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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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 ฉบับที่ ๔๘ 
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ปีที่ ๔๓

“ทูตวีรชัย พลาศรัย” ฝากหลักคิด
“ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด” แก่บัณฑิตรามฯ

   
 

 “ทูตวีรชัย พลาศรัย” เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก 

ประเทศเนเธอร์แลนด์  ฝากหลักคิดแก่บัณฑิตรามคำแหง “เมื่อรู้ว่า 

ตนเองกำลังทำอะไร ขอให้ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด” ในโอกาสเข้ารับ 

พระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2557 

 ทูตวีรชัย พลาศรัย เป็นผู้ 

ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย ที่ มี  

ป ร ะ วั ติ ก า ร ท ำ ง า น ใ น ต ำ แ ห น่ ง 

สำคัญต่างๆ เคยดำรงตำแหน่งอธิบด ี

กรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ 

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร 

คณะกรรมการประสานงานและ 

กระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะกรรมาธิการ 

เขตแดนร่วมไทยกัมพูชา      (เจบีซี) และเป็นตัวแทนฝ่ายไทยกรณีที่มีการ 

ยื่นขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice)

ตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี พ.ศ.2505 

 โอกาสนี้ ท ูตวีรชัย พลาศรัย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรตท่ีิได้รับ 

ปริญญากิตติมศักด์ิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รามคำแหงเป็นสถาบัน 

ที่ได้สร้างผลงานและความก้าวหน้า

สมศ. ประกาศรับรอง 10 คณะ
ของ ม.ร. ได้มาตรฐานระดับคุณภาพดี

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้

รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

จ า ก ส ำ นั ก ง า น รั บ ร อ ง ม า ตร ฐ า น 

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 

(องค์การมหาชน) ระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2554 - 2558 ในระดับสถาบันและ 

ระดับคณะ

 ผลประเมินระดับสถาบันได้

คะแนนเฉลี่ย 4.19 ระดับคุณภาพดี  

คณะท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ได้แก่  คณะนิติศาสตร์ 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 คณะมนุษยศาสตร์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะรัฐศาสตร์

 คณะเศรษฐศาสตร์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 สำหรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวจะมีผลอยู่จนถึงรอบการประเมินเพื่อ 

รับรองมาตรฐานคราวต่อไป  ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่การรับรองมาตรฐาน

ในรอบการประเมินนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

 ทั้งนี้ สมศ. สรุปจุดแข็งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจ 

ในองค์กรเป็นอย่างมากว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งผู้บริหารควรสร้างความก้าวหน้า 

จากฐานความม่ันใจดังกล่าว นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ มากถึง 157 สาขาวิชา 

ที่สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

อีกทั้งสามารถบูรณาการบทบาทหน้าที่และกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ 

วิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้แทนพระองค ์

นำน้ำสรง ผ้าไตร ดอกไม้ 

พระราชทานไปถวาย แด่ 

พ ร ะ ร า ช ป ริ ยั ติ สุ น ท ร 

(ประสาร เตชสีโล) เจ้าอาวาส 

วัดเทพลีลา พระอารามหลวง 

เน่ืองในโอกาสบำเพ็ญกุศล 

ฉ ล อ ง อ า ยุ วั ฒ น ม ง ค ล 

ครบ 72 ปี เมื่อวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ ศาลาการเปรียญ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 

อธิการบดี ม.ร. แสดงความยินดี
กับ “ทูตวีรชัย พลาศรัย”
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พระราชทานน้ำสรง แด่ เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา
   
 

   
 คณะกรรมการบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

 ว่าที่ ร.ต.พงศธร ดิษฐยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการบัณฑิต ม.ร.  

นำคณะกรรมการบัณฑิต ม.ร. รุ่นท่ี 39 ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 

ตามพระราชอัธยาศัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

พระราชทานน้ำสรง แด่ เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา 

ลุ่มน้ำปากพนัง”

  เป็นหนังสือที่สำนักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์ จัดทำขึ้น และ 

เผยแพร่

  อ่านแล้วมีความสุข และสำนึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณใน

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 “ข่าวรามคำแหง” อยากให้พสกนิกร 

ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวลุ่มน้ำ-

ปากพนังได้อ่าน เนื่องเพราะ

 เน้ือหาบอกเล่าถึงโครงการพระราช- 

ดำริที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงคิดและทรงผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหา 

ให้ชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และพื้นที่ใกล้เคียง

  ทำให้ปัญหาซึ่งเดิมมีทีท่าว่าจะ 

รุนแรง ผ่อนคลายลง

  จากเดิมที่มีปริมาณน้ำจืดมากพอที่

ทำให้ “น้ำจืด” “น้ำเปรี้ยว” และ “น้ำเค็ม” 

อยู่ในอัตราส่วนที่สมดุลเป็นเสียสมดุล

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

พระราชทานแนวพระราชดำริในการ 

แก้ปัญหาจำนวน ๑๓ คร้ัง ใช้เวลา ๒๐ ปี 

 ในที่สุด ปัญหาของชาวปากพนังก ็

คลี่คลาย คือสามารถ

  “กักน้ำจืด” “กันน้ำเค็ม” “ป้องกัน 

น้ำท่วม” และ “บรรเทาน้ำแล้ง” ได้

 ชาวปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียง 

กลับมีความสุขอีกครั้ง 

 ข อ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ 

ยิ่งยืนนาน

‘แพนเค้ก’ สุดปลื้มคว้าปริญญาโทการจัดการทางการเมือง
มีวันนี้เพราะครอบครัวสนับสนุน

 ‘แพนเค้ก’ เขมนิจ จามิกรณ ์ นักแสดงชื่อดัง 

คว้าปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการทางการเมือง 

คณะรัฐศาสตร์ หลังทุ่มเททั้งการเรียน-การทำงาน  

บอกไม่เคยคิดว่าจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนถึงจุดน้ี 

ที่มีวันนี้เพราะครอบครัวสนับสนุน ย้ำรามคำแหง 

เหมือนบ้าน ครูอาจารย์-เพื่อนช่วยดูแลอย่างอบอุ่น 

 น า ง ส า ว เ ข ม นิ จ 

จามิกรณ ์ หรือ ‘แพนเค้ก’ 

นักแสดงชื่อดัง กล่าวใน 

โอกาสเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรว่า ภูมิใจอย่างย่ิง 

กับความสำเร็จในวันนี้ และ 

เล่าย้อนหลังถึงสาเหตุท่ีเลือก 

เรียนในด้านการจัดการทาง 

การเมืองว่าเป็นเพราะต้องการ 

ศึกษาในสาขาที่ต่างออกไปจากเดิมที่สำเร็จการศึกษา 

จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 

คิดว่าถ้าหากเรียนในสาขานี้น่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิต

ประจำวันและทำให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ใน

สังคมปัจจุบันได้ดีขึ้น

 “นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ยังสนับสนุนให้เรียน

ที่นี่ เนื่องจากท่านสำเร็จการศึกษาจากสาขาเดียวกันนี้ 

ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นกัน”

 นักแสดงชื่อดัง ยังกล่าวต่อไปว่า ช่วงแรกที่จะ 

สมัครเข้าเรียน รู้สึกกังวลเรื่องเวลาอยู่บ้าง แต่ได้ปรึกษา 

อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางในการเรียน ซึ่งตนเอง 

ได้ให้สัญญาไว้ว่า จะพยายามเรียนให้เต็มที่ แม้ว่าจะมี 

เวลาที่จำกัด ด้วยเรื่องของการทำงานก็ตาม  ซึ่งก็ได้รับ 

กำลังใจจากอาจารย์และจากเพื่อนร่วนชั้นเรียน 

 “เพื่อน ๆ  พี่ ๆ ที่เรียนด้วยกัน มาจากหลากหลาย 

อาชีพ หลากหลายประสบการณ์ เมื่อมาเรียนร่วมกัน 

จึงทำให้แต่ละคนได้ประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลาย 

และทุกคนต่างให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี  

การจัดเวลาเรียนและเวลาทำงาน ไม่มีปัญหา เพราะ 

เราจะรู้ตารางเรียนล่วงหน้า รวมถึงกิจกรรม อย่างเช่น 

การทัศนศึกษา การพรีเซนต์งาน  จึงสามารถจัดคิวงานได้ 

และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ  แต่บางครั้งแม้จะ 

พยายามจัดแบ่งเวลา แต่ก็มีอยู่บ้างที่ไม่ลงตัว ต้องไป 

ทำงานก่อน เม่ืองานเสร็จแล้ว จะรีบมาตามเร่ืองการเรียน 

 การส่งงาน ตามเลคเชอร์ พยายามทำให้ลุล่วงไปด้วยดี 

 ...สำหรับการเรียนและการทำงานที่เป็นได้ด้วยด ี

เพราะครอบครัวเป็นกำลังใจหลัก และให้โอกาสที่ด ี

มาโดยตลอด แม้คุณพ่อคุณแม่จะไม่เคยบังคับเรื่อง 

การเรียน แต่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเราเองตั้งใจใช ้

