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 ชาวรามคำแหงปลื�มปีตใินพระมหากรณุาธิคิณุพระบาทสมเด็จ็
พระเจ้าอย่่หัว ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้สมเด็็จพระกนิษฐา-
ธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ็ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้่้สำเรจ็การศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง                          
 ผู้่้ช่วยศาสตราจารย์ ด็ร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดีเผยวิ่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหงไดี้รับ
พระมหากรณุาธิิคณุจากพระบาทสมเด็ีจพระเจ้าอย่่หวัิ ทรงพระกรุณา
โปิรดีเกล้ัาฯ ให้สมเดีจ็พระกนิษิฐาธิริาชเจ้า กรมสมเดีจ็พระเทพรตันิ-
ราชสุดีาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ีจฯแทนิพระองค์ พระราชทานิ
ปิรญิญาบัตรแก่ผ่ส้ำเรจ็การศึึกษาจากมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ในิพิธิี
พระราชทานิปิริญญาบัตร รุ่นิที� 46                    (อ่่านต่่อ่หน้า 8) 

อธิการบดีขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่าย
ทำาให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำาเร็จลุล่วง

 ผู้่้ช่วยศาสตราจารย์ ด็ร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เปิ็นิปิระธิานิเปิิดีงานิสืบสานิศึิลัปิวัิฒนิธิรรมวิันิสงกรานิต์ ปิระจำปิี 
2565 โดียมีพิธิีสรงน้ิำพระพุทธิร่ปิ พิธีิบังสุกุลัอุทิศึส่วินิกุศึลัให้แก่ผ่้บริหารแลัะ
บคุลัากรมหาวิทิยาลัยัรามคำแหงผ่ล่้ัวิงลัับ แลัะมรีองศาสตราจารย์คมิ ไชยแสนสุข 
แลัะผู้่้ช่วยศาสตราจารย์วฒิุิศกัด็ิ� ลาภเจรญิทรพัย์ อดีตีอธิกิารบดีมีหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง ร่วิมอวิยพรชาวิรามคำแหงผ่านิวิีดีิทัศึนิ์ พร้อมดี้วิยผ่ ้บริหาร 
คณาจารย์ แลัะบุคลัากร ร่วิมพิธีิ เมื�อวิันิที� 11 เมษายนิ 2565 ณ หอปิระชุม
พ่อขุุนิรามคำแหงมหาราช
 โอกาสนิี้ ผู้ศ.ด็ร.สืบพงษ์ อธิิการบดีี ม.ร. กลั่าวิวิ่าปิระเพณีสงกรานิต์ 
ซึ่ึ�งเป็ินิทัง้วินัิสงกรานิต์ วินัิปีิใหม่ไทย แลัะยงัเป็ินิวินัิผ่ส้ง่อาย ุถือืเป็ินิกิจกรรมหนึิ�ง
ที�จัดีข้ึุนิเพื�อให้บุคลัากรแลัะนัิกศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหงไดี้ร่วิมสืบสานิ
ศึิลัปิวิัฒนิธิรรมที�ดีีงามขุองไทย โดียร่วิมกันิอนิุรักษ์สืบสานิปิระเพณีสงกรานิต์
ขุองไทยเปิ็นิ “สงกรานิต์วิิถืีใหม่” ที�ยังคงควิามงดีงามตามเจตนิารมณ์ขุอง
บรรพบุรษุ โดียปิฏิบัิตติามแนิวิทางมาตรการขุองรัฐในิการจดัีกิจกรรมอย่างเคร่งครัดี 
เพื�อให้เทศึกาลันิี้เปิ็นิช่วิงเวิลัาแห่งควิามสุขุแลัะควิามปิลัอดีภััย  (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

ชาวรามคำแหงสืืบสืานประเพณีีสืงกรานต์์ปีใหม่ไทยชาวรามคำแหงสืืบสืานประเพณีีสืงกรานต์์ปีใหม่ไทย

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้าฯ พระราชทานิปริญญาบััตรแก่บััณฑิิตพิเศษ

 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตน-
ราชสุด็า เจ้าฟ้้ามหาจักรีสิรินธิร มหาวชิราลงกรณวรราชภักด็ี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒิน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
เสดี็จพระราชดีำเนิินิแทนิพระองค์ พระราชทานิปิรญิญาบตัรแก่ผ่ส้ำเรจ็
การศึกึษาจากมหาวิทิยาลััยรามคำแหง ปิระจำปีิการศึึกษา 2562 - 2563 
โดียบัณฑิิตพิเศึษทุกคนิไดี้รับพระมหากรุณาธิิคุณให้นิั�งวิีลัแชร์เขุ้ารับ
พระราชทานิปิริญญาบตัร ณ ด้ีานิล่ัางที�ปิระทบั นิบัเป็ินิควิามปิลัืม้ปีิติ 
แลัะเปิ็นิพระมหากรุณาธิิคุณแก่บัณฑิิตมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
อย่างหาที�สุดีมิไดี้ เมื�อวิันิที� 4 -5, 7 - 8 เมษายนิ 2565 ณ อาคาร
หอปิระชุมพ่อขุุนิรามคำแหงมหาราช

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

หน้า 5...หน้า 5...
• • สััมภาษณ์์ ปริิญญากิิตติมศัักิดิ์ิ�สััมภาษณ์์ ปริิญญากิิตติมศัักิดิ์ิ�

““ตูนตูน บัอดิ์้�สัแลม” ภูมิใจริับัปริิญญากิิตติมศัักิดิ์ิ�  บัอดิ์้�สัแลม” ภูมิใจริับัปริิญญากิิตติมศัักิดิ์ิ� 
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สมเด็จ็พระกนิษิฐาธิริาชเจ้าฯ พระราชทานิปริญญากติตมิศกัด็ิ�แก่ผู้้ท้รงคุณุวุฒุิิ

 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดีจ็พระราชดีำเนินิิแทนิพระองค์ พระราชทานิปิรญิญาบตัรแก่ผ้่สำเรจ็การศึกึษาจากมหาวิทิยาลััย
รามคำแหง โอกาสนิีไ้ด้ีพระราชทานิปิริญญากติตมิศึกัดีิ�แก่ผ่ท้รงคณุวิฒุใินิสาขุาต่าง ๆ ปิระกอบด้ีวิย 
ปริญญาปรัชญาดุ็ษฎีีบัณฑิิตกิตติมศักดิ็�  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวด็ล้อม ไดี ้แก่ 
ศาสตราจารย์จงรกัษ์ ผู้ลประเสรฐิ ภัาคสีมาชกิราชบณัฑิติ สำนัิกวิทิยาศึาสตร์ สาขุาวิชิาเทคโนิโลัยี-
สิ�งแวิดีล้ัอม ปริญญาปรชัญาดุ็ษฎีบัีณฑิติกติตมิศกัด็ิ� สาขาวชิาเคม ีได้ีแก่ ศาสตราจารย์ศภุวรรณ 
ตนัตยานนท์ นิายกสมาคมวิทิยาศึาสตร์แห่งปิระเทศึไทยในิพระบรมราชป่ิถัืมภ์ั ปรญิญาปรชัญา
ด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ไดี้แก่ นายวีระพล จิรประด็ิษฐกุล กรรมการ

 ผู้่้ช่วยศาสตราจารย์ ด็ร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แสดีงควิามยินิดีีกับผ่้ทรงคุณวิุฒิที�ไดี้รับ
พระราชทานิปิริญญากิตติมศัึกดีิ� รวิม 7 ราย ปิระกอบดี้วิย 
ปริญญาปรัชญาด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิง่แวด็ล้อม ได้ีแก่ ศาสตราจารย์จงรักษ์ ผู้ลประเสริฐ ภัาคีสมาชกิ
ราชบัณฑิิต สำนิักวิิทยาศึาสตร์ สาขุาวิิชาเทคโนิโลัยีสิ�งแวิดีลั้อม 
ปริญญาปรัชญาด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศักดิ็� สาขาวิชาเคมี ไดี้แก่ 
ศาสตราจารย์ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นิายกสมาคมวิิทยาศึาสตร์
แห่งปิระเทศึไทยในิพระบรมราชป่ิถืมัภ์ั ปรญิญาปรชัญาดุ็ษฎีบีณัฑิติ
กิตติมศักด็ิ�  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ ไดี ้แก ่  นายวีระพล 

