สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจาปี2559
คณาจารย์และนิสิตทุกท่าน
ในนามของคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุก
ท่าน อาจารย์ได้มายืนอยู่ตรงนี้ เป็นปีที่แปดเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่กาลังจะเดินจาก
พวกเราไปสู่โลกภายนอก และอาจารย์คิดว่าพวกเราจบจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองอย่างภาคภูมิด้วย
ค่านิยมร่วมCOPAG ซึ่งพวกเราทราบกันอยู่แล้ว
ด้วยค่านิยมร่วมของ COPAG นี้เองที่ได้สร้างและหล่อหลอมพวกเราให้มี ความคิดริเริ่ม มีความคิดถึง
ประโยชน์สูงสุด มีความภูมิใจ มีความสามารถและมีนาใจ
เรื่องที่อาจารย์มีความภาคภูมิใจในเหตุการณ์หลายอย่างในปีที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือของคณาจารย์
บุคลากร และนิสิตที่กาลังเรียนอยู่และจบในปีนี้คือ
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้รับทุนภูมิพล ประเภทเรียนดี
นายพิชิต ศรีบุรินทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง
ทุนภูมิพลประเภทสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมและวิชาชีพ
1. นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง
2. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้รับรางวัล คนดีศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ
ระดับมหาวิทยาลัย คือ
นางสาวมุกดา ชานันโท ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ เอกการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รางวัล คนดีศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะ คือ
นายนิรวิทย์ ใยสุข ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์
รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2559 ของจังหวัดมหาสารคาม
นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง
ตังแต่ปี 2552 – 2559 นิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้รับรางวัลสาคัญๆ
ดังนี
1. รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553
ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ โครงการ “Global Security and America’s Role”
ปี 2553 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ลอยกระทงปี 2556
5. รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ปี 2557

6. รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ปี 2558
7. รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ลอยกระทงปี 2558
8. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชนปี 2557 “โครงการโรงเรียน
ชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน”
9. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ 1 คณะ1 ศิลปวัฒนธรรมปี 2557 “โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาการร้องหมอลา นาประชาธิปไตยสู่ชุมชน”
10. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558
โครงการหมอลาธรรมมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์ โดยมีอาจารย์จิตรลดา ไชยะ และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมีโรงเรียนทั่วภาคอีสาน
จานวน 50 โรงเรียนเข้าร่วม พื้นที่ดาเนินโครงการคือชุมชนบ่อแกบ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้จัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ 5 ครั้ง คือ
1.การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (25-26
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ) “การเมือง” ของ “รัฐ” และ “ท้องถิ่น” ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (The 11th
National Conference on Political Science and Public Administration) (2010)
2. The National and International Graduate Student Conference : Community
and Environmental Management for Sustainable Development in ASEAN. 4 May 2012
3. Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013
4. The 3rd International Conference on ASEAN Connectivity: Current Issues and
Future Prospects towards ASEAN Community, November 17, 2014
5. The4th International Conference on Magsaysay Awardees: Good Governance
and Transformative Leadership in Asia. May 31, 2016
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งต่างประเทศและในประเทศเป็นจานวนมาก รวมทั้งสโมสรนิสิตและนิสิต
วิทยาลัย การเมืองการปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศที่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับวิทยาลัยฯเป็นอย่างมาก
รางวัลต่างๆเหล่านี้ก็ได้สร้างความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้กับพวกเราซึ่งเป็นอาจารย์ แต่รางวัลเหล่านี้ก็
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสาเร็จ ความสาเร็จของพวกเราคือการใช้ชีวิตหลังจากจบจากวิทยาลัยฯให้คุ้มค่า
กับความรู้และความสามารถที่ได้รับจากรั้ว COPAG แห่งนี้ นอกจากนี้ความมีมารยาท ความมีน้าใจของนิสิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครองของเราเป็นที่เล่าลือกันทั่วในประเทศและต่างประเทศ ต้องขอขอบคุณนิสิตที่
ช่วยงานของวิทยาลัยฯ
อาจารย์ขอฝากสิ่งเล็กๆน้อยๆไว้ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในการใช้ชีวิตในอนาคตดังต่อไปนี้คือ
1. เลือกคบเพื่อนอย่างชาญฉลาด
2. หมั่นเรียนรู้
3. ตั้งใจในสิ่งที่ทา
4. ฝึกฝนความเห็นใจ

5. ทาในสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์ เมื่อมีหัวโขนจงถอดหัวโขนออกแล้วชีวิตจะมี
ความสุข
6. ฝึกให้อภัย
7. มองโลกในแง่ดี
8. อยู่กับปัจจุบัน
9. ทาดีที่สุดแล้วอย่ายึดติดเพราะวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกโอกาส
10. กล่าวขอบคุณทุกโอกาสที่เราได้รับสิ่งต่างๆจากเพื่อนและผู้ร่วมงาน
นี่คือประสบการณ์ 10 ประการ ในชีวิตของอาจารย์และจะมอบให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน
ในวันนี
ส าห รั บ ปี นี้ เรามี Dean’s List ซึ่ งมี ค ะแน น สู ง สุ ด 1 ค น ใน ห ลั ก สู ต รรั ฐ ศ าส ตรบั ณ ฑิ ต
คือนางสาวปิ ย ะดา ศรี ส กุ ล และคะแนนสู งสุ ดในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาสิ ท ธิม นุ ษ ยชนศึ กษา
คือนางสาวสุรัตนา สายใน ส่ วนในระดับ ปริญญาโทผู้ ได้คะแนนสู งสุด หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณ ฑิต สาขา
การเมื องการปกครอง คื อนายคทาวุธ ยาวะโนภาส และหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
นโยบายสาธารณะ คะแนนเท่ากันสองคน คือนายหัสพระชัย ภูวงค์ และนางสาวพัชรีภรณ์ บุญทักษ์
สุดท้ายนี้ ขอให้ พวกเราแต่งตัวแล้ วอย่าลืมแต่งใจตัวเอง และขอให้ บัณฑิ ตและมหาบัณ ฑิตทุกท่าน
ประสบความสาเร็จในชีวิตการงาน และการศึกษาต่อ และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยรังสรรค์นิสิต
ภายใต้ค่านิยม COPAG
(รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
10 ธันวาคม 2559