ความพยายามให้เต็มที่  โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ซึ่ง 

จบจากรามคำแหงด้วย จะย้ำเสมอว่า รามคำแหงเป็น 

เสมือนบ้าน คุณพ่อจะคอยให้คำปรึกษา ส่วน พี่หมี 

ร.ต.อ.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ จะช่วยแลกเปลี่ยน 

ความเห็นเร่ืองการเรียน เป็นการคุยภาษาเดียวกันมากข้ึน 

เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเรา เหมือนกับเป็นการช่วยกัน 

แก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี”

 เมื่อเริ่มต้นเรียนด้านการจัดการทางการเมือง 

”แพนเค้ก” เริ่มเห็นว่า การเรียนด้านการจัดการนั้นต้อง 

เริ่มต้นจากแนวทางในการบริหารจัดการบุคคล  กลยุทธ์  

วิธีนำหลักการมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง  การเรียน 

เรื่องเกี่ยวกับการเมืองทำให้ตนเองเข้าใจพัฒนาการของ 

การเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าคิดไม่ผิดที่เลือก 

เรียนในสาขานี้ 

 “การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่แล้ว 

แต่ที่ผ่านมายังมีความสนใจหรือความเข้าใจน้อย 

พอมาเรียนด้านการเมือง ได้เรียนรู้จากคณาจารย์ที่เป็น 

ผู้รู้ มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ทำให้รู้มากขึ้น เข้าใจ 

มากขึ้น และทำให้สนใจมากขึ้นด้วย แต่ยังไม่ได้คิดที ่

จะเข้าวงการการเมือง  เพียงแต่ได้เห็นว่าสิ่งที่เรียนมานี ้

เป็นประโยชน์กับการทำงาน ทำให้เรามีความรู้รอบตัว 

มากข้ึน สามารถเข้าใจ คิด และตัดสินใจเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ 

ในชีวิตได้ดีขึ้น”

 “แพนเค้ก” กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จ 

ในครั้งนี้มาก ไม่เคยคิดว่าตนเองจะประสบความสำเร็จ 

ในการเรียน ทั้งที่ต้องทำงานควบคู่ไปด้วยเช่นนี้  

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณ 

คณาจารย์ที่ดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ให้ความ- 

ช่วยเหลือและให้ความเป็นกันเอง ตลอดระยะเวลาที ่

เรียน”

 ในอนาคต “แพนเค้ก” ตั้งใจว่าจะศึกษาต่อใน 

ระดับสูงขึ้น และคิดว่าจะศึกษาต่อที่รามคำแหง แต่ยัง

ต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา  

และระบบการเรียนการสอน เพื่อวางแผนเกี่ยวกับเวลา

ในการเรียนและการทำงานให้ลงตัว (อ่านต่อหน้า 5)
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รามคำแหงมอบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

เชิดชู “5นายตำรวจ” เก็บกู้ระเบิดชายแดนใต้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก ่

5 นายตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา ด้วยความเสียสละและอุทิศตนเพ่ือความสงบสุขในพ้ืนท่ี 

มาอย่างต่อเน่ืองโดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ม.รามคำแหง กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับปริญญากิตติมศักด์ิทุกท่าน 

โดยเฉพาะ5นายตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดทุกท่านที่ต้อง

ทำงานด้วยชีวิตและเสี่ยงภัยในการทำงานทุกฝีก้าว ปริญญากิตติมศักดิ์นี้ถือเป็น

น้ำใจจากชาวรามคำแหงที่ท่านได้ทำงานช่วยชาติ ขอให้เป็นแรงบันดาลใจ และ 

ให้เป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป  

  ร้อยตำรวจโทพลวัฒน์  เทพษร รองสารวัตร

ผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการสืบสวน 

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจ

ที่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้รับการยอมรับและ 

ประจักษ์แก่สังคม เชื่อว่าทำความดีแล้วย่อมได้ดี 

  “ตลอดชีวิตการทำงานในพื้นที่สามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงไม่มีความปลอดภัย 

 ทุกวันท่ีออกไปปฏิบัติหน้าท่ีเก็บกู้วัตถุระเบิด ต้องเตรียม 

ความพร้อมทุกด้าน ทั้งความพร้อมของร่างกาย จิตใจ 

และทีมหน่วยเก็บกู้ของตำรวจ เพ่ือให้มีชีวิตรอดกลับมาท่ีต้ังอย่างปลอดภัย ผมขอ 

ฝากบัณฑิตรามฯทุกคนให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตน ทั้งการเรียน การทำงาน 

เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตดังที่ตั้งใจและเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องๆ

ต่อไป”

  ร้อยตำรวจโททวี ขุนทอง รองสารวัตรตรวจ 

ทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร 

จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า มีความยินดีท่ีสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้ครั้งนี้ ถือเป็น 

เกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง ผมปฏิบัต ิ

หน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหัวหน้า 

หน่วยเก็บกู้ระเบิด ต้องทำงานในพ้ืนท่ีเส่ียง เวลาทำงาน 

ผมจึงทำงานโดยเน้นความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 

 “อีกหนึ่งบทบาทในฐานะเป็นครูฝึกและวิทยากรให้แก่นายตำรวจที่ต้อง

ทำหน้าที่ในกรณีมีเหตุในพื้นที่ ขอฝากให้นายตำรวจรุ่นน้องตั้งใจฝึก และเรียนรู ้

การทำงานอย่างมีขั้นตอน เพราะทุกก้าวในการกู้ระเบิด คือ ชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัย 

ขอให้มีความรอบคอบ อุทิศตน และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาต ิ

อยู่เสมอ”

 ดาบตำรวจสถาพร เสือชาวนา ผู้บังคับหมู ่

ตรวจทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการสืบสวน 

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ 

ม.รามคำแหง เชิดชูในความดีของตำรวจไทยที่ทำงาน 

อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ ตลอด 21 ปีที่ทำงาน  

ทุกคร้ังท่ีออกไปปฏิบัติหน้าท่ีผมคิดเสมอว่า “ผมไม่ได้ 

ไปทะเลาะกับใคร แต่ไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และต้อง 

ทำหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด” ทุกวันผมต้ังใจทำงานตามวิถีของ 

ตำรวจช้ันประทวน ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชา 

และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

 “ผมยึดหลักในการใช้ชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่ีว่า “ทุกอย่างมีเกิด 

ต้องมีดับ” ใครเป็นคนทำให้เกิด ก็ต้องทำให้ดับ ฝากบัณฑิตรามฯอย่าใช้ชีวิต 

ประมาท จะทำสิ่งใดขอให้นึกถึงครอบครัว ทำงานก็ต้องใช้ความอดทน และ 

ทำในสิ่งที่ตนเองชอบเป็นหลักด้วย” 

  ดาบตำรวจพงศ์ชาญ  สูตถิพันธ ์ุ ผู้บังคับหมู ่

ตรวจทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการสืบสวน 

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ 

และภาคภูมิใจในชีวิต เพราะเชื่อมั่นอย่างมากว่า 

ถ้าคนเราทำความดีแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณงาม 

ความดีนั้นจะปกปักรักษาคุ้มครองเราให้ได้รับแต่สิ่ง

ที่ดีในชีวิต 

 “ผมรับราชการมากว่า 20 ปี ยึดหลักการ 

ทำงานว่า ชีวิตต้องไม่ประมาท คิดให้รอบคอบ 

ก่อนลงมือทำ เมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานเสี่ยง ต้องนำพาชีวิตของทีมตำรวจให้รอด 

กลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันให้ได้ ฝากให้ลูกศิษย์รามฯตั้งใจศึกษา 

หาความรู้ให้สำเร็จ พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม นำสิ่งดีๆที่เราได้รับจากรั้ว 

มหาวิทยาลัยไปช่วยเหลือชาวบ้านและสังคมในทุกๆเรื่องด้วย”

 ดาบตำรวจประพันธ์  พุมนวล  ผู้บังคับหมู่ 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 44 กลุ่มงาน 

เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กล่าวว่า การได้รับปริญญา

กิตติมศักด์ิในวันน้ีถือเป็นเกียรติแก่ชีวิตและครอบครัว

อย่างสูงสุด เพราะผมเช่ือว่าทำดีย่อมได้ดีและมีคนเห็น 

แม้ชีวิตต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยง ก็จะยึดปฏิบัติตาม 

ยุทธวิธีทุกขั้นตอน ไม่ประมาท และศึกษาหาความรู้ 

รอบตัวอยู่เสมอ 

 “ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีให้โอกาส 

ทุกคน ให้คนที่อยากเรียนหนังสือให้ได้เรียน ไม่ว่า 

จะยากดีมีจนอย่างไร  ฝากให้บัณฑิตรามฯเมื่อเรียนจบแล้ว ทำสิ่งใดต้องทำ 

ให้จริงจัง ทำงานที่ตนเองรัก ด้วยความเสียสละ อุทิศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที ่

ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ”
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 เนื่องจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประสบชัยชนะได้ครอบครองประเทศ

ลาวทั้งหมดในปี พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นลาวก็ปิดประเทศเพื่อปรับปรุงจัดระเบียบ 

แบบแผนต่างๆในการปกครองบ้านเมืองเพื่อนำประเทศและประชาชนเข้าสู่ 

ระบอบสังคมนิยมจนถึง พ.ศ.2532 ลาวจึงได้เปิดประเทศ ลัทธิสังคมนิยมในลาว 

เขาพูดถึงทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีนโยบาย แนวทางให้รัฐเป็นของส่วนรวม

เป็นเจ้าของกำลังการผลิตเป็นพาหนะการผลิต การจำหน่าย แจกจ่ายและการนำ 

ผลผลิตมาใช้โดยมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้ประชาชนมีความสามัคค ี

พากันเลิกล้มแนวคิดเก่าที่พาให้ชีวิตตกต่ำลำบาก นำแนวคิดสังคมนิยมมาแทน 

กิจการงานทุกชนิดให้ร่วมแรงกันผลิต คนลาวต้องเป็นเจ้าของ ไม่ให้ใครมาทำลาย 

แย่งชิงเอาไป ให้ประชาชนปลูกพืชผลไม้ เล้ียงเป็ดไก่และปลา ขุดเหมืองฝายทำนารวม  

แล้วร่วมกันทำเพื่อลบล้างภัยหิวและชิงเอาความสำเร็จมาให้คนลาวก้าวผ่านขึ้นสู่

สังคมนิยมนั้นคือเป้าหมาย

 ผลจากการปิดประเทศทำให้ประชาชนลาวไม่มีโอกาสพัฒนาพันธุ์ผลไม้ต่างๆ 

ให้มีคุณภาพ ลาวจึงมีผลไม้ต่างๆตามธรรมชาติดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ มีการปลูก 

พันธ์ุไม้ชนิดต่างๆแต่ไม่เป็นกิจจะลักษณะ ปลูกผลไม้เพื่อรับประทานในครอบครัว 

ถ้าเหลือก็นำไปจำหน่ายจ่ายแจก ญาติพี่น้อง ผลไม้ที่ประชาชนในลาวนำไปขาย 

ในตลาด มีชื่อดังนี้

 ลาวยังสั่งซื้อผลไม้จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศไทยเข้าไปขาย 

ในเมืองใหญ่ๆทั้งทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของลาว

หมากก้วย กล้วย หมากอึ ฟักทอง

หมากพ้าว มะพร้าว หมากโม แตงโม

หมากขาม มะขาม หมากกอก มะกอก

หมากมี้ ขนุน หมากเหล่น มะเขือเทศ

หมากหนัด สับปะรด หมากขี้หูด มะกูด

หมากเขียบ น้อยหน่า หมากแตงลาย หมากแตงลาย

หมากพิลา ลูกทับทิม หมากแหน่ง

หมากหม่วง มะม่วง หมากหมั้น

หมากละหมุด ละมุด หมากพิผ่วน ลูกพิผ่วน

หมากกะทัน พุทรา หมากเก๋น ลูกเกน

หมากต้อง ลูกกระท้อน แก้วพะยานาก ลูกแก้วมังกร

หมากเฟือง มะเฟือง หมากกะบก ลูกกะบก

หมากลำไย ลำไย หมากเคง ลูกเคง

หมากฝาง มะปรางเปร้ียว หมากจ๋อง ลูกสำรอง

หมากผู มะปรางหวาน หมากส่มมอ ลูกสมอ

หมากสาลี ข้าวโพด หมากโป่ม แอปเปิ้ล

หมากไฟ มะไฟ หมากทูเลียน ทุเรียน

หมากเกี้ยง ผลส้ม หมากลางสาด ลูกลางสาด

หมากคาย ลูกมะอึ หมากลองกอง ลูกลองกอง

หมากเกี้ยงใหญ่ ส้มโอ หมากอางุ่น องุ่น

หมากแงว ลูกคอแลน

ลูกกระวาน

 เมื่อตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการแชร์ข้อมูลผ่าน social network 

อย่างเช่น Facebook และ Line เรื่องไก่แฟรงเกนสไตน์ หรือไก่ผีดิบว่าเดี๋ยวนี้ไก่ทอด 

ยี่ห้อดังจากอเมริกา ลดต้นทุนด้วยการเลี้ยงไก่ที่ไม่เป็นไก่จริง ๆ คือสร้างขึ้นมาทำนอง

เดียวกับผีดิบในหนังแฟรงเกนสไตน์ ลองดูข้อความที่เขาโพสต์กันไว้นะครับ

 - เลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ด้วยการต่อท่อเข้าไปในตัวไก่เพื่อปั๊มเลือดและอาหารเข้าไป 

  ในตัวไก่

 - ไก่ไม่มีจะงอยปาก ไม่มีขน(เพื่อไม่ต้องมีต้นทุนค่าถอนขน) และไม่มีเท้า

 อ่านแล้วเหมือนเป็นไก่ผีดิบจริง ๆ  แล้วอย่างน้ีใครจะกล้ากินเล่าครับ แต่เด๋ียวก่อน 

อย่าเพิ่งเชื่อง่าย ๆ เพราะข้อความที่ว่านี้เป็นเรื่องโกหกหลอกลวง 100 เปอร์เซ็นต์ 

แบบเดียวกับที่มีโพสต์ขึ้นมาบ่อย ๆ ทางอินเทอร์เน็ต จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ 

ดังนั้นคนที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจาก social network จะต้องหาอะไรหนัก ๆ 

มาถ่วงหูเอาไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่หูเบาจนถูกหลอกง่าย ๆ

 ความไม่จริงของเรื่องนี้มีตั้งแต่บอกว่าบริษัทไก่ทอดเลี้ยงไก่เองแล้วละครับ  

เพราะบริษัทขายฟาสต์ฟูดพวกน้ีไม่มีใครผลิตวัตถุดิบเอง แต่จะใช้วิธีจ้างผลิตเป็นหลัก  

ซึ่งก็มีบริษัทของไทยหลายบริษัทที่รับจ้างผลิตวัตถุดิบให้บริษัทฟาสต์ฟูดเหล่านี้เพื่อ 

จำหน่ายในต่างประเทศด้วย และท่ีว่าผลิตให้น้ีไม่ใช่แค่เล้ียงไก่ไปส่งขายนะครับ แต่ผลิต 

ให้ครบวงจรตั้งแต่เลี้ยงไก่ไปจนทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปคือพร้อม 

จะทอดขายได้เลยแล้วส่งไปประเทศต่าง ๆ  ตามคำสั่งซื้อเช่นไก่ทอดยี่ห้อดังของฝรั่ง 

ในญ่ีปุ่นน้ันก็ผลิตก่ึงสำเร็จรูปส่งไปจากเมืองไทยเราน่ีเอง โดยท่ีส่วนผสม เคร่ืองปรุงต่าง ๆ  

จะเป็นไปตามสูตรท่ีบริษัทผู้ซ้ือกำหนดมา และทุกข้ันตอนต้องผ่านมาตรฐานท่ีกำหนดด้วย 

ถ้าไม่ผ่านก็ขายไม่ได้

 ผมขอพูดถึงการเล้ียงไก่ก่อนนะครับ เพราะเป็นประเด็นสำคัญของการหลอกลวง  

การเลี้ยงไก่ส่งออกยุคนี้เขาเลี้ยงไก่จริง ๆ  ไม่ใช่ต่อสายสูบเลือดเข้าอย่างที่หลอกกัน 

แต่ลูกไก่ที่จะเลี้ยงมีการพัฒนาสายพันธ์ุมาให้โตเร็วและได้ขนาดน้ำหนักที่กำหนด 

ภายในเวลาประมาณไม่เกิน 3 เดือน และมีการวิจัยสูตรอาหารให้ไก่โตได้เร็วโดยการ 

ให้อาหารต้องเป็นไปตามที่วางแผนไว้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขั้นตอนการเลี้ยงเหล่านี้ผ่าน 

การศึกษาวิจัยมาแล้ว และที่สำคัญก็คือถ้าถูกตรวจพบว่าขั้นตอนใดจะเป็นอันตราย 

ต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคได้ คำสั่งซื้อก็จะถูกยกเลิกทันที