ม.รามฯ ยิินดีีกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที� ไดี�รับปริญญากิัตติมศัักัดีิ�

ผ่้ทรงคุณวิุฒิ สภัามหาวิิทยาลััยราชภััฏิวิไลัยอลังกรณ์ ในิพระบรมราช่ปิถัืมภั์ ปิทุมธิานิี ปริญญาศิลปศาสตรด็ุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� สาขาวิชา
สือ่สารมวลชน ได้ีแก่ นายประวทิย์ แต่งอกัษร กรรมการบริหารหอภัาพยนิตร์ (องค์การมหาชนิ) ปริญญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิติกติตมิศกัด็ิ� 
สาขาวชิาด็นตรสีากล ได้ีแก่ นายอาทวิราห์ คงมาลยั นิกัร้องแลัะนิกัแสดีง ปรญิญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิติกติตมิศกัด็ิ� สาขาวิชาด็นตรีไทย
ไดี้แก่ นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ คร่ดีนิตรีไทย ขุ้าราชการบำนิาญ แลัะปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� สาขาวิชานาฏกรรมไทย
ไดี้แก่ นางจำปา แสนพรม ศิึลัปิินิซึ่อพ้ืนิบ้านิ คร่ใหญ่โรงเรียนิสืบสานิศึิลัปิวิัฒนิธิรรมลั้านินิาวิัดีวิชิรธิรรมสาธิิต เมื�อวิันิที� 5 เมษายนิ 2565 
ณ อาคารหอปิระชุมพ่อขุุนิรามคำแหงมหาราช

จิรประด็ิษฐกุล กรรมการผ่้ทรงคุณวิุฒิ สภัามหาวิิทยาลััยราชภัฏัิวิไลัยอลังกรณ์ ในิพระบรมราชป่ิถัืมภ์ั ปิทมุธิานิ ีปรญิญาศลิปศาสตรด็ษุฎีบีณัฑิติกติตมิศกัด็ิ� 
สาขาวชิาสือ่สารมวลชน ได้ีแก่ นายประวทิย์ แต่งอกัษร กรรมการบรหิารหอภัาพยนิตร์ (องค์การมหาชนิ) ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิติกติตมิศกัด็ิ� 
สาขาวิชาด็นตรีสากล ไดี้แก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย นิักร้องแลัะนัิกแสดีง ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิิตกิตติมศักดิ็� สาขาวิชาด็นตรีไทย ไดี้แก่ 
นางสาวจิราภรณ์ เล็กพงศ์ คร่ดีนิตรีไทย ขุ้าราชการบำนิาญ แลัะปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิิตกิตติมศักด็ิ� สาขาวิชานาฏกรรมไทย ไดี้แก่ นางจำปา 
แสนพรม ศึลิัปิินิซึ่อพืน้ิบ้านิ ครใ่หญ่โรงเรยีนิสืบสานิศึลิัปิวัิฒนิธิรรมล้ัานินิาวิดัีวิชิรธิรรมสาธิติ ในิงานิพธิิพีระราชทานิปิริญญาบัตร เมื�อวินัิที� 5 เมษายนิ 2565 
ณ อาคารวิิทยบริการแลัะบริหาร ชั้นิ 1
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                                                                  ศาสตราจารย์ ด็ร.จงรักษ์ ผู้ลประเสริฐ 

ภัาคสีมาชกิราชบณัฑิติ สำนิกัวิทิยาศึาสตร์ สาขุาวิิชาเทคโนิโลัยสีิ�งแวิดีล้ัอม รบัปิริญญาปิรัชญาดีษุฎีีบณัฑิิต

กิตติมศึักดิี� สาขุาวิิชาวิิทยาศึาสตร์สิ�งแวิดีลั้อม กลั่าวิวิ่าในิฐานิะที�ผมเปิ็นิอาจารย์ ผมพยายามแนิะนิำ
นิักศึึกษาให้มีควิามตั้งใจ มุมานิะพยายาม แลัะมีจินิตนิาการในิการทำวิิจัยใหม่ๆ เสมอ เพื�อเปิ็นิปิระโยชนิ์
ต่อสิ�งแวิดีล้ัอม ซึ่ึ�งเปิ็นิสิ�งจำเปิ็นิสำหรับควิามยั�งยืนิขุองปิระเทศึชาติ ฝากให้ทุกคนิตระหนิักถืึงทรัพยากร
ที�มีอย่่ อนิุรักษ์แลัะส่งเสริมควิามยั�งยืนิขุองธิรรมชาติแลัะสิ�งแวิดีลั้อมต่อไปิ
 “รู้้�สึกึเป็็นเกยีรู้ติอิย่างสึง้ที่ี�ได้�รู้บัป็รู้ญิญาป็รู้ชัญาดุ้ษฎีีบณัฑิิติกิติติมิศักัดิ้�จากมหาวิิที่ยาลััยรู้ามคำแหง 
ที่ำให�ได้�รู้บักำลังัใจในการู้ตัิ�งใจที่ำงานผลัักดั้นนักวิจัิยรูุ้น่ใหม่ที่ั�งรู้ะด้บัอาจารู้ย์แลัะนกัศักึษาให�พัฒันาควิามรู้้� 
ควิามสึามารู้ถในการู้ที่ำงานเพั่�อป็รู้ะโยชน์ของป็รู้ะเที่ศัชาติ ิมหาวิทิี่ยาลัยัรู้ามคำแหง เป็็นมหาวิทิี่ยาลัยัทีี่�ให�
โอกาสึแก่เยาวิชนแลัะนักศักึษารูุ้น่ใหม่ในการู้ศึักษาเล่ัาเรู้ยีน ผ้�บรู้หิารู้มวีิสิึยัที่ศััน์แลัะมแีนวิที่างการู้บริู้หารู้
กวิ�างขวิาง คาด้วิ่าในอนาคติมหาวิิที่ยาลััยรู้ามคำแหงจะสึามารู้ถก�าวิสึ้ ่การู้เป็็นมหาวิิที่ยาลััยชั�นนำ
ของป็รู้ะเที่ศัได้�ในที่ี�สึุด้ 
 อีกที่ั�ง บัณฑิิติรู้ามคำแหงที่ี�สึามารู้ถควิ�าควิามสึำเรู้็จมาครู้อบครู้องได้�แลั�วิในวิันนี� ขอให�รู้ักษาควิามมุ่งมั�นติ่อไป็ เพั่�อสึรู้�างคุณป็รู้ะโยชน์ให�แก่ตินเอง 
สึังคมแลัะป็รู้ะเที่ศัชาติิ”

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

 ผ้่ทรงคณุวุิฒจิากสาขุาวิชิาชีพต่างๆ เขุ้ารบัพระราชทานิปิริญญากิตติมศึกัดีิ� จากสมเดีจ็พระกนิิษฐา
ธิิราชเจ ้า กรมสมเดี็จพระเทพรัตนิราชสุดีาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื�อวิันิที�  5 เมษายนิ 2565
ณ อาคารหอปิระชมุพ่อขุนุิรามคำแหงมหาราช ฝากบัณฑิติรามฯให้มคีวิามภัาคภัมิ่ใจในิตนิเองแลัะสถืาบนัิ
ไม่ลัะควิามมุ่งมั�นิพยายามในิการพัฒนิาตนิเองต่อไปิ

