรีาพยายามมากัพอ	และพยายามอย่างถก่ัทาง	
ในทางที� เหมาะสิมกัับวิถีกัารีเรีียนรี่ ้ข้องเรีา	สิักัวันความสิำเรี็จกั็จะ
มาหาเรีาอย่างแน่นอน	เพียงแตั่บางคนอาจจะมาช้า	บางคนอาจจะมาเรี็ว	
อย่าเอาตััวเรีาเองไปเปรีียบเทียบกัับคนอื�น	เปรีียบเทียบตััวเรีากัับตััวเรีา
ในวันเมื�อวาน	ว่าเรีาดีข้ึ�นกัว่าวันกั่อนกั็เพียงพอแล้ว”

          นายรวิภัาส วงษ์ชารี 
หรอ่ บณัฑิิตต้น จบัค์ณะรัฐศึาสตร์ แผู้นิ A 
ก่ารเมอ่งก่ารปก่ค์รอง เก่ย่รตนิิยิมอนัิด็บัั 1
เหรย่ญทอง ใช�เวิลัาในิก่ารศึึก่ษา 2 ปี ก่บััอก่่
1 ภาค์ก่ารศึึก่ษา ปัจจุบัันิบัรรจุเป็นิ
ขุ�าราชก่ารพลัเรอ่นิสามญั ตำแหน่ิงนัิก่ส่งเสรมิก่ารปก่ค์รองท�องถิึ�นิปฏิบิัตักิ่าร 
สงัก่ดั็สำนัิก่งานิส่งเสริมก่ารปก่ค์รองท�องถิึ�นิ จังหวัิด็สมทุรปราก่าร ก่ล่ัาวิว่ิา 
ผู้มเป็นิค์นิหนึิ�งท่�ได็�รับัทุนิ 5 A ซึึ่�งเป็นิทุนิสำหรับันัิก่ศึึก่ษาท่�เร่ยนิด็่ 
ให�เรย่นิโด็ยไม่ต�องจ่ายค่์าเทอมในิภาค์ก่ารศึกึ่ษานิั�นิๆ แลัะมหาวิิทยาลััย
ยังม่ระบับัก่ารสอบัแบับัอิเลั็ก่ทรอนิิก่ส์ (e-Testing) ซึ่ึ�งม่ขุ�อด็่ก่็ค์่อ
เม่�อเราสอบัเสรจ็ เราจะร้�เก่รด็ทนัิท ่อก่่ทั�งยงัเลัอ่ก่วินัิเวิลัาสอบัเองได็�อก่่ด็�วิย 
เป็นิระบับัก่ารสอบัท่�ช่วิยให�จดั็สรรเวิลัาเพ่�อไปเตรย่มตวัิสอบัในิก่ระบัวินิวิชิา
อ่�นิ ๆ ได็� ส่วินิเอก่สารตำราเร่ยนิขุอง ม.รามค์ำแหงม่ค์ุณภาพแต่ก็่ม่
ราค์าถึ้ก่มาก่ ๆ  ซึ่ึ�งช่วิยประหยัด็ค์่าใช�จ่ายได็� 
 นิอก่จาก่นิ่� บณัฑิติต้น ยงัได็�แนิะนิำก่ารเลัอ่ก่ก่ระบัวินิวิชิาสำหรบัั
ลังทะเบัย่นิเรย่นิไวิ�ว่ิา ค์วิรเลัอ่ก่เรย่นิก่ระบัวินิวิชิาท่�มเ่นิ่�อหาใก่ลั�เค์ย่งก่นัิ 
หาก่เลัอ่ก่ลังวิชิาท่�เก่่�ยวิกั่บัก่ารปก่ค์รอง ในิค์ณะรฐัศึาสตร์ก่จ็ะมเ่ก่่�ยวิก่บัั
วิิชาก่ารปก่ค์รองส่วินิภม้ภิาค์ ก่ารปก่ค์รองส่วินิท�องถิึ�นิ เพราะก่ารเลัอ่ก่เรย่นิ
ก่ระบัวินิวิชิาท่�มเ่น่ิ�อหาใก่ลั�เค์ย่งกั่นิ จะทำให�เหน็ิภาพ เหน็ิค์วิามสมัพนัิธ์ิ 
ตลัอด็จนิช่วิยให�ก่ารอ่านิหนิังส่อขุองเป็นิไปในิทิศึทางเด็่ยวิก่ันิด็�วิย
	 “ในสิ่วนข้องเทคนิคในกัารีอ่านหนังสิือ	ถ้าวิชาไหนที�เนื�อหา
ค่อนข้้างเยอะ	ก็ัจะอ่านซ้�ำอย่่หลายรีอบ	จากันั�น	จึงจะทำสิรีุปย่อใน
แตั่ละวิชาไว้อ่านทบทวนกั่อนสิอบ	โดยที�ไม่ตั้องไปอ่านในตัำรีาอีกั	มีกัารี
สิรีุปย่อในลกััษณะข้องแผื่นผื่งัความคดิ	(mind	mapping)	รีะบหุวัข้้อใหญ่	-	
องค์ปรีะกัอบหัวข้้อย่อยมีอะไรีบ้าง	แล้วก็ัเพิ�มเตัิมรีายละเอียดย่อย	ๆ	
ลงไป	และกัารีตัอบข้้อสิอบอตัันยัให้ได้คะแนนด	ีต้ัองมกีัารีอ้างองิทฤษฎี	ี
นิยาม	หรืีอหลกัักัารีต่ัาง	ๆ	ที�เกัี�ยวข้้องกับัสิิ�งที�โจทย์ถาม	และยกัตัวัอย่าง
ที�เกีั�ยวข้้องให้ตัรีงปรีะเด็น	เพื�อแสิดงให้เหน็ถึงความรี่ค้วามเข้้าใจเกัี�ยวกับั
บทเรีียนที�เรีาได้รีับมาตัลอดทั�งเทอม”