     ไม่ เพียงแต่ขั้นตอนการเลี้ยงจะถูกผู้ซื้อตรวจสอบอย่างเข้มงวดเท่านั้น  

แม้แต่การขนส่งมาโรงเชือดก็ถูกกำหนดว่าต้องไม่แออัดจนไก่รู้สึกทรมาน (ทั้ง ๆ ที่จะ 

ส่งมาเชือดนะครับ)  และการเชือดก็ตรวจสอบกำหนดเวลาว่าต้องตายทันทีไม่ทรมาน 

เช่นกัน เร่ืองน้ีผู้ซ้ือเขาตรวจสอบจริงจังด้วย เพราะฉะน้ันการเล้ียงไก่แบบผีดิบท่ีว่าน้ัน 

เป็นไปไม่ได้เลย แค่กลัวว่าจะมีเชื้อไข้หวัดนกยังห้ามนำเข้าไก่จากไทยไป 7-8 ป ี

เข้าไปแล้ว

 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่มูลค่าแต่ละปีมากกว่า 7 หมื่นล้านบาท  

เพราะฉะน้ันถ้าหากเร่ืองไก่ผีดิบเผยแพร่ไปมาก ๆ จนคนเช่ือแล้ว ไม่ใช่แค่บริษัทไก่ทอด 

ฟาสต์ฟูดเท่านั้นที่จะเดือดร้อน แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ของไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

จะพลอยเสียหายไปด้วยอีกมาก 

 “...ขอฝากหลักถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาใด ขอให ้

ยึดเป้าหมายความสำเร็จ และขอให้ใช้ชีวิตในช่วงที่เรียนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้าน 

วิชาการและกิจกรรม เพราะที่รามคำแหงเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 

มากมาย นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ถ้าเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ 

และเมื่อถึงวันที่สำเร็จการศึกษา เราจะเกิดความภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ” 

‘แพนเค้ก’ สุดปลื้มฯ                                                               (ต่อจากหน้า 3)

ผลไม้มงคล
ทำให้อายุยืน



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 การดำเนินคดีอาญาของประเทศไทยมีลักษณะ 

เป็นระบบกล่าวหา (Accusatorial System) เป็นระบบที่ 

ใช้กันอยู่ในประเทศระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ระบบนี้ 

สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลนำเรื่องราวมาฟ้องร้องว่า 

กล่าวบุคคลอีกคนหนึ่งต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้ผู้มีอำนาจ 

ชำระคดีแก่ตน ผู้พิพากษาต้องวางตัวเป็นกลางจริงๆ  

เพื่อควบคุมให้คู่ความทั้งสองฝ่ายนำพยานเข้าสืบ ปล่อย

ให้คู่ความดำเนินคดีหาพยานหลักฐานเต็มที่ 

 ผู้ถูกกล่าวหาจึงได้รับสิทธิต่างๆ ที่จะต่อสู้คด ี

อย่างเต็มที่ การมีทนายความไว้ช่วยเหลือและดำเนิน 

คดีแทนผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ยากจนด้อย 

การศึกษา ไม่มีความรู้กฎหมาย จึงถือได้ว่าเป็นสาระ 

สำคัญของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะเงื่อนไขทาง 

ด้านเศรษฐกิจไม่ควรจะเป็นปัจจัยในการเข้าถึงความ-

ยุติธรรมของประชาชน

 พัฒนาการทางกฎหมายสำหรับประเทศไทยที่ 

คุ้มครองประชาชนในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน

นั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายได้ให ้

ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับผู้ที่ยากจน เพื่อให้

สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

กันกับผู้ที่มีฐานะ โดยมีสภาทนายความและสำนักงาน 

ศาลจึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีจัดให้มีทนายความอาสาหรือ 

ทนายขอแรงบริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีหลักการ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

      1.  สภาทนายความได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 

โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้ 

  “มาตรา 78 ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความ- 

ช่วยเหลือทางกฎหมายต้องเป็นผู้ยากไร้และไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม”

  “มาตรา 79 การช่วยเหลือประชาชนทาง 

กฎหมาย ได้แก่

       (1) การให้คำปรึกษา หรือแนะนำเกี่ยวกับ 

กฎหมาย

       (2) การร่างนิติกรรมสัญญา

       (3) การจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง

  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

จะจัดให้มีทนายความประจำคณะกรรมการช่วยเหลือ 

ประชาชนทางกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

ดังกล่าวด้วยก็ได้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนด 

ในข้อบังคับ”

 โดยทนายอาสาจะเป็นทนายความท่ีสภาทนายความ 

จัดหามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเท่านั้น แต่ไม ่

สามารถว่าความให้แก่ผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาได้ 

 ถ้าหากประชาชนต้องการมีทนายความในการว่า 

ความแก้ต่างแต่ไม่มีเงินจ้าง สามารถขอเข้ารับบริการจาก 

สภาทนายความได้ ณ ที่ทำการสภาทนายความประจำ 

จังหวัดนั้นๆ โดยประชาชนที่จะขอช่วยเหลือจึงต้องเป็น 

ผู้ยากจนและไม่ได้รับความยุติธรรมเท่านั้น เพื่อที่จะได้ 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  

 2.  สำนักงานศาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ทางกฎหมายภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาโดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้ 

  “มาตรา 134/1 ในคดีที่มีอัตราโทษประหาร-

ชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที ่

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคำให้การ 

ให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ 

ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้

   ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มถามคำให ้

การ ให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความ 

หรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐ 

จัดหาทนายความให้

   การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือ 

วรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้ 

ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย 

ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด โดยได้รับ 

ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

  เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตาม 

วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้ว ในกรณีจำเป็น 

เร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดย 

ไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบหรือแจ้ง

แต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงาน

สอบสวนทำการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้องรอ

ทนายความ แต่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้

ในสำนวนการสอบสวนด้วย”

  “มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต 

หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้อง 

ต่อศาล ก่อนเร่ิมพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความ 

หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

  ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณา 

ให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและ 

จำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

  ให้ศาลจ่ าย เงินรางวัลและค่าใช้จ่ ายแก่  

ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคำนึงถึงสภาพ 

แห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที ่

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดโดยความ-

เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”

 กรณีทนายความที่ศาลตั้งให้จำเลยในคดีอาญา 

หรือโจทก์ในคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับอาญาน้ี ไม่ได้ถูกจำกัด 

ว่าจะต้องเป็นผู้ยากจนแต่อย่างใด เพียงแต่ผู้ประสงค์จะ

ขอรับบริการจัดหาทนายความให้นั้น ต้องทำการแจ้งแก ่

พนักงานสอบสวนตอนที่อยู่ที่โรงพักหรือต้องทำการ 

แจ้งแก่ศาลเมื่ออยู่ต่อหน้าศาลเท่านั้น โดยการขอรับ 

บริการจากพนักงานสอบสวนและสำนักงานศาล ก็ไม ่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเช่นกัน

 ทางปฏิบัติของศาล บุคคลที่ศาลจะตั้งให้เป็น 

ทนายความในคดีอาญาที่จำเลยร้องขอตามมาตรา 173 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น จะ 

ต้องมาข้ึนทะเบียนไว้กับศาลน้ันๆ ก่อน เรียกทนายความ 

เหล่านี้ว่า ทนายความขอแรง ศาลจึงจะมีหนังสือเชิญ 

ทนายความจากรายชื่อที่มาขึ้นทะเบียนไว้กับศาล  

มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่จำเลยโดย 

ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะศาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตาม 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการ 

จ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความสอดคล้อง 

ตามมาตรา 173 วรรคท้าย

 ดังนั้น ตามที่มีข่าวว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู ่

เณรคำเข้าพบเลขาธิการสภาทนายความ เพื่อขอความ- 

ช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีถูกกล่าวหาจากหลายหน่วยงาน 

ว่าทำผิดตามพระวินัยและปฏิบัติตนไม่สมกับสมณะเพศ 

และหากมีการฟ้องคดีก็ขอให้สภาทนายความส่ง 

ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย และผู้เช่ียวชาญด้านการปกครอง 

ของสงฆ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีเณรคำ 

เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้ปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างตรงไปตรงมา ยึดหลักกฎหมาย ตามหลักคดีอาญา 

และเลขาธิการสภาทนายความยังจะนำข้อเรียกร้อง 

ดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่าย 

ที่สภาทนายความจะให้การช่วยเหลือได้หรือไม่ 

 เนื่องจากเงื่อนไขแรกของการขอเข้ารับบริการ 

จัดหานักกฎหมายว่าความแก้ต่างให้กับสภาทนายความ 

นั้น ประการแรกประชาชนที่จะขอความช่วยเหลือจึง 

ต้องเป็นผู้ยากจนไม่มีเงินจ้างทนายความ เพื่อต่อสู ้

คดีความในศาลได้ นอกเหนือไปจากการขัดสนทาง 

ฐานะการเงินแล้ว บุคคลนั้นยังต้องไม่ได้รับความ- 

เป็นธรรมอีกด้วย

      ข้อเท็จจริงที่ทราบโดยทั่วกันจากสื่อต่างๆ ที ่

หลวงปู่เณรคำนั่งเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ใส่แว่นตาดำ  