ศาสตราจารย์ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 
นิายกสมาคมวิิทยาศึาสตร์แห่งปิระเทศึไทยในิพระบรมราช่ปิถืัมภั์ รับปิริญญาปิรัชญาดีุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศัึกดีิ� 
สาขุาวิชิาเคม ีกล่ัาวิว่ิา ภัมิ่ใจแลัะเป็ินิเกยีรตอิย่างสง่ที�สภัามหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ได้ีอนุิมตัปิิริญญาดุีษฎีบีณัฑิติ
กิตติมศึักดีิ� สาขุาวิิชาเคมี ในิครั้งนิี้ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิ็นิมหาวิิทยาลััยตลัาดีวิิชาที�ให้โอกาสกับทุกคนิ
เขุ้ามาเรียนิหนัิงสือ ลัดีควิามเหลัื�อมลั้ำขุองสังคม ทั้งยังฝึกให้นิักศึึกษาไดี้ร่้จักคิดี วิางแผนิ จัดีการการเรียนิ
ดี้วิยตนิเอง มีควิามรับผิดีชอบ แลัะสามารถืสำเร็จการศึึกษาไดี้เร็วิ แลัะนิำควิามร่้ไปิต่อยอดีเพื�อศึึกษาในิระดีับ
ที�ส่งขุึ้นิหรือปิระกอบอาชีพต่างๆ ทำให้สามารถืยืนิอย่่ในิสังคมไดี้อย่างเท่าเทียมกับผ่้อื�นิ
 ฝากถืึงบัณฑิิตวิิทยาศึาสตร์วิ่า “เม่�อมีควิามรู้้�พั่�นฐานที่างด้�านวิิที่ยาศัาสึติรู้์ทีี่�เป็็นควิามรู้้�ในเชิงหลัักการู้
แลัะเหตุิผลัแลั�วิ จำเป็็นติ�องมีควิามรู้้� ควิามเข�าใจในวิิชาชีพัแลัะสึังคมรู้อบด้�านป็รู้ะกอบกันด้�วิย เพั่�อให�เกิด้
ผลัลััพัธ์์ที่ี�ด้ีในการู้ด้ำรู้งชีวิิติแลัะป็รู้ะกอบอาชีพัติ่อไป็”

                  นายวีระพล จิรประด็ิษฐกุล
กรรมการผ่ ้ทรงคุณวุิฒิ สภัามหาวิิทยาลััยราชภััฏิวิไลัยอลังกรณ์ ในิพระบรมราช่ปิถืัมภั์ ปิทุมธิานีิ
รับปิริญญาปิรัชญาดุีษฎีีบัณฑิิตกิตติมศึักดีิ� สาขุาวิิชาเศึรษฐศึาสตร์ กลั่าวิวิ่า ขุอบคุณสภัามหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ที�เห็นิควิามสำคัญแลัะมอบปิริญญากิตติมศัึกดิี�ให้ในิครั้งน้ีิ ตนิเองร่้สึกดีีใจแลัะถืือเปิ็นิเกียรติ
อย่างยิ�งในิการทำงานิทางดี้านิเศึรษฐศึาสตร์
 ปิัจจุบันิมหาวิิทยาลััยพยายามปิรับตัวิให้เขุ้ากับสถืานิการณ์ต่างๆ ขุองสังคมแลัะปิระเทศึชาติ
เพื�อควิามอย่่รอดีตามกระแสขุองโลักในิยุคโลักาภัิวัิตนิ์ ดัีงน้ัินิ มหาวิิทยาลััยควิรหาหลัักส่ตรที�เหมาะสม
มาสอนิ แลัะใช้เทคโนิโลัยีที�มีอย่่ให้เกิดีปิระโยชนิ์ส่งสุดีเพื�อลัดีต้นิทุนิ รวิมทั้งเนิ้นิการทำวิิจัยขุองอาจารย์
ให้เพิ�มมากข้ึุนิดี้วิย ทั้งนิี้ขุอให้กำลัังใจแลัะฝากบัณฑิิตใหม่ นิำปิระสบการณ์ควิามร่ ้ที�ไดี้รับจากคณะ
เศึรษฐศึาสตร์ ไปิปิระยุกต์ใช้กับการทำงานิให้เกิดีปิระโยชนิ์ส่งสุดีต่อตนิเองแลัะปิระเทศึชาติต่อไปิ

 (อ่่านต่่อ่หน้า 4) 



ข่าวรามคำาแหง วันที่  ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕๔

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

                                                                        นายประวิทย์ แต่งอักษร 
กรรมการบริหารหอภัาพยนิตร์ (องค์การมหาชนิ) รับปิริญญาศึิลัปิศึาสตรดีุษฎีีบัณฑิิตกิตติมศึักดีิ�  
สาขุาวิิชาสื�อสารมวิลัชนิ กลั่าวิวิ่า เปิ็นิเกียรติอย่างยิ�งที�ไดี้รับปิริญญากิตติมศึักดีิ�ในิครั้งนิี้ ตนิเองไดี้มีโอกาส
สอนินิักศึึกษาหลัายสถืาบันิ รวิมทั้งมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ซึ่ึ�งถืือเปิ็นิสถืาบันิที�พิเศึษ ให้โอกาสคนิที�มี
ควิามหลัากหลัายทั้งคุณวุิฒิ วิัยวุิฒิ แลัะมาจากทั�วิทุกภ่ัมิภัาค ไดี้เขุ้าเรียนิในิสาขุาวิิชาที�ต้องการมาอย่าง
ยาวินิานิ แลัะไดี้เห็นิถืึงควิามตั้งใจจริงขุองนิักศึึกษาในิการศึึกษาหาควิามร่้แม้จะทำงานิควิบค่่ไปิดี้วิยก็ตาม
 “มหาวิิที่ยาลััยสึอนให�คนได้�รู้้�จักคิด้ รู้้�จักใช�ป็ัญญา ป็ลั้กฝัังแลัะฝัึกฝันให�เกิด้ควิามรู้้� เกิด้การู้เติิบโติ
ที่างสึติิปั็ญญา เพ่ั�อนำไป็ป็รู้ะยกุต์ิใช�ในการู้ที่ำงาน แลัะบณัฑิติิติ�องไม่ลัม่ที่ี�จะพัฒันา ต่ิอยอด้ แลัะป็รัู้บป็รุู้ง
ตินเอง ติามการู้เป็ลัี�ยนแป็ลังของโลักแลัะเที่คโนโลัยี เพั่�อให�เกิด้การู้เติิบโติของควิามคิด้มากยิ�งขึ�น ก็จะ
สึามารู้ถที่ำป็รู้ะโยชน์ให�กับตินเองแลัะสึังคมได้�ติ่อไป็” 

นายอาทิวราห์ คงมาลัย 
นิักร้องนิำวิงบอดีี้สแลัม รับปิริญญาศึิลัปิกรรมศึาสตรมหาบัณฑิิตกิตติมศัึกดีิ� สาขุาวิิชาดีนิตรีสากลั กลั่าวิวิ่า 
ร่้สึกเปิ็นิเกียรติอย่างยิ�งที�ไดี้รับพระราชทานิปิริญญากิตติมศึักดีิ�ในิครั้งนิี้ วิงดีนิตรีขุองตนิเองมีสมาชิกในิทีม 
4 -5 คนิ ช่วิยกันิคิดี ช่วิยกันิทำงานิ แลัะร้องเลั่นิร่วิมกันิมาโดียตลัอดี ดีังนิั้นิเกียรติจากปิริญญากิตติมศึักดีิ� 
สาขุาวิิชาดีนิตรีสากลั ครั้งนิี้ ขุอแบ่งปิันิให้กับพี�ๆ ในิวิงบอดีี้สแลัม ดี้วิย
 “บณัฑิติิที่กุคนมกีารู้ติั�งเป้็าหมายที่ี�ยิ�งใหญ่ในชวีิติิไวิ�แลั�วิ แต่ิอยากให�พิัชติิเป้็าหมายเลัก็ ๆ ในแต่ิลัะวินัก่อน 
เพัรู้าะเป้็าหมายใหญ่ใช�เวิลัานานกว่ิาจะไป็ถึง แต่ิควิามสึขุแลัะควิามสึำเรู้จ็เลัก็ ๆ ในแต่ิลัะวินันั�น สึามารู้ถสึมัผสัึ
ได้�เลัย จงคดิ้แลัะที่ำที่ลีัะอย่างนำมาป็รู้ะกอบกนัอย่างมคีวิามสึขุ เกบ็เกี�ยวิควิามสึำเรู้จ็เลัก็ ๆ รู้ะหว่ิางที่างไป็เรู้่�อยๆ 
เรู้ยีนรู้้�ทีี่�จะก�าวิเด้นิไป็ข�างหน�าอย่างมั�นคง ควิามสึขุรู้ะหว่ิางวัินนั�นจะหล่ัอเลัี�ยงติวัิเรู้าได้�ด้ ีแลัะจะส่ึงผลัให�ป็รู้ะสึบ
ควิามสึำเรู้็จในเป็้าหมายที่ี�ยิ�งใหญ่ในอนาคติอย่างแน่นอน”