บััณฑิิตคณะรััฐศาสตรั์ มุ่่�งมุ่ั�นคว้้าปรัิญญา บััณฑิิตคณะรััฐศาสตรั์ มุ่่�งมุ่ั�นคว้้าปรัิญญา 

จบัด้้ว้ยเกีียรัตินิยมุ่ อัันด้ับั 1  จบัด้้ว้ยเกีียรัตินิยมุ่ อัันด้ับั 1  

 มุ ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์ 
ค่์อ ปณิธิานิขุองค์ณะรัฐศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามค์ำแหงท่�ผู้ลัิตบััณฑิิตให�ม่
ค์วิามร้�ค์้ค่์ณุธิรรม ตามอตัลักั่ษณ์ขุองมหาวิิทยาลัยั โด็ยในิแต่ลัะปี ค์ณะรฐัศึาสตร์
ผู้ลัิตบััณฑิิตออก่ส้่ตลัาด็แรงงานิเป็นิจำนิวินิมาก่ ให�บััณฑิิตสวิมใส่ค์รุยส่แด็ง
ในิวินัิพระราชทานิปรญิญาบััตร เพ่�อเป็นิบัทพิสจ้น์ิให�เหน็ิถึงึค์วิามเพย่ร พยายาม 
แลัะม่ค์วิามตั�งใจอย่างแรงก่ลั�า ท่�จะพัฒินิาประเทศึให�เจริญก่�าวิหนิ�าด็�วิยค์วิามร้�
ด็�านิรัฐศึาสตร์ต่อไป

                      นายพร์ี ชำานาญช่าง 
หร่อ บัณฑิิตพีร์ บััณฑิิตเก่่ยรตินิิยมอันิดั็บั 1 
ค์ณะรฐัศึาสตร์ ทั�งเรย่นิแลัะท�างานิไปพร�อมก่นัิ 
ขุณะนิ่�ก่�าลัังเตร่ยมตัวิเพ่�อศึึก่ษาต่อปริญญาโท 
เนิ�นิวิางแผู้นิก่ารเร่ยนิขุองตนิเองให�ม่เวิลัา
ส�าหรับัทุก่ก่ิจก่รรมอย่างลังตัวิ จนิสามารถึ
ท�างานิแลัะจบัก่ารศึกึ่ษาได็�ในิ 2 ปีค์รึ�ง พร�อมกั่บั
ค์วิ�าเก่่ยรตินิิยมมาให�ตนิเองแลัะค์รอบัค์รัวิด็�วิยค์วิามภาค์ภ้มิใจอย่างยิ�ง
	 “ผื่มชื�นชอบในรีะบบกัารีเรีียนข้อง	ม.รีามคำแหงที�มีความยืดหยุ่น	
สิำหรีับผื่มที�ไม่มีเวลาเข้้าห้องเรีียน	ใช้เวลาในวันหยุดไปซ้ื�อหนังสิือจากั			