สะพายกระเป๋าหลุยส์ และใส่หูฟัง ท่ีแม้ว่าทางผู้อำนวยการ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะชี้แจงว่าพระนั่ง 

เครื่องบินเจ็ทไม่ผิด แต่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ 

สถานะความเป็นสงฆ์ และได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

และให้พระผู้ปกครองตักเตือนความผิดโลกวัชชะ 

หรือให้ทางโลกติเตียนแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการแสดงให ้

เห็นถึงสถานะทางการเงินของบุคคลดังกล่าวว่าคง 

ไม่ขัดสน จนไม่สามารถมีเงินจ้างทนายความเพื่อต่อสู ้

คดีความในศาลได้แต่ประการใด ประกอบกับผู้ที่มาขอ 

ให้สภาทนายความจัดหาทนายให้ความช่วยเหลือก็มิได้

ยกเหตุผลว่าผู้ร้องนั้นเป็นผู้ยากไร้แต่ประการใด อีกทั้ง

ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่มาร้องขอด้วยตนเองแล้วจะอ้างเหตุ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไร

 กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายจากสภาทนายความตั้งแต่ต้นแล้ว จึงเป็น 

เหตุให้สภาทนายความไม่รับให้ความช่วยเหลือทาง 

กฎหมายตามที่ลูกศิษย์หลวงปู่เณรคำร้องขอ

หลักเกณฑ์การขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

รู้ ไหมว่าปุ่ม F1-F12 มี ไว้สำหรับทำอะไร?

 ปุ่มบนคีย์บอร์ดที่มีชื่อที่กล่าวมานี้ ส่วนมากจะเรียกว่า 

"ฟังก์ชันคีย์"  F1 ถึง F12 อาจมีความหลากหลายของการใช้งานที่ 

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งและโปรแกรม 

ซอฟต์แวร์ที่เปิดอยู่ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการของแต่ละคีย์เหล่านี้

นายประหยัด เลวัน  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

 5.  ปุ่ม F5

  -  กดปุ่ม F5 จะรีเฟรช (Refresh) หรือโหลด 

หน้าเว็บเดิม (โปรแกรมเว็บบราวส์เซอร์เกือบทุกตัว)

  -  กดปุ่ม F5 เปิดหน้าค้นหา แทนที่ ข้อความ 

ในโปรแกรม Microsoft Word

  -  กดปุ่ม F5 เริ่มต้นทำสไลด์โชว์ในโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint

 6.  ปุ่ม F6

  -  กดปุ่ม F6 ย้ายเคอร์เซอร์ (Cursor) ไปที่  

Address bar ในโปรแกรม Internet Explorer และ  

Mozilla Firefox

  -  กดปุ่ม Ctrl + Shift + F6 เปิดไปยังเอกสาร 

อื่นในโปรแกรม Microsoft Word

 7.  ปุ่ม F7

  -  กดปุ่ม F7 ปกติจะใช้เพื่อตรวจสอบ 

การสะกดและไวยากรณ์ ของแฟ้มเอกสารโปรแกรม  

Microsoft เช่น Microsoft Word, Outlook ฯลฯ

  -  กดปุ่ม Shift + F7 ทำการตรวจสอบบน 

คำที่เลือก (Highlight) ในข้อความเอกสารโปรแกรม  

Microsoft

  -  กดปุ่ม F7 เปิดการใช้งานเลือกหน้าต่าง 

ด้วยปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดใน Mozilla Firefox

 8.  ปุ่ม F8

  -  กดปุ่ม F8 ใช้เข้าสู่เมนูเริ่มต้น Windows 

นิยมใช้ในการเข้าถึง Windows แบบ Safe Mode.

 9.  ปุ่ม F9

  -  กดปุ่ม F9 เปิดแถบเคร่ืองมือวัดในโปรแกรม 

Quark 5.0

 10. ปุ่ม F10

  -  กดปุ่ม F10 ใน Microsoft Windows เปิด 

ใช้งานแถบเมนูของโปรแกรมที่เปิดอยู่

  -  Shift + F10 เป็นเช่นเดียวกับการคลิกขวา

บนไอคอนที่ไฮไลต์หรือการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต

  -  กดปุ่ม F10 การเข้าถึงการกู้คืนพาร์ทิชันที่

ซ่อนอยู่ ของ HP และ Sony คอมพิวเตอร์

  -  กดปุ่ม F10 ป้อนการตั้งค่า CMOS .

 11. ปุ่ม F11

  -  กดปุ่ม F11 เปิดโหมดเต็มหน้าจอในโปรแกรม 

เว็บบราว์เซอร์ (Web Browser)

  -  CTRL + F11 การเข้าถึง การกู้คืนพาร์ทิชัน 

ที่ซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์ของ Dell

  - กดปุ่ม F11 การเข้าถึงการกู้คืนพาร์ทิชัน

ที่ซ่อนอยู่บน eMachines, Gateway, และคอมพิวเตอร์ 

Lenovo

 12. ปุ่ม F12

  -  กดปุ่ม F12 เปิดหน้าที่ทำการบันทึกใน 

โปรแกรม Microsoft Word แทนการคลิกเมาส์ที่คำสั่ง 

Save As

  -  SHIFT + F12 บันทึกเอกสารในโปรแกรม 

Microsoft Word แทนการคลิกเมาส์ที่คำสั่ง Save 

(ปุ่มรูปดิสก์เก็ต )

  -  Ctrl + Shift + F12 พมิพเ์อกสารในโปรแกรม 

Microsoft Word แทนการคลิกเมาส์ที่คำสั่ง Print (ปุ่ม 

รูปเครื่องพิมพ์ )

  เกร็ดความรู้สำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่าง 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ไอบีเอ็มรุ่นก่อนหน้านี้ยังมีปุ่ม  F13 -- F24 บนแป้นพิมพ์ 

แต่เน่ืองจากปุ่มเหล่าน้ีไม่มีการใช้งานจึงได้ถูกนำออกไป 

เอาไปประดับความรู้ จะได้รู้ว่าปุ่มเหล่านี้ที่ไม่เคยใช้งาน 

ความจริงช่วยให้การใช้งานโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

มีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น 

แหล่งอ้างอิง

 1.  เจ้าชายแห่งรัตติกาล เว็บไซต์ superict.com 

  “F1 ถึง F12 รู้ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้าง”                                                           

  (URL: http://www.superict.com/component/ 

  viewrecord.php?id=674 & section _id=1& 

  catagory_id=1) ค้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  

  พ.ศ. 2556.

รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งของปุ่มฟังก์ชันคีย์ F1 ถึง F12

 รวมถึงการใช้งานฟังก์ชันคีย์ร่วมกับคีย์ ALT 

หรือ CTRL เช่นผู้ใช้ระบบดำเนินการวินโดวส์ (Microsoft 

Windows) สามารถกด ALT + F4 เพื่อปิดโปรแกรมที ่

ใช้งาน

 ด้านล่างเป็นรายการบางส่วนของการทำงาน 

ของคีย์ฟังก์ชันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดำเนินการ 

วินโดวส์ (Microsoft Windows) แต่ไม่ใช่ทุกโปรแกรมที่

สนับสนุนฟังก์ชันคีย์เหล่านี้

 1.  ปุ่ม F1

  - คีย์ช่วยเปิดหน้าจอ ในโปรแกรมเกือบทุกตัว

  -  การตั้งค่า CMOS

  - กดปุ่ม Windows Key ค้างไว้แล้วตามด้วย 

การกดปุ่ม F1 แล้วปล่อย  (Windows Key + F1) เป็น 

การสั่งให้เปิดตัวช่วย (Help) ของ Microsoft Windows 

เปิดหน้าต่างงาน

 2.  ปุ่ม F2

  - กดปุ่ม F2 ระบบดำเนินการวินโดวส์ 

(Microsoft Windows) จะใช้เปลี่ยนชื่อไอคอน (icon) 

หรือแฟ้ม (File) โดยต้องคลิกเมาส์เลือกแฟ้มที่ต้องการ 

เปลี่ยนชื่อก่อนกดปุ่ม F2

  -  กดปุ่ม Ctrl + F2 จะแสดงหน้าต่างตัวอย่าง

ก่อนพิมพ์ใน Microsoft Word

  - กดปุ่ม F2 เป็นคำสั่งเข้าสู่การป้อนการ 

ตั้งค่า CMOS หรือ Bios

 3. ปุ่ม F3

  -  กดปุ่ม F3 เปิดการค้นหาในโปรแกรม 

หลายตัว รวมถึงระบบดำเนินการวินโดวส์ (Microsoft 

Windows) ด้วย

  -  กดปุ่ม F3 ในระบบดำเนินการ MS - DOS 

หรือ Windows จะทำซ้ำคำสั่งล่าสุด

  -  กดปุ่ม Shift + F3 จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อความใน Microsoft Word ในโหมดภาษาอังกฤษ 