           นางสาวจิราภรณ์ เล็งพงศ์ 
คร่ดีนิตรีไทย ขุ้าราชการบำนิาญ รับปิริญญาศึิลัปิกรรมศึาสตรมหาบัณฑิิตกิตติมศึักดีิ� สาขุาวิิชาดีนิตรีไทย 
กลั่าวิวิ่า ตนิรักแลัะชื�นิชอบนิาฏิศึิลัปิ์แลัะดีนิตรีไทย แม้ตอนินิี้จะเกษียณอายุแลั้วิ ก็ยังคงจัดีเวิลัาสอนิ
เยาวิชนิแลัะผ่้ส่งอายุอย่่ การทำสิ�งที�รัก ชอบ แลัะถืนัิดี จะต้ังใจทำสิ�งน้ัินิทันิที ไม่ไดี้คิดีซึ่ับซึ่้อนิวิ่าจะต้อง
ออกมาในิร่ปิแบบทางการ ขุอแค่ไดี้มีควิามสุขุในิการทำงานิ
 “รู้้�สึึกภาคภ้มิใจที่ี�มหาวิิที่ยาลััยรู้ามคำแหงมอบป็ริู้ญญาศิัลัป็กรู้รู้มศัาสึติรู้มหาบัณฑิิติกิติติิมศัักด้ิ�
ให�ในครู้ั�งนี� การู้ที่ำสึิ�งที่ี�ติวัิเองรู้กัในช่วิงที่ี�ผ่านมาไม่ได้�คาด้หวิงัว่ิาจะติ�องได้�รัู้บสึิ�งใด้เป็็นการู้ติอบแที่น ป็รู้ญิญา
กิติติิมศัักดิ้�ที่ี�ได้�รู้ับครู้ั�งนี�จึงเป็็นเกียรู้ติิแลัะเป็็นเหม่อนกำลัังใจในการู้ที่ำสึิ�งด้ีติ่อไป็ มหาวิิที่ยาลััยรู้ามคำแหง 
มีควิามแติกติ่างจากที่ี�อ่�น เป็็นสึถาบันที่ี�มอบโอกาสึที่างการู้ศัึกษาให�กับสึังคมอย่างแที่�จรู้ิง ขอฝัากบัณฑิิติ     
                                              รู้ามคำแหงให�มคีวิามภาคภม้ใิจในตินเองแลัะสึถาบัน มุง่มั�นที่ำหน�าที่ี�
                                                ของตินเองด้�วิยควิามรู้ับผิด้ชอบอย่างด้ีที่ี�สึุด้เพั่�อสึังคมสึ่วินรู้วิม”

นางจำปา แสนพรม 
ศึลิัปิินิซึ่อพืน้ิบ้านิ ครใ่หญ่โรงเรยีนิสบืสานิศึลิัปิวิฒันิธิรรมล้ัานินิา วิดัีวิชริธิรรมสาธิติ รบัปิรญิญาศึลิัปิกรรมศึาสตร-
บัณฑิิตกิตติมศึักดีิ� สาขุาวิิชานิาฏิกรรมไทย กลั่าวิวิ่าดีีใจแลัะภัาคภั่มิใจที�ไดี้รับปิริญญาศึิลัปิกรรมศึาสตรบัณฑิิต
กิตติมศึักดีิ� เปิ็นิเหมือนิขุวิัญกำลัังใจให้แม่มุ่งมั�นิอนิุรักษ์ศึิลัปิกรรมพื้นิบ้านิลั้านินิา ปิลั่กฝังเยาวิชนิคนิรุ่นิใหม่
ให้มีใจรักแลัะร่วิมกันิสืบสานิวิัฒนิธิรรมไทยให้คงอย่่สืบไปิ
 “ฝัากบัณฑิิติรู้ามคำแหง ติรู้ะหนักแลัะเกิด้ควิามภาคภ้มิใจในมหาวิิที่ยาลััยรู้ามคำแหง ด้�วิยพั่อขุน-
รู้ามคำแหงมหารู้าช พ่ัอขนุรู้ามคำแหงมหารู้าช ที่รู้งรู้วิมเป็็นพัรู้ะมหากษตัิรู้ย์ิที่ี�ที่รู้งอจัฉรู้ยิภาพัที่ั�งด้�านการู้ป็กครู้อง 
เศัรู้ษฐกิจ ศัาสึนาแลัะศัลิัป็วิทิี่ยาต่ิางๆ ขอให�มุง่มั�นติั�งใจ แลัะป็รู้ะพัฤติปิ็ฏิบัิติติินด้งัคำขวิญั “รู้้้จักัอ่ภััย ต่ั�งใจัศึกึษา 
บู้ชาพ่่อ่ขุุน สนอ่งคุุณชาต่ิ” เพั่�อนำควิามรู้้�ไป็พััฒนาป็รู้ะเที่ศัให�เกิด้ควิามเจรู้ิญยั�งย่น”



ข่าวรามคำาแหงวันที่  ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ๕

 ‘ต่น้ บูอ่ดี้้�สแลม’ ภัม้ใิจัรู้บัูปริู้ญญาศิึลปกรู้รู้มศึาสต่รู้มหาบูณัฑิติ่
กิต่ต่ิมศึักดี้ิ� สาขุาวิิชาดี้นต่รู้้สากล ฝากบูัณฑิิต่รู้ามฯ “เก็บูเก้�ยวิ
คุวิามสุขุเล็กๆ ในแต่่ละวัิน เพ่่�อ่นำไปส้ ่เป้าหมายที่้�ยิ�งใหญ่
ในอ่นาคุต่”
 นายอาทิวราห์  คงมาลัย นิักร้องนิำวิงบอดีี้สแลัม เขุ้ารับ
พระราชทานิปิริญญาศึิลัปิกรรมศึาสตรมหาบัณฑิิตกิตติมศึักดีิ� 
สาขุาวิิชาดีนิตรีสากลั จากสมเดี็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเดี็จ
พระเทพรัตนิราชสุดีาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื�อวิันิที� 5 เมษายนิ 
2565 ณ อาคารหอปิระชมุพ่อขุนุิรามคำแหงมหาราช มหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง  

  

 ต่น บอด็ี�สแลม ให้สมัภัาษณ์กบั “ขุ่าวิรามคำแหง” ว่ิา ร่ส้กึ
เปิ็นิเกียรติอย่างยิ�งที�ไดี้รับพระราชทานิปิริญญากิตติมศึักดีิ�ในิครั้งนิี้ 
ตนิเองไม่ได้ีเก่งมากไปิกว่ิาคนิอื�นิ แค่ทำในิสิ�งที�มคีวิามสขุุ สนิกุ แลัะ
มีคุณค่ากับตัวิเอง ดีีใจมากที�เพลังแลัะผลังานิที�ทำไดี้สะท้อนิแลัะ
ทำให้เกดิีรอยยิม้ พลังังานิดีีๆ  กบัหลัายๆ คนิ ตลัอดีระยะเวิลัา 20 ปีิ
ที�ผ่านิมา ในิวิงดีนิตรีขุองผมมีสมาชิกในิทีม 4 -5 คนิ ช่วิยกันิคิดี 
ช่วิยกันิทำงานิ แลัะร้องเลั่นิร่วิมกันิมาโดียตลัอดี ดีังนิั้นิเกียรติจาก
ปิริญญากิตติมศึักดีิ� สาขุาวิิชาดีนิตรีสากลั คร้ังน้ีิ ขุอแบ่งปิันิให้กับ
พี�ๆ ในิวิงบอดีี้สแลัม ดี้วิย
 ต่น บอด็ี�สแลม กล่ัาวิต่อไปิวิ่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง 
เปิ็นิมหาวิิทยาลััยที�เปิิดีโอกาสให้หลัายคนิไดี้มีโอกาสเขุ้ามาศึึกษา
เลั่าเรียนิ โดียสามารถืเลืัอกเรียนิในิคณะหรือสาขุาวิิชาที�ตนิเอง
อยากเรยีนิจริงๆ ได้ี โดียไม่จำกัดีอายุ เพศึ อกีท้ังคนิทำงานิก็สามารถื