			มหาวทิยาลยัมาศึกึัษาเพิ�มเตัมิ	พร้ีอมดเ่ทปบรีรียายจากัรีะบบ	Course	on	
			Demand	(M-Learning)	ที�ทำให้ผื่มสิามารีถเรีียนไปพรี้อม	ๆ	กัับ
			กัารีทำงานได้	สิ่วนวิธีกัารีเตัรีียมตััวสิอบ	ผื่มอ่านหนังสิือและทำฝึึกั
			แบบทดสิอบทบทวนความรี่้	เพื�อกัารีนำสิิ�งที�ได้ศึึกัษามาปรีะยุกัตั์ใช้จรีิง	
				 		อยากัเป็นกัำลังใจให้รีุ ่นน้องทุกัคน	บางครีั�งอาจเหนื�อยจากั
			กัารีเรียีนบ้าง	หรืีอทำงานไปด้วยเช่นเดยีวกับัผื่ม	ให้อดทนและตัั�งใจศึึกัษา				
			ทุกัคนสิามารีถเรีียนจบปรีะสิบความสิำเรีจ็ได้ไม่ต่ัางกันั	ข้อให้ทุกัคนนกึัถึง
			ความตัั�งใจเมื�อครีั�งสิมคัรีเข้้าเรียีน	ในยามที�ลำบากัหรืีอท้อใจ	ให้พยายาม
			ตั่อไป	เพรีาะความสิำเรี็จที�เป็นจุดหมายปลายทางอย่่ไม่ไกัลเกิันเอื�อม			
			ดังคำที�ว่า	‘ความลำบากัมักัจะมาพรี้อมกัับความสิำเรี็จเสิมอ”



ข่าวรามคำาแหงวันที่  ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๗

ส่่องภาพบรรยากาศส่่องภาพบรรยากาศ  บัณฑิิตรามฯบัณฑิิตรามฯ46464-5 เมษายน 25654-5 เมษายน 2565
ส่ัองภาพบัริริยากิาศัส่ัองภาพบัริริยากิาศั  บััณ์ฑิิตริามฯบััณ์ฑิิตริามฯ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑) วันที่  ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕๘

	 มููลนิิธิิการศึึกษาคณะมูนิุษยศึาสตร ์
มูหาวิิทยาลัยรามูคำแหง	มูีควิามูประสงค์จะให้ทุนิ
การศึึกษาประจำภาคเรียนิที�	2	ปีการศึึกษา	2564
จำนิวินิ	50	ทุนิๆละ	5,000	บาท	ให้แก่	นิักศึึกษา
คณะมูนิษุยศึาสตร์	ที�ลงทะเบยีนิมูาแล้วิไมู่น้ิอยกว่ิา	
2	ภาคเรยีนิปกต	ิขาดแคลนิทนุิทรัพย์ในิการศึกึษา	
และมูีควิามูประพฤติดี	ขยันิหมูั�นิเพียร	รวิมูทั�ง
ต ้องไมู ่ เป ็นินิักศึึกษาที� ขอจบการศึึกษาในิ
ภาคการศึึกษาที�ขอรับทุนิ	และต้องไมู่เคยเป็นิ
ผูู้้สำเร็จการศึึกษาในิระดับปริญญาตรี

คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร์. 
มอบทุุนุแก่่นุัก่ศึก่ษา 50 ทุุนุ