จากตัวพิมพ์ใหญ่ไปตัวพิมพ์เล็ก  หรือกลับกัน

 4.  ปุ่ม F4

  -  กดปุ่ม F4 ทำซ้ำคำสั่งล่าสุดในโปรแกรม 

Microsoft Word 2000 ขึ้นไป 

  -  กดปุ่ม Alt + F4 จะปิดโปรแกรมที่ใช้งาน 

อยู่ใน Microsoft Windows

  -  กดปุ่ม Ctrl + F4 จะปิดหน้าต่างที่เปิดอยู ่

ในหน้าต่างที่ใช้งานในปัจจุบันใน Microsoft Windows

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการ 

รับมอบองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และอัญเชิญ 

องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นแท่นประดิษฐาน- 

ชั่วคราว โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 

3 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมรามฯ-สงขลา

 นายชนินทร์ ไชยศิริ สถาปนิกชำนาญพิเศษ 

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ร่วมชี้จุดในการ 

ก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ 

ดำเนินการก่อสร้างให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 

4 กุมภาพันธ์ 2557



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 • 

 สองบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ภูมิใจจบปริญญาตรี 

วัย 20 ผลพวงเลือกเรียน Pre-degree ตั้งแต่ ม.ปลาย  

ทำให้วันน้ีก้าวมาสู่ความสำเร็จ เช่ือม่ันระบบ Pre-degree 

ได้เรียนใกล้บ้าน ส่วนภูมิภาคสาขาฯเชียงใหม่ ด้วย 

คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม และไม่จำกัดอายุ

 นางสาวสุจิรา เชื่อมไพบูลย์ บัณฑิตคณะ- 

นิติศาสตร์ เข้าเรียนระบบ Pre-degree สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเรียนชั้น ม.4  

อายุ 15 ปี เมื่อจบชั้น ม.6 จากโรงเรียนสาธิตมหา-

วิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สะสมหน่วยกิตได้ 

137 หน่วยกิต และมาเทียบโอนเรียนชั้นปริญญาตรี 

ใช้เวลาเรียนรวม 3 ปีครึ่ง ปัจจุบันอายุ 20 ปี กำลัง 

ศึกษาต่อเนติบัณฑิตยสภา และวางแผนเรียนต่อ 

ชั้นปริญญาโท 

 บัณฑิตนิติศาสตร์ กล่าวว่า เลือกเรียนระบบ 

Pre-degree เพราะเป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน 

ที่ต้องการอยากเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า ได้เรียน 

ควบคู่ทั้งปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง 

เป็นตัวอย่างการเรียนปริญญาตรีให้นักเรียนได้รู้ว่า  

การเรียนปริญญาตรีมีรูปแบบเป็นอย่างไร เหมือนได ้

ทดลองสนามก่อนลงแข่งจริง  ดิฉันอยากรู้ว่าการเรียน 

ควบคู่แบบนี้ทำได้จริงหรือไม่ และอยากเรียนจบ 

ปริญญาตรีเร็วๆโดยไม่จำเป็นต้องไปสอบแอดมิชชั่น 

เมื่อจบ ม.ปลาย ทั้งยังเชื่อมั่นว่ารามคำแหงเป็นสถาบัน

ที่มีชื่อเสียง              มีหลักสูตรที่มีคุณภาพไม่แพ้มหาวิทยาลัย 

แห่งอื่นๆอย่างแน่นอน

 “ดิฉันสมัครเรียนรามคำแหง ส่วนภูมิภาค 

จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่เรียน Pre-degree จะไปเข้า 

ฟังบรรยายจากอาจารย์เป็นประจำ หลังทำการบ้านที ่

โรงเรียนเสร็จก็จะอ่านหนังสือไปเรื่อยๆพอใกล้สอบ 

จะฟังบรรยายสรุปออนไลน์ในเว็บของม.ร. เมื่อเรียน 

จบจึงรู้ว่าสิ่งที่ได้รับ คือ เรียนจบก่อนเพื่อนๆในรุ่น 

เดียวกัน ในขณะเพื่อนๆกำลังแอดมิชชั่น อีกทั้ง  

ยังทำให้เป็นคนมีระเบียบในการวางแผนชีวิตและรู้จัก

จัดสรรเวลาของตัวเองด้วย” 

 บัณฑิตสุจิรา กล่าวด้วยว่า วันนี้สำเร็จการศึกษา 

แล้ว รู้สึกดีใจท่ีเดินมาถึงจุดน้ีได้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เรียนปริญญาตรี  

ตั้งแต่อายุยังน้อย และให้ทุกคนไม่ว่าจะวัยใดอายุเท่าไร 

ก็ได้เรียนหนังสือ ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ไปสอนที ่

สาขาวิทยบริการฯ ให้คำแนะนำและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 

แก่ลูกศิษย์เสมอมา ดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ 

คนหน่ึงและพร้อมท่ีจะนำความรู้ออกไปทำงานรับใช้สังคม  

 “ตลอดการเรียนที่รามฯ ดิฉันคิดว่า “เหนื่อย 

ก็พัก แต่ไม่ท้อ” เป็นหลักคิดที่ดูธรรมดาๆไม่หวือหวา 

แต่มันคอยเตือนใจและผลักดันให้เรียนจบมาได้ ฝาก 

ข้อคิดว่า การเรียนไม่จำกัดอายุ ตราบใดที่เราอยากใฝ่หา 

ความรู้และไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะเด็กหรืออายุเท่าใดก็สามารถ 

ค้นคว้าหาความรู้ได้เสมอ ท่ีสำคัญ อย่าย่อท้อต่ออุปสรรค 

ใดๆ ทุกๆอุปสรรคจะเข้ามาเพื่อให้เราเติบโตยิ่งๆขึ้น”

 นายบุรัสกร ปินตาวะนา บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 

เข้าเรียนระบบ Pre-degree สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเรียนชั้น ปวช.ปี 1 

อายุ 15 ปี เมื่อจบการศึกษาชั้น ปวช. จากวิทยาลัย 

เทคนิคลำพูน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สะสมหน่วยกิตได้  

54 หน่วยกิต มาเทียบโอนและใช้เวลาเรียนอีก 1 ปี  

1 เทอม สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี อายุ 20 ปี 

 ปัจจุบันเป็นนิติกร บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย 

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ครอบคลุมทั่วประเทศ กำลังศึกษา 

ต่อเนติบัณฑิตยสภา สามารถสอบผ่านตั๋วทนายความ 

ภาคทฤษฎี รุ่น 41 กำลังศึกษาภาคปฏิบัติของต๋ัวทนายความ 

เพื่อเตรียมตัวสอบในกลางปี 2557 และตั้งใจจะเรียนต่อ

ระดับปริญญาโท ที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงใหม่ 

ม.รามคำแหง ด้วย

 บัณฑิตบุรัสกร กล่าวถึงการเข้ามาเรียน Pre-degree 

ว่า คุณพ่อเป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ และติดตาม 

ข่าวสารของรามคำแหงมาโดยตลอด เมื่อเห็นว่ามีการ 

เปิดรับสมัครระบบ Pre-degree และเป็นช่วงที่ผมกำลัง 

จะจบชั้น ม.3 คุณพ่อจึงพาไปสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ 

เชียงใหม่ในปี 2551 ในตอนนั้นผมเองยังไม่รู้จักระบบ 

Pre-degree เท่าไรนัก แต่พอดูรายละเอียดของระบบ 

Pre-degree แล้วน่าสนใจ ก็เลยตัดสินใจสมัครเรียนใน 

คณะนิติศาสตร์ 

 “ช่วงที่ผมกำลังศึกษาอยู่ ผมใช้เวลาว่างวันเสาร ์

-อาทิตย์ ไปฟังคำบรรยายที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกวิชา 

ที่เกี่ยวกับกฎหมาย เพราะผมคิดว่า ความรู้รอเราอยู่ 

ข้างหน้าแล้ว ต้องรีบไปคว้าไว้ จะได้ไม่เสียโอกาสที่จะ 

ได้ความรู้จากอาจารย์ผู้มาบรรยาย อีกทั้งอาจารย์ที่มา 

ให้ความรู้ในแต่ละเทอม มีหลายท่าน แต่ละท่านจะม ี

มุมมอง ข้อคิดและลักษณะการสอน ที่แตกต่างกัน  

ผมก็เก็บเก่ียวเอามุมมอง และข้อคิดของอาจารย์แต่ละท่าน 

มาปรับใช้กับการศึกษาทางด้านกฎหมายของตนเอง

 ผมได้รวมกลุ่มกับพี่ๆ เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน เพื่อ 