เรียนิควิบค่่ไปิไดี้ดี้วิย ดัีงนิั้นิทุกคนิสามารถืมีโอกาสทางการศึึกษา
ไดี้ที�มหาวิิทยาลััยแห่งน้ีิ แลัะสำเร็จการศึึกษาออกไปิเปิ็นิบุคลัากร
ที�ดีี สร้างคุณปิระโยชนิ์ให้กับปิระเทศึมาอย่างช้านิานิแลัะตลัอดีไปิ 

  สำหรับ หลัักในิการปิฏิิบัติตนิให้ปิระสบควิามสำเร็จในิการ
ทำงานิแลัะการดีำเนิินิชีวิิตนิั้นิ ตนิเองจะทำในิสิ�งที�ทำแลั้วิมีควิามสุขุ
แลัะใช้สารแห่งควิามสุขุ เปิ็นิตัวิตั้งต้นิในิการทำสิ�งต่างๆ ที�อยากจะ
สื�อสารออกไปิ เช่นิ การแต่งเพลัง ทำดีนิตร ีการเล่ันิ การร้อง แลัะสื�อสาร
ในิเรื�องราวิต่างๆ ตราบใดีที�เราทำสิ�งต่างๆ เหล่ัานิีแ้ล้ัวิมคีวิามสขุุ นิั�นิคอื
เราปิระสบควิามสำเร็จในิเบื้องต้นิ สุดีท้ายแลั้วิงานิที�ตนิเองทำเปิ็นิงานิ
ศึิลัปิะกึ�งพาณิชย์ บางทีก็ต้องหาควิามสมดุีลัให้กับงานิ โดียเริ�มต้นิจาก
การบวิก ลับ ค่ณ หาร คำนิวิณในิตัวิเองก่อนิเพื�อให้เกิดีสมดีุลัในิควิาม
เป็ินิตวัิเองแลัะมีควิามสขุุกบังานิชิน้ินิัน้ิที�เราเลัอืกทำ กจ็ะทำให้ควิามสขุุ
ขุองเราสามารถืสร้างควิามสุขุให้ใครหลัายๆคนิไดี้อีกดี้วิย 

    “บัณฑิิติทีุ่กคนมีการู้ติั�งเป็้าหมาย
ที่ี�ยิ�งใหญ่ในชวีิติิไวิ�แลั�วิ แต่ิอยากให�พัชิติิ
เป้็าหมายเลัก็ๆ ในแต่ิลัะวัินก่อน เพัรู้าะ
เป้็าหมายใหญ่ใช�เวิลัานานกว่ิาจะไป็ถึง 
แติ่ควิามสึุขแลัะควิามสึำเรู้็จเลั็กๆ ใน
แต่ิลัะวินันั�นสึามารู้ถสึมัผสัึได้�เลัย จงคดิ้
แลัะที่ำที่ีลัะอย่างนำมาป็รู้ะกอบกัน
อย่างมีควิามสึุข เก็บเกี�ยวิควิามสึำเรู้็จ
เลัก็ๆ รู้ะหว่ิางที่างไป็เรู้่�อยๆ เรู้ยีนรู้้�ที่ี�จะ
ก�าวิเดิ้นไป็ข�างหน�าอย่างมั�นคง ควิามสึขุ
รู้ะหวิ่างวิันนั�นจะหลั่อเลีั�ยงติัวิเรู้าได้�ดี้
แลัะจะสึ่งผลัให�ป็รู้ะสึบควิามสึำเรู้็จ
ในเป็้าหมายที่ี�ยิ�งใหญ่ในอนาคติอย่างแน่นอน”

‘ตููน บอดี้้�สแลม’  ‘ตููน บอดี้้�สแลม’  
ภููมิิใจรัับปรัิญญากิิตติมิศัักิดิ์ิ� ภููมิิใจรัับปรัิญญากิิตติมิศัักิดิ์ิ� 

สาขาวิิชาดิ์นตรัีสากิล สาขาวิิชาดิ์นตรัีสากิล 

จากิ มิหาวิิทยาลัยรัามิคำำาแหงจากิ มิหาวิิทยาลัยรัามิคำำาแหง  
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สาม ดร. ผู้้�ม่�งม่�นจบนิติิศาสติร์ เผู้ยสาม ดร. ผู้้�ม่�งม่�นจบนิติิศาสติร์ เผู้ย

“ใช้�วิิช้าควิามร้�และประสบการณ์์ ถ่�ายทอดส้�การสอน”“ใช้�วิิช้าควิามร้�และประสบการณ์์ ถ่�ายทอดส้�การสอน”