คณะมนุุษยศาสตร์์ ม.ร์. 
มอบทุุนุแก่่นุัก่ศึก่ษา 50 ทุุนุ

		 สำหรบั	หลักฐานิในิการสมูคัรขอรบัทนุิ	ประกอบด้วิย	1)	ใบสมูคัรขอรบัทนิของมูลูนิธิิกิารศึึกษา
คณะมูนุิษยศึาสตร์		2)	รูปถ่่ายขนิาด	1	นิิ�วิ	ถ่่ายมูาแล้วิไมู่เกินิ	1	ปี	จำนิวินิ	1	รูป		3)	หลักฐานิแสดง
ผู้ลการศึึกษาทุกภาคเรียนิจนิถ่ึงปัจจุบันิ	4)	สำเนิาบัตรประจำตัวินัิกศึึกษาและสำเนิาใบเสร็จแสดงวิ่า
นิักศึึกษายังคงลงทะเบียนิเรียนิอยู่ติดต่อกันิ	2	ภาคเรียนิปกติ	และ	5)	สำเนิาทะเบียนิบ้านิ	1	ฉบับ	
		 นิักศึึกษาคณะมูนุิษยศึาสตร์	ที�มูีควิามูประสงค์จะขอรับทุนิมููลนิิธิิการศึึกษาคณะมูนิุษยศึาสตร	์
ให้ขอรบัและย่�นิใบสมูคัร	Online	ได้ตั�งแต่	บัดันี้้� - 29 เมษายนี้ 2565 ที�	www.human.ru.ac.th	หรอ่ที�	
https://shorturl.asia/KYzGa	ดูรายละเอียดเพิ�มูเติมูได้ที�	Facebook	Fanpage	:	คณะมูนิุษยศึาสตร์	
มูหาวิิทยาลัยรามูคำแหง	หร่อโทร.	0-2310-8263

เจ้้าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณาธิกิาร	 ผศ.ดร.สรตี	ี	ปรชีาปัญญากุลุั																																							
ผู้้ป้ระสานงานข้อมล้สารสนเทศ				นางปญุญิสา อรพินิท์																	 

คณะผู้้จ้้ดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณาธิกิารผู้้ช่้่วย					รศ.วิารศิา		พิลัายบัวัิ    อาจารย์อภิสิทิธิ์ิ�		ศภุิกุจิเจรญิ				น.ส.พิรรณวิรา		เพิิ�มพิลูั				น.ส.กุลุัศิรา		เจรญิสขุ
กองบรรณาธิิการ	 				น.ส.กุนษิฐา		ทองจบัั    น.ส.ศริภิิรณ์  นามพิงษ์    น.ส.โชตีมิา  เดชะราช
ช่่างภาพ	 	 				นายภิาณพุิงศ์		พิงิไธิ์สง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจ้ดัหน้า					นายสณัฐติี	ิ	เทศสแีดง				นายสยมุพิลั		ศรพิรหม    นายสภุิะชยั  อวินศรี    				

พิระบัาทสมเด็จพิระเจ้าอยู �หัวิทรงพิระกุรุณา
โปรดเกุลั้าโปรดกุระหม�อม ให้ข้าพิเจ้ามาปฏิิบััตีิ
พิระราชกุรณียกุจิแทนพิระองค์ ในพิธิิ์พีิระราชทาน
ปริญญาบััตีรของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
ประจำปีกุารศกึุษา 2562 - 2563 ในวัินนี� ขอแสดง
ควิามช่�นชมตี�อผู ้ทรงคุณวุิฒิิแลัะบััณฑิิตีทุกุคน
ที�ได้รับัเกุียรตีิแลัะควิามสำเร็จ
 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหงนี� เป็นมหาวิิทยาลัยั
ในแบับัที�ให้โอกุาสแกุ�ผู ้ปรารถนาวิิชาควิามรู ้
ให้เข้ามาศึกุษาค้นควิ้าวิิทยากุารตี�าง ๆ ได้อย�าง
กุว้ิางขวิางแลัะอย�างอสิระ จึงอำนวิยประโยชน์ได้มากุ 
ในด้านสนับัสนุนส�งเสริมบัุคคลัทั�วิไป ให้ได้เพิิ�มพิูน
แลัะฟื้้�นฟืู้ควิามสามารถของตีนทางด้านวิิชากุาร
บััณฑิิตีทั�งหลัายไม�วิ �าจะมีกุารงานทำอยู �แลั ้วิ 
หร่อกุำลัังจะออกุไปประกุอบัอาชีพิกุารงานกุ็ตีาม 
ควิรจะได้นำควิามรู้ควิามสามารถที�สร้างเสริมมา
ด้วิยดดีงักุลั�าวิ ไปใช้ในกุารดำเนนิชีวิิตีแลัะกุารทำงาน 
โดยคำนึ งถึ งควิามพิอเหมาะพิอดีอยู�เ สมอ 
ควิามพิอเหมาะพิอดีนี�  เป ็นหลัักุสำคัญของ
กุารประพิฤตีิตีนปฏิิบััตีิงานทุกุอย�าง กุารวิางตีัวิให้
พิอเหมาะพิอดีกุับัภิาวิะฐานะแลัะหน้าที�ของตีน 
รวิมทั�งกุารทำงาน โดยนำควิามรู้แลัะวิิทยากุาร
มาปรบััใช้อย�างเหมาะสม สอดคล้ัองกัุบัควิามต้ีองกุาร 
ควิามจำเป็นแลัะสถานกุารณ์แวิดลั้อม เป็นปัจจัย
สำคัญของกุารสร้างสรรค์ควิามสำเร็จในชีวิิตี
แลัะกุิจกุารงาน จึงขอให้บััณฑิิตีพิิจารณาหา
ควิามพิอเหมาะพิอดขีองตีนให้ทราบัชดั แล้ัวิประพิฤติี
ปฏิิบััตีิกุารทุกุอย�าง โดยไม�ให้ขาดแลัะไม�ให้เกุิน
 ในพิระปรมาภิิไธิ์ยพิระบัาทสมเด็จ-
พิระเจ้าอยู �หัวิ ขออวิยพิรให้บััณฑิิตีทุกุคนแลัะ
ทุกุท�านที�มาร�วิมในพิิธิ์ีนี� มีควิามเจริญกุ้าวิหน้า
แลัะควิามผาสุกุสวิัสดีจงทั�วิกุัน