    ผู้ศ.ด็ร.กษิด็ิ�เด็ช สทุธิวิานชิ ผ่ช่้วิยอธิกิารบดีี
                                   ฝ่ายบรหิารกจิการพเิศึษ มหาวิทิยาลัยัเทคโนิโลัยี
                                  ราชมงคลัพระนิคร กล่ัาวิว่ิา มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
      มีอาจารย์เปิ็นิผ่ ้มอบควิามร่ ้ เปิ็นิผ่ ้ถื ่ายทอดี
      ปิระสบการณ์ มีลั่กพ่อขุุนิเปิ็นิมิตรไมตรีที�ดีี การมี
      รุน่ิพี�ที�สามารถืปิรกึษาหารอืกนัิได้ี ทำให้การเรยีนิสนิกุ
แลัะสามารถืส่งต่อเคล็ัดีลัับการเรียนิไปิให้รุ่นินิ้อง มีการช่วิยเหลัือเกื้อก่ลักันิ
สถืาบนัิแห่งนิีจ้งึเป็ินิมากกว่ิาแหล่ังเรยีนิร่แ้บบตลัาดีวิิชา เพราะมปีิระสบการณ์
ชวีิติเป็ินิอีกบทเรยีนิที�ไม่มีในิตำรา ซึึ่�งเป็ินิสิ�งที�ได้ีใช้ปิระโยชน์ิไปิควิบค่ก่บัควิามร่้
ด้ีานิวิชิาการ โดีย ม.รามคำแหง ได้ีรบัคำชื�นิชมแลัะได้ีรับการยอมรบัจากผ่ค้นิ
ในิสังคมอย่างกวิ้างขุวิาง
 “ผมเป็็นศัิษย์เก่าคณะนิติิศัาสึติรู้์ มีป็รู้ะสึบการู้ณ์ด้�านการู้เรู้ียน
ในคณะนี�ที่กุชั�นปี็ จนวัินนี�ได้�เพัิ�มพัน้ควิามรู้้�มาจนถงึรู้ะด้บัชั�นป็รู้ญิญาเอกแลั�วิ
รู้้�สึึกภาคภมิ้ใจกับควิามสึำเรู้จ็ด้�านวิิชาของติน โด้ยเคลัด็้ลับัการู้เขยีนด้ษุฎีนีพิันธ์์
ของผม จะติ�องอ่านให�เยอะ อ่านให�หลัากหลัาย เน�นไป็ที่ี�ป็รู้ะเด้็นที่ี�เรู้าสึนใจ
มากที่ี�สึุด้ ควิามชอบจะที่ำให�เรู้าเรู้ียนรู้้�สิึ�งนั�นได้�อย่างสึบายใจแลัะสึนุกไป็กับ
การู้หาควิามรู้้�อย่างไม่สึิ�นสึุด้
 เคลั็ด้ลัับพั่�นฐานที่ี�ศัิษย์เก่ารู้ามฯมี ค่อการู้มีรูุ้่นพัี�รูุ้่นน�องที่ี�คอยป็รู้ึกษา
หารู้่อกันอย้ ่เสึมอ โด้ยแนะนำเที่คนิคการู้เรู้ียน ควิามสึำคัญของเน่�อหา 
ป็รู้ะกอบกบัการู้ได้�รู้บัการู้ด้แ้ลัอย่างด้จีากเจ�าหน�าที่ี� ที่ำให�การู้ติดิ้ต่ิอป็รู้ะสึานงาน
มีควิามสึะด้วิก รู้วิด้เรู้็วิ แลัะการู้ศัึกษาที่ี� ม.รู้ามคำแหง ไม่มีขีด้จำกัด้ด้�านอายุ
แลัะวิุฒิภาวิะ หากเรู้ายังมีควิามใฝั่รู้้�ใฝั่เรู้ียนเรู้าก็สึามารู้ถเพัิ�มพั้นควิามรู้้�ได้�
ยิ�งเรู้าเรู้ียนสึ้งมากเที่่าไหรู้่ ควิามรู้้�ที่ี�ได้�รู้ับก็มากขึ�นเที่่านั�น
 ขอให�ควิามตัิ�งใจแลัะควิามพัยายาม ผลัักด้ันทีุ่กที่่านสึ้่ควิามสึำเรู้็จ
ทัี่�งด้�านการู้เรู้ียน ควิามฝััน แลัะขอขอบคุณ ม.รู้ามคำแหง ที่ี�ได้�มอบควิามรู้้�
ป็รู้ะสึบการู้ณ์ มิติรู้ภาพั เป็็นมหาวิิที่ยาลััยที่ี�มอบควิามรู้้�ขั�นอุด้มศัึกษาจนถึง
ขั�นสึง้สึดุ้ของการู้ศึักษา ด้ั�งคำขวิญัที่ี�ว่ิา “เป็ลัวิเทีี่ยนให�แสึง รู้ามคำแหงให�ที่าง”
 พนัตำรวจตรฉีตัรชยั ภ่เจรญิ อาจารย์ (สบ 2)
กลัุม่งานิคณาจารย์ คณะนิติิศึาสตร์ โรงเรยีนินิายร้อย
ตำรวิจ กลั่าวิวิ่า ตนิอย่่บนิเส้นิทางอาชีพกฎีหมาย
มากวิ่า 15 ปิี มีปิระสบการณ์แลัะเพิ�มพ่นิควิามร่ ้
ด้ีานิวิชิาการจนิถึืงปิรญิญาเอก จึงอยากนิำควิามร้่ที�มี
ทั้งหมดีนิี้ไปิถื่ายทอดีผ่านิบทบาทคร่ โดียเลืัอกสอบเปิ็นิอาจารย์ที�โรงเรียนิ
นิายร้อยตำรวิจ ซึึ่�งมีการปิระเมินิดี้านิควิามร่้ ทักษะ หลัังจากการปิระเมินิ
จนิไดี้รับแต่งตั้งให้เปิ็นิอาจารย์ที�โรงเรียนินิายร้อยตำรวิจเมื�อปิีที�แลั้วิ ก็ไดี้นิำ

 สามดีุษฎีีบัณฑิิต จบคณะนิิติศึาสตร์ เอ่ยเปิ็นิเสียงเดีียวิกันิวิ่าการศึึกษานิั้นิไม่มีจุดีสิ้นิสุดี การไดี้รับปิริญญาดีุษฎีีบัณฑิิตเปิ็นิหลัักฐานิควิามสำเร็จดี้านิ
วิิชาการขุั้นิส่งสุดี แต่ยังมีบทเรียนิดี้านิชีวิิตแลัะปิระสบการณ์ต่าง ๆ ที�จะไดี้พบเจอในิอนิาคต บางเรื�องไม่มีสอนิในิตำรา บางเรื�องเปิ็นิควิามร่้ใหม่ ยิ�งในิช่วิงที�
โลักหมุนิเร็วิ เศึรฐกิจผันิแปิร แลัะเทคโนิโลัยีที�ก้าวิหนิ้าเปิ็นิอย่างมาก การพร้อมเรียนิร่้สิ�งใหม่อย่่เสมอคือสิ�งที�ควิรทำมากที�สุดี

ควิามร่้ที�มีทั้งหมดี ไปิสอนิให้กับอนิาคตตำรวิจขุองชาติทุกนิาย
 “คณะนิติศิัาสึติร์ู้ ม.รู้ามคำแหง มอบควิามรู้้�เรู้่�องกฎีหมายติั�งแต่ิรู้ะด้บั
พั่�นฐานจนถึงขั�นสึ้งสึุด้ ด้�วิยควิามใกลั�ชิด้กับอาจารู้ย์ที่ี�ป็รู้ึกษาแลัะเข�าเรู้ียน
อย่างสึม�ำเสึมอ ที่ำให�เห็นควิามคิด้ที่ี�หลัากหลัาย รู้วิมกับป็รู้ะสึบการู้ณ์ด้�าน
กฎีหมายที่ี�อาชพีันกักฎีหมายได้�ใช�ในการู้ที่ำงาน ผ่านคด้สีึำคญั เช่น คด้อีาชญากรู้รู้ม
คด้ียาเสึพัติิด้รู้ายใหญ่ จึงพัรู้�อมนำป็รู้ะสึบการู้ณ์ติรู้งนี�ไป็ถ่ายที่อด้เป็็นควิามรู้้�
ให�กับนายรู้�อยที่ี�จะจบออกมารู้ับใช�ป็รู้ะชาชน
 ผมเลั่อกเรู้ียน ม.รู้ามคำแหง ด้�วิยควิามเป็็นติลัาด้วิิชา เป็็นการู้เรู้ียนรู้้�
ที่ี�หลัากหลัายที่ำให�เห็นการู้ที่ำงานรู้ะบบสึังคม โด้ยคณะนิติิศัาสึติรู้์ติอบโจที่ย์
ควิามชอบของติน สึามารู้ถเรู้ียนจบภายในเวิลัา 2 ป็ีครู้ึ�ง ได้�สึอบเนติิบัณฑิิติ
แลัะได้�เรู้ิ�มงานสึายกฎีหมายโด้ยที่ันที่ี วิันนี�สึามารู้ถนำควิามรู้้�ที่ี�มีไป็ถ่ายที่อด้
ในบที่บาที่ครู้้ นับเป็็นเกียรู้ติิในสึายอาชีพัอย่างยิ�ง”
 ด็ร.อนกุล่ ตนัติมาสน์ กล่ัาวิว่ิา หลังัจากจบ
ปิรญิญาตร ีสาขุาบญัชแีลัะการเงนิิ คณะบรหิารธิรุกิจ
ม.รามคำแหง ไดี้ไปิศึึกษาต่อจนิจบปิริญญาเอก
ที�ต่างปิระเทศึ กระทั�งสนิใจควิามร่้ดี้านิกฎีหมาย
มี ม.รามคำแหงเปิ็นิสถืาบันิเดีียวิที�ไวิ ้วิางใจ
ด้ีวิยชื�อเสยีงด้ีานิวิชิาการ คณาจารย์ แลัะมหาวิิทยาลัยั
เปิ็นิที�ยอมรับดี้านิกฎีหมายอันิดีับต้นิ ๆ ขุองปิระเทศึไทย
 “การู้เรู้ียนป็รู้ิญญาเอก ไม่ใช่หวัิงเพัียงจะเรู้ียนที่ี�ใด้ ควิรู้มีการู้คัด้สึรู้รู้
มหาวิิที่ยาลััยด้�วิย โด้ยเฉพัาะบุคคลัที่ี�เรู้ียนจบจากติ่างป็รู้ะเที่ศั การู้เพัิ�มวิุฒิ
การู้ศึักษาหรู้่อเพิั�มพั้นควิามรู้้�นั�น ควิรู้มาจากสึถาบันที่ี�มีช่�อเสีึยงหรู้่อได้�รัู้บ
การู้ยอมรู้ับเที่่าเที่ียมหรู้่อมากขึ�นกวิ่าเด้ิม หากเลั่อกมหาวิิที่ยาลััยถ้กแลั�วิ
ควิามรู้้� ป็รู้ะสึบการู้ณ์ แลัะการู้ถ่ายที่อด้สึิ�งต่ิาง ๆ จากอาจารู้ย์จะเป็็นป็รู้ะโยชน์
รู้วิมถึงการู้ด้้แลัเอาใจใสึ่ทีี่�จะช่วิยให�เรู้ามีควิามสุึขในการู้เรู้ียน พัรู้�อมสึำหรัู้บ
การู้ที่ำดุ้ษฎีีนิพันธ์์ของเรู้าจนสึำเรู้็จ
 คำลั�ำลั่อของ ม.รู้ามคำแหง เรู้่�องวิิธี์การู้เรู้ียนทีี่�ยาก วิิชาการู้ที่ี�ยาก
หรู้่อข�อสึอบที่ี�ยาก ที่ั�งหมด้นั�นไม่ใช่สึิ�งที่ี�ควิรู้นำมาพิัจารู้ณา หากติั�งใจเรู้ียน
มุ่งมั�นกับหน�าที่ี�ของตินเอง มีโอกาสึจบทีุ่กคนอย่างแน่นอน บัณฑิิติทีี่�จบจาก
ม.รู้ามคำแหงไป็จะไม่มีวิันเสึียใจ สึถาบันแห่งนี�มอบควิามรู้้ � วิินัย แลัะ
ป็รู้ะสึบการู้ณ์ติ ่าง ๆ ทีี่�จะที่ำให�เรู้าสึามารู้ถอย้ ่รู้ ่วิมกับผ้ �อ่�นในสึังคม
ได้�อย่างมีควิามสึุข”