	 สมูาคมูนิิติศึาสตร์	มูหาวิิทยาลัยรามูคำแหง	
จัดซุุ้้มูแสดงควิามูยินิดีให้กับบัณฑิิต	มูหาบัณฑิิต	
และดษุฎีบีณัฑิติ	รุน่ิที�	46	โดยมู	ีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สืบัพงษ์  ปราบัใหญ่่	อธิิการบดีมูหาวิิทยาลัย
รามูคำแหง	และนี้ายคณิติ  วลัยะเพช็่ร์	นิายกสมูาคมู
นิิติศึาสตร์	มูหาวิิทยาลัยรามูคำแหง	พร้อมูด้วิย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากู้ร ศิริยุทธ์์วัฒนี้า คณบดี
คณะนิิติศึาสตร์	คณะผูู้ ้บริหาร	คณาจารย์	และ
กรรมูการสมูาคมูฯ	ร่วิมูแสดงควิามูยินิดีกับบัณฑิิต
คณะนิิติศึาสตร์	ที� เข ้าฝึ ึกซุ้้อมูรับพระราชทานิ
ปรญิญาบตัร	เมู่�อวินัิที�	31	มูนีิาคมู	2565	ณ	บรเิวิณ
ซุุ้้มูแสดงควิามูยินิดี	คณะนิิติศึาสตร์	อาคาร	2
		 โอกาสนีิ�	นี้ายคณิติ วลัยะเพช็่ร์	นิายกสมูาคมู
นิิตศิึาสตร์	มู.ร.	กล่าวิว่ิา	สมูาคมูนิิตศิึาสตร์	หาวิิทยาลัย
รามูคำแหง	ขอแสดงควิามูยนิิดกีบับณัฑิติ	มูหาบณัฑิติ	
และดุษฏีีบัณฑิิตทุกคนิที�จะเข้ารับพระราชทานิ
ปริญญาบัตรในิครั� ง นีิ� 	และทางสมูาคมูได ้ จัด
ซุุ้ ้มูถ่่ายภาพแสดงควิามูยินิดีในิบริเวิณชั�นิ	1	อาคาร
นิิติศึาสตร์	ไวิ้หลายซุุ้้มู	เพ่�อให้บัณฑิิต	ญาติมูิตร	
และเพ่�อนิ	ๆ	จากทุกคณะได ้ร ่วิมูกันิเก็บภาพ

สมาคมนิติศาสตร์ ม.ร. สมาคมนิติศาสตร์ ม.ร. 
จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 46จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 46

แห่งควิามูยินิดีไวิ้เป็นิที�ระลึก	รวิมูทั�งได้บริการ
นิ�ำด่�มูฟรี	ให้แก่ทุกคนิที�เข้ามูาถ่่ายภาพบริเวิณ
ดังกล่าวิด้วิย

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้าฯ พระราชทานิ
ปริญญาบััตรฯ             (ต่่อจากหน้้า 1)

http://www.human.ru.ac.th
https://shorturl.asia/KYzGa