ข่าวรามคำาแหงวันที่  ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ๗

ส่่องภาพบรรยากาศส่่องภาพบรรยากาศ  บัณฑิิตรามฯบัณฑิิตรามฯ46467-8 เมษายน 25657-8 เมษายน 2565
ส่ัองภาพบัริริยากิาศัส่ัองภาพบัริริยากิาศั  บััณ์ฑิิตริามฯบััณ์ฑิิตริามฯ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบูับูที่้� ๒)๘ วันที่  ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

เจ้าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณาธิกิาร	 ผศึ.ดีร.สรต	ี	ปิรชีาปัิญญากลุั																																							
ผู้่ป้ระสานงานข้อมล่สารสนเทศ				นิางปิญุญสิา อรพนิิท์																	 

คณะผู้่จ้ดั็ทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณาธิกิารผู้่ช่้วย					รศึ.วิารศิึา		พลัายบวัิ    อาจารย์อภัสิทิธิิ�		ศึภุักจิเจรญิ				นิ.ส.พรรณวิรา		เพิ�มพล่ั				นิ.ส.กลุัศิึรา		เจรญิสขุุ
กองบรรณาธิิการ	 				นิ.ส.กนิษิฐา		ทองจบั    นิ.ส.ศึริภิัรณ์  นิามพงษ์    นิ.ส.โชตมิา  เดีชะราช
ช่างภาพ	 	 				นิายภัาณพุงศ์ึ		พงิไธิสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจดั็หน้า					นิายสณัฐติ	ิ	เทศึสแีดีง				นิายสยมุพลั		ศึรพรหม    นิายสภุัะชยั  อวินิศึรี    				

ปิระจำปิีการศึึกษา 2562 - 2563 ระหวิ่างวัินิที� 4
5, 7, 8 เมษายนิ ที�ผ่านิมา ณ อาคารหอปิระชุม
พ่อขุนุิรามคำแหงมหาราช โดียมี บณัฑิติ มหาบัณฑิติ 
แลัะดีุษฎีีบัณฑิิตเขุ้ารับพระราชทานิปิริญญาบัตร
จำนิวินิ 8,410  คนิ นิับเปิ็นิพระมหากรุณาธิิคุณ
แก่ชาวิรามคำแหงอย่างหาที�สุดีมิไดี้ แลัะนิำมาซึ่ึ�ง
ควิามปิลัื้มปิิติแก่ผ่้สำเร็จการศึึกษาแลัะครอบครัวิ
เปิ็นิลั้นิพ้นิ
  อธิิการบด็ี ม.ร. กลั่าวิวิ่า พิธีิพระราชทานิ
ปิรญิญาบัตร นิอกจากจะเป็ินิควิามภัาคภัม่ใิจในิชวีิติ
ขุองบัณฑิิตแลัะผ่ ้ปิกครองแลั้วิ ยังเปิ ็นิพิธีิที�มี
ควิามสำคัญยิ�งที�มหาวิิทยาลััยไดี้เตรียมควิามพร้อม
ในิดี้านิต่างๆ เพื�อให้งานิพิธิีฯ มีควิามเรียบร้อย
สมบ่รณ์ที�สุดี แลัะนิ่ายินิดีีที�งานิพิธีิพระราชทานิ
ปิรญิญาบตัร รุน่ิที� 46 ปิระสบควิามสำเรจ็ด้ีวิยควิาม
ราบรื�นิในิทกุด้ีานิ ทัง้นิี ้ด้ีวิยควิามร่วิมมอืร่วิมใจขุอง
ทุกฝ ่ าย นิับแต ่สภัามหาวิิทยาลััย  ผ่ ้บริหาร 
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ ขุ้าราชการ 
เจ้าหนิ้าที� บัณฑิิต นิักศึึกษา นิักศึึกษาวิิชาทหาร 
นิกัเรยีนิ แลัะวิงโยธิวิาทิตโรงเรยีนิสาธิติ ม.ร. ที�ตัง้ใจ

ปิฏิิบัติหนิ้าที�ขุองตนิอย่างดีีที�สุดี ทั้งในิช่วิงฝึกซึ่้อม
แลัะวัินิพธีิิฯ ด้ีวิยควิามรับผิดีชอบ เสียสลัะแลัะเขุ้มงวิดี
กบัแนิวิปิฏิิบัติต ่างๆ รวิมทั้งควิามร ่วิมมือจาก
หนิ่วิยงานิต่าง ๆ ภัายนิอก ม.ร. ทำให้งานิพิธิีฯ ที�มี
ควิามสำคญัลัลุ่ัวิงสำเรจ็ไปิด้ีวิยดีอีย่างสมพระเกียรติ
แม้วิ่าช่วิงซึ่้อมใหญ่แลัะงานิพิธิีฯ ครั้งนิี้ จะอย่่ในิ
สถืานิการณ์การแพร่ระบาดีขุองโรคโควิิดี-19 
ซึ่ึ�งมหาวิทิยาลัยัมีควิามห่วิงใยในิสถืานิการณ์ดัีงกล่ัาวิ 
จึ ง ไดี ้กำหนิดีแนิวิปิฏิิ บัติต ่ างๆ เพื� อปิ ้อง กันิ
การแพร่ระบาดีขุองโรคโควิิดี-19 ในิช่วิงงานิพิธิีฯ 
เช ่นิ การอบโอโซึ่นิฆ่่าเชื้อไวิรัสในิห้องปิระชุม
พ่อขุนุิรามคำแหงมหาราช การตรวิจวัิดีอุณหภัม่แิก่
บณัฑิติ ผ่ป้ิกครอง แลัะบุคลัากรทกุคนิอย่างเคร่งครัดี 
รวิมทัง้การสวิมหน้ิากากอนิามยั 2 ชัน้ิ แลัะตรวิจ ATK 
ภัายในิ 48 ชั�วิโมงก่อนิวัินิพิธิีฯ ตลัอดีจนิจัดีเตรียม
หน้ิากากอนิามยั 2 ชิน้ิเพื�อให้บัณฑิิตเปิลัี�ยนิก่อนิขุึน้ิรบั
พระราชทานิปิริญญาบัตร แลัะเจลัลั้างมือชนิิดีแห้ง
ให้ทำควิามสะอาดีก่อนิเขุ้าห้องปิระชุม ซึ่ึ�งไดี้รับ
ควิามร่วิมมือจากทุกฝ่ายเปิ็นิอย่างดีี ทำให้สามารถื
ปิ้องกันิการแพร่ระบาดีขุองเชื้อโรคดีังกลั่าวิไดี้
  “ในนามมหาวิทิี่ยาลัยัรู้ามคำแหง ผมขอขอบคุณ
บคุลัากรู้รู้ามคำแหง บณัฑิติิ แลัะผ้�เกี�ยวิข�องที่กุฝ่ัาย 

 “ในวิารู้ะขึ�นป็ีใหม่ไที่ยนี� ขอขอบคุณ
คณะผ้ �บรู้ิหารู้ แลัะบุคลัากรู้ชาวิรู้ามคำแหง
ที่ี�ติั�งใจที่ำงานรู้่วิมกันอย่างเติ็มกำลัังด้�วิยควิาม
สึมัครู้สึมานสึามัคคี รู้่วิมกันพััฒนามหาวิิที่ยาลััย
รู้ามคำแหงซึ่ึ�งเป็ ็นมหาวิิที่ยาลััยของคนไที่ย
ที่ั�งป็รู้ะเที่ศั ขอให�ทุี่กคนที่ำงานด้�วิยควิามยึด้มั�น
แลัะติั�งมั�นในควิามด้ ีที่ั�งคดิ้ด้ ีที่ำด้ ีพัด้้ด้ ีเพั่�อควิามด้ี
จะพัาเรู้าผ่านพั�นทีุ่กป็ัญหาอุป็สึรู้รู้คไป็ได้�ด้�วิยด้ี
ที่�ายนี� ขออวิยพัรู้ให�ทีุ่กที่่านมีแติ่ควิามสึุขสึวิัสึด้ิ
พัพิัฒันมงคลัเน่�องในศุัภวิารู้ะมงคลัการู้ ด้ถิปีี็ใหม่
ไที่ยติามโบรู้าณป็รู้ะเพัณีที่ี�ป็ฏิิบตัิกินัมาแต่ิบรู้รู้พักาลั 
ขออำนาจแห่งคณุพัรู้ะศัรู้รีู้ตัินติรู้ยั อำนาจสึิ�งศักัด้ิ�สึทิี่ธ์ิ�
ที่ี�ท่ี่านเคารู้พันบัถอ่ บญุบารู้มอีงค์พ่ัอขนุรู้ามคำแหง-
มหารู้าช เด้ชะพัรู้ะบารู้มีแห่งพัรู้ะบาที่สึมเด้็จ
พัรู้ะเจ�าอย้ห่วัิ แลัะสึมเด้จ็พัรู้ะนางเจ�าฯ พัรู้ะบรู้มรู้าชนิี 
โป็รู้ด้อภบิาลัป็รู้ะที่านพัรู้ให�ท่ี่านป็รู้ะสึบแต่ิควิามสึขุ 
ควิามเจริู้ญ ควิามยินด้ี มีกำลัังกาย กำลัังใจ 
แลัะกำลัั งสึติิป็ ัญญาทีี่� เข �มแข็ ง  มีควิามรู้ัก
ควิามสึามัคคีกัน แลัะขอให�ทีุ่กที่่านป็ลัอด้ภัยจาก
อันติรู้ายทีุ่กป็รู้ะการู้”

ชาวรามคำแหงสืบสานประเพณีฯชาวรามคำแหงสืบสานประเพณีฯ  
                                                                    (ต่่อ่จัากหน้า 1)

อธิการบดีขอบคุณฯ     (ต่่อ่จัากหน้า 1)

ที่ี�ได้�ช่วิยกันป็ฏิบิตัิหิน�าที่ี�ของตินในงานพิัธ์ฯี ครู้ั�งนี� 
อย่างเติม็กำลังัควิามสึามารู้ถ ที่ำให�พัธิ์พีัรู้ะรู้าชที่าน
ป็รู้ิญญาบัติรู้ในป็ีนี� มีป็รู้ะสิึที่ธิ์ภาพัแลัะที่ำให�งาน
ในแติ่ลัะวิันด้ำเนินไป็อย่างสึำเรู้็จลัุลั่วิงด้�วิยควิาม
สึมบ้ รู้ณ ์  แสึด้ง ถึ งพัลัั ง ควิามสึา มัค คีของ
ชาวิรู้ามคำแหง ทีี่�ที่ำให�ภารู้กจิสึำคญัผ่านพั�นไป็ได้�
ด้�วิยด้ ีผมเช่�อมั�นว่ิา หากชาวิรู้ามฯ ที่ั�งมวิลั รู่้วิมมอ่-
รู่้วิมใจเช่นนี�จะเป็็นพัลังัในการู้ขบัเคลั่�อนมหาวิทิี่ยาลัยั
ของเรู้าให�เด้นิหน�าได้�อย่างมั�นคงต่ิอไป็ ขอขอบคุณ
จากใจอีกครู้ั�งหนึ�งครู้ับ”

 คณะเศึรษฐศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จัดีเสวินิาวิิชาการ หัวิขุ้อ “อาเซึ่ียนิท่ามกลัาง
สงครามการค้าระหว่ิางมหาอำนิาจ แลัะบทบาทมังกรในิภ่ัมภิัาคหลังัยคุโควิิดี” โดียมผีู้่ช่้วยศาสตราจารย์
ด็ร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิ็นิปิระธิานิ มี ด็ร.อาร์ม ตั�งนิรันด็ร
รองคณบดีีด้ีานิงานิวิชิาการศึกึษา คณะนิติิศึาสตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิทิยาลัยั แลัะ อาจารย์ ด็ร.อภวิร์ี อนัตรเสน 
ผ้่อำนิวิยการบัณฑิิตคณะเศึรษฐศึาสตร์ ม.ร. ร่วิมเสวินิาผ่านิช่องทางออนิไลันิ์ ZOOM เมื�อวิันิที� 27 
มีนิาคม 2565
 อธิิการบด็ี ม.ร. กลั่าวิวิ่า การแขุ่งขุันิขุองโลักมหาอำนิาจมีอย่่นิานิแลั้วิ เฉพาะที�เห็นิเดี่นิชัดีคือ
สหรัฐอเมริกาแลัะสาธิารณรัฐปิระชาชนิจีนิ (ปิระเทศึจีนิ) ซึ่ึ�งมีผลัต่อเศึรษฐกิจขุองโลักอย่างมาก
โดียปิระเทศึจีนิมีอิทธิิพลัในิปิระเทศึฝั�งอาเซึ่ียนิเปิ็นิอันิดีับ 1 แลัะกำลัังเติบโตเปิ็นิปิระเทศึมหาอำนิาจ
ดี้วิยจำนิวินิปิระชากรที�เยอะที�สุดีในิโลัก แลัะควิามสามารถืดี้านิเทคโนิโลัยีที�ขุับเคลัื�อนิไปิขุ้างหนิ้า
อย่่ตลัอดีเวิลัา
 “ในช่วิงที่ี�ที่ั�งโลักเผชิญกับการู้แพัรู้่รู้ะบาด้ของโรู้คโควิิด้-19 ป็รู้ะเที่ศัจีนได้�แสึด้งศัักยภาพัของ
ตินเองให�ที่ั�วิโลักได้�เห็น ที่ั�งเรู้่�องการู้แก�ป็ัญหาวิิกฤติเศัรู้ษฐกิจ วิัคซีึ่นแลัะคนในป็รู้ะเที่ศั จะเห็นได้�วิ่า
ป็รู้ะเที่ศัจีนมีบที่บาที่เป็็นผ้�นำโลัก โด้ยเฉพัาะในภ้มิภาคเอเชีย แลัะป็รู้ะชาชนจีนก็มีสึ่วินช่วิยขับเคลั่�อน
เศัรู้ษฐกิจได้�เป็็นอย่างด้ี แลัะคงจะเป็็นเช่นนี�จนถึงช่วิงหลัังโควิิด้ด้�วิย”

คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ จััดเสวนาวิชาการจััดเสวนาวิชาการ