ติวหนังสือและคอยช่วยเหลือกันในทุกด้าน โดยจะติว 

หนังสือกันในช่วงที่อาจารย์สอนเสร็จหรือบางครั้งก็จะ

นัดกันมาติวหนังสือที่ห้องสมุด เพราะผมคิดว่าการรวม 

กลุ่มเป็นเร่ืองท่ีดี ทำให้ทุกคนรวมกันเป็นหน่ึง และแต่ละ 

คนก็จะมีมุมมองที่แตกต่าง สามารถนำประสบการณ์ที ่

เคยพบเจอมาเล่าให้กันฟัง ที่สำคัญ คือ พี่ๆ เจ้าหน้าที ่

ในสาขาฯจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพี่ป่าน พี่เจี๊ยบ 

พี่อ้อย พี่เด่น พี่บอย พี่กุ้ง หรือป้านงค์ ก็จะคอยให้ 

คำแนะนำและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ”

 บัณฑิตคนเก่ง กล่าวต่อไปว่า ระบบ Pre-degree 

เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้กับเด็กไทยได้ค้นหาตนเองว่า 

ชอบเรียนอะไร ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนระดับ 

ปริญญาตรี สอนให้รู้จักการวางแผน และทำให้มองเห็น 

เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่ได้รับจากการเรียน 

Pre-degree คือ สำเร็จการศึกษาก่อนเพื่อนรุ่นเดียวกัน 

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะระบบ Pre-degree 

จะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปี ซึ่งเด็กวัย 15 ปี ส่วนมาก 

จะใช้เวลาว่างในการทำงานอดิเรกและสังสรรค์กับ 

เพื่อนๆมากกว่า ตัวผมเองก็ไปเล่นกีฬา ทำงานอดิเรก 

กับเพื่อนอยู่ตลอด แต่จะใช้เวลาที่ว่างในแต่ละวัน ทุ่มเท 

ให้กับการเรียนที่รามคำแหงด้วย 

 “ผมเคยรู้สึกท้อในช่วงแรก เพราะต้องเรียนทั้ง  

2 แห่ง ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ผมเองก็ได้แต่คิดว่า 

อดทน เหน่ือยตอนน้ี ในอนาคตก็จะสบาย เม่ือเราได้รับ 

โอกาสนั้นแล้ว จะต้องทำให้ดีที่สุด ยังมีอีกหลายคนที ่

อยากได้รับโอกาสเช่นน้ี แต่ไม่มีโอกาส ผมจะต้องทำให้ 

สำเร็จให้ได้ ผมเป็นลูกคนโต อยากเรียนให้จบเร็วๆ  

จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และ 

ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จ ผมเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ที่ภูมิใจ 

ในตัวลูกชายคนนี้แล้ว ผมดีใจและมีกำลังใจที่จะต่อสู ้

กับอุปสรรคและปัญหาต่อไป 

 สำหรับข้อคิดที่ยึดปฏิบัติมาโดยตลอดก็คือ 

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ผมเชื่อ 

ว่าหากทุกคนได้ลงมือทำแล้ว ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม ่

ก็ตาม ถ้าไม่ละทิ้งความพยายาม ก็จะต้องสำเร็จสักวัน 

และ “หากโลกนี้ไม่มีอุปสรรค มนุษย์ก็จะไม่รู้จัก 

ความพยายาม” อุปสรรคมีข้างหน้า อยู่ที่เราจะจัดการ 

กับอุปสรรคนั้นอย่างไร ในการเรียนระบบ Pre - degree 

นั้นมีอุปสรรคบ้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการปรับตัว 

เข้ากับระบบการเรียน การจัดสรรเวลาว่างเพื่อศึกษา 

ข้อกฎหมาย และคำพูดต่างๆที่มีท้ังให้กำลังใจและดูถูก 

ผมก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นกำลังใจและเป็นแรงฮึดสู้จน

ทำให้ประสบความสำเร็จได้”

 บัณฑิตนิติศาสตร ์ กล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจและ 

ภาคภูมิใจที่จบเป็นลูกพ่อขุนฯ รามคำแหงสอนให้ผม 

เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รู้จักเห็นใจคนอื่นๆ และทำให้รู้จักใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผมไม่เสียดายเวลาที่ได้ทุ่มเท 

ท้ังแรงกายและแรงใจให้กับรามคำแหง รุ่นพ่ีท่ีรามคำแหง 

ทุกคนก็คอยช่วยเหลือรุ่นน้อง เหมือนที่ใครๆบอกว่า  

“รุ่นพ่ีรามคำแหงไม่ทอดท้ิงรุ่นน้อง” และรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยชีวิตจริงๆ ให้ประสบการณ์ทุกอย่างท่ีไม่เคย 

ประสบพบเจอมาก่อน ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก

รามคำแหงทุกคนล้วนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะก้าวออก 

จากร้ัวรามคำแหงอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเจอกับปัญหา 

และอุปสรรคทุกอย่างที่รออยู่ข้างหน้า 

 “ผมขอฝากข้อคิดให้กับลูกพ่อขุนฯที่กำลัง 

ศึกษาอยู่และกำลังตัดสินใจจะมาเป็นลูกพ่อขุนฯว่า 

ชีวิตทุกคนย่อมมีอุปสรรค ขอให้ทุกคนสู้และอย่าท้อต่อ 

ส่ิงต่างๆท่ีเข้ามาทดสอบตัวเรา บางคร้ังเราอาจจะรู้สึกท้อ 

แต่อย่าถอย ความขยัน ความอดทน และความเพียร- 

พยายามเท่านั้นที่จะทำให้เราสำเร็จดังที่ใจหวังได้ 

 รามคำแหงคือมหาวิทยาลัยชีวิต ให้ทุกส่ิงทุกอย่าง 

กับเรา เป็นประสบการณ์ท่ีหาซ้ือไม่ได้ ทำให้เรามองเห็น 

เป้าหมายที่ชัดเจน และเป้าหมายมีไว้สำหรับพุ่งเข้าชน 

ขอให้ทุกคนเก็บเก่ียวไว้แล้วนำไปปรับใช้กับการดำเนิน 

ชีวิตของแต่ละคน ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ได้ทำ 

ความฝันของตนเองให้เป็นจริงและเชื่อว่าทุกคนต้อง 

ทำได้ “อดทนถึงที่  ได้ดีทุกคน”

บัณฑิตนิติศาสตร์ เรียน Pre-degree สาขาฯเชียงใหม่ จบวัย 20 “เลือกเรียนใกล้บ้าน-คุณภาพเท่าเทียม”

นางสาวสุจิรา  เช่ือมไพบูลย์ นายบุรัสกร  ปินตาวะนา



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

ถาม ตอนนี้ผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ครับ 

อยู่ ปี 1 คณะนิติศาสตร์ ตอนนี้เรียนเทอม 1 อยู่ ถ้าเกรด 

ออกแล้วผมจะไปเรียนเทอม 2 ที่รามฯ ต้องทำอย่างไร  

(แบบเทียบโอน) และผมขอกำหนดการเทียบโอนด้วย   

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555  ข้อ 8 

ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การรับโอนนิสิต นักศึกษาจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอื่น ไว้ดังนี้ 

 8.1 การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า 

 8.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็น นิสิต นักศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าใน 

หลักสูตร ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ 

หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรองและ 

ไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิต นักศึกษาด้วยความผิด 

วินัย

 8.3 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

 8.4 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือ 

กลุ่มรายวิชาที่สอบได้ ต้องไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 

ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 

และหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชา 

นั้นกำหนดและตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้กำหนด 

เรื่อง การรับสมัครนิสิต นักศึกษาย้ายโอนจากสถาบัน- 

อุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค 2 

ปีการศึกษา 2556 ได้กำหนดให้นักศึกษาที่จะขอย้าย 

โอนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิมก่อนการสมัครเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ดังนั้น นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาตาม 

วัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ซึ่งกำหนดการรับ 

สมัครนักศึกษาใหม่ไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าวันไหนรับ 

สมัครแบบไหน การรับสมัครมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

ทุกประเภทพร้อมกัน นักศึกษาต้องนำ Transcript และ

คำอธิบายรายกระบวนวิชาไปในวันสมัครนักศึกษาใหม่ 

ด้วย เพราะคณะที่นักศึกษาสมัครเรียนจะเป็นผู้พิจารณา 

ว่าวิชาใดจะโอนได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้างต้น ซึ่ง 

ทุกกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในสถาบันเดิม 

อาจจะโอนได้ไม่ทุกกระบวนวิชาก็ได้ แต่ทั้งนี้นักศึกษา

มีสิทธิลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ไม่เกิน

24 หน่วยกิต นักศึกษาจึงอาจนำวิชาที่เทียบโอนของ 

ปี 1 เทอม 1 ที่โอนไม่ได้ทั้งหมดลงทะเบียนในวันสมัคร 

คณิตศาสตร์ในพุทธศาสนา (ตอน 1 วันในนรก)

 มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ช่วงเวลาของความสุขนั้นสั้นนักแต่ช่วงเวลาของความทุกข์ทำไมมันช่างยาวนาน 

เสียเหลือเกินเหมือนตกนรก นั่นก็แสดงว่าเวลาในนรกมันช่างยาวนานเสียเหลือเกินเมื่อเปรียบกับเวลาใน 

โลกมนุษย์ ก็อยากจะทราบว่า 1 วันในนรกเม่ือเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์ กำลังจะไปค้นเก่ียวกับไตรภูมิพอดีด้วย 

ความบังเอิญได้พบกับรศ. ศักดา บุญโต เป็นอาจารย์ของผู้เขียนสมัยท่ีเรียนท่ีจุฬาฯท่านได้ให้หนังสือท่ีท่านเขียนมา   

2 - 3 เล่ม เล่มหนึ่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเลยได้ทราบสิ่งที่อยากรู้คือความสัมพันธ์ระหว่าง 

เวลาในนรกกับเวลาในโลกมนุษย์และได้ของแถมคือความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในสวรรค์กับเวลาในโลกมนุษย์ ด้วย 

 มาตราเวลาปีนรก เทียบกับปีมนุษย์

ปีนรก คือ ปีนรกในแต่ละขุมนรก ซึ่งกำหนดอายุในแต่ละขุมนรกเปรียบเทียบกับปีมนุษย์ ดังตาราง

                                           

                  

                                 

                                

หมายเหตุ (1) 1 วันในนรก รวมทั้งกลางวันและกลางคืน

                (2)  อายุปีนรกในแต่ละขุมนรกจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

                (3)  คำว่า “กัป มหากัป” นั้นเป็นเวลายาวนานมากมีนิยามไว้ในพุทธศาสนา จะเล่าให้ฟังทีหลัง

 ท่านผู้อ่านครับจากตารางจะได้ว่าผู้ที่ทำความชั่วถึงแม้จะตกนรกแค่ขุมนรกขุมแรกก็ต้องทนทุกข์ 

ทรมานนานถึง 500 ปีนรก ซ่ึงเทียบได้กับ 162 x 1010  ปีในโลกมนุษย์ซ่ึงถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่รู้สักก่ีคร้ัง  

ดังนั้นพวกเราอย่าคิดตกนรกเลยเพราะอยู่ในนรกแค่วันเดียวก็ช่างยาวนานเสียเหลือเกิน และพวกที่ชอบพูดว่า 

เราไม่ลงอเวจีแล้วใครจะลงอเวจี ถ้าได้ลงนรกอเวจีแล้วคงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยเพราะมันช่างยาวนานจน 

ไม่สามารถบอกได้   ดังนั้นขอให้ทำความดี ละเว้นความชั่วเสียเถิด สาธุ 

คณิตคิดสนุก

นักศึกษาใหม่ พร้อมกับนำวิชาของเทอม 2 ลงรวมกัน 

ก็ได้ แต่เม่ือนับหน่วยกิตรวมแล้วต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต

ถาม ขอสอบถามเรื่องการสอบซ่อมที่รามคำแหง   

 1.  ถ้าหากติด F ต้องลงสอบซ่อมใช่ไหม และ 

เทอมหนึ่งมีการสอบซ่อมกี่ครั้ง

 2. มีค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนสอบซ่อมเท่าไหร่ 

 3. ถ้าซ่อมแล้วไม่ผ่าน สามารถซ่อมได้เรื่อย ๆ 

เลยหรือเปล่า (มีเวลากำหนดหรือไม่)

 4. เรียนรามฯได้มากสุด 8 ปีไม่มีรีไทร์ใช่ไหม

ตอบ 1. ในเทอมใดที่นักศึกษามีวิชาได้เกรด F 

นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนในเทอมซ่อมนั้นได้ แต่ได ้

เฉพาะเทอมน้ันเท่าน้ัน จะนำไปลงในเทอมซ่อมอ่ืนไม่ได้ 

เว้นแต่ในเทอมปกติหรือฤดูร้อนนั้นได้มีการลงทะเบียน 

ในวิชานั้น และผลสอบได้เกรด F อีก จึงจะมีสิทธิลง 

ซ่อมในเทอมนั้นได้ การลงทะเบียนซ่อมในเทอมหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยมีการเปิดให้ลงทะเบียนสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง 

แต่ในภาค 2 และภาคฤดูร้อน ถ้านักศึกษาได้ผลสอบ F 

นรกขุมใหญ่   ปีนรก  ค่าเปรียบเทียบกับปีมนุษย์

สัญชีวนรก     

กาฬสุตตนรก 

สังฆาฏนรก

โรรุวนรก

มหาโรรุวนรก

ตาปนรก     

มหาตาปนรก 

อเวจีมหานรก

500 ปี

1000 ปี

2000 ปี    

4000 ปี

8000 ปี  

16000 ปี

กึ่งกัป  

1 กัป

1 วันในนรก  =  9 x 106  ปี    500 ปีนรก  = 162 x1010  ปี 

1 วันในนรก  =  36 x106  ปี    1000 ปีนรก  = 1296 x1010  ปี   

1 วันในนรก  =  144 x106  ปี    2000 ปีนรก  = 10368 x1010  ปี  

1 วันในนรก  =  576 x106  ปี    4000 ปีนรก  = 82944 x1010  ปี   

1 วันในนรก  =  2304 x106  ปี    8000 ปีนรก  = 663552 x1010  ปี

1 วันในนรก  =  9216 x106  ปี    16000 ปีนรก  = 5308416 x1010  ปี   

ยาวนานมากไม่สามารถเปรียบเทียบได้              

ยาวนานมากไม่สามารถเปรียบเทียบได้   

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม                                                       ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.               

ในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนหรือท้ังภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

รวมกัน มหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนซ่อมได ้

1 ครั้ง คือ การนำวิชาที่ตกในภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

รวมกันแล้วนำไปลงทะเบียนสอบซ่อม จึงเป็นการ 

ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2, ฤดูร้อน 

 2.  ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม 50 บาท ค่าหน่วยกิต 

หน่วยกิตละ 25 บาท ค่าหน่วยกิตนักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท

 3.  นักศึกษาลงทะเบียนซ่อมได้ตลอดไม่มีจำกัด 

ครั้งและเวลา เพียงแต่จะลงทะเบียนซ่อมได้ นักศึกษา 

ต้องลงทะเบียนในภาคนั้น ๆ ก่อน และสอบได้เกรด F 

หรือถ้าผลสอบยังไม่ประกาศก็สามารถลงทะเบียนซ่อม

ได้เช่นกัน

 4.  ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นักศึกษา 

สามารถใช้เวลาเรียนสูงสุดได้ไม่เกิน 8 ปี แต่ถ้าเป็น 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี นักศึกษาสามารถใช้เวลาเรียน

สูงสุดได้ไม่เกิน 10 ปี



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่ 

 	คณะนิติศาสตร์ 

    	คณะบริหารธุรกิจ     

 	คณะมนุษยศาสตร์    

 	คณะศึกษาศาสตร์ 

 	คณะวิทยาศาสตร์   

 	คณะรัฐศาสตร์  

 	คณะเศรษฐศาสตร์    

 	คณะสื่อสารมวลชน  

 	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม   

2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. 

รามคำแหง 10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 

10241 (ชุดสมัครทางไปรษณีย์) หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140 บาท  จำหน่ายที ่

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ช้ัน 3

  1.2 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1) ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่วันที่  

17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  

(เว้นวันท่ี 13 - 16 เมษายน 2557) ท่ีอาคาร สวป.  ช้ัน 1  

ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัครสามารถ Download  

ได้ที่ www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ.5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2   จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า  

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)  และต้องมีคุณสมบัติ   

ดังนี้

   2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ซ่ึงมีตำแหน่งและเงินเดือน ต้ังแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป  หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ          

   2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก 

สภาตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่าง 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 

2557 สมัครได้ที่เว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 

2557 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ให้ผู้สมัครส่ง 

ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับเทียบโอน 

หน่วยกิต สำหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เท่านั้น

  3.3 การรับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 

12 พฤษภาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต ่

เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช 

 โดยดำเนินการสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้

   3.3.1 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำมาสมัคร

   3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามคำแหงออกมา แล้วนำมาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำเนาขนาด  

A4 เท่านั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2 สำ เนาคุณวุฒิที่สำ เร็จการศึกษา 

จำนวน 2 ฉบับ (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องถ่ายสำเนา 

คุณวุฒิ  จำนวน 4 ฉบับ ) 

   4.2.1 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี   ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3 สำเนาหลักฐานต่างๆ หากมีการเปล่ียนแปลง  

ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือกรณีหย่า  

ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ นั้น

  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ  

และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (หน้า-หลัง)   จำนวน   3  ฉบับ 

          สำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำเนา

บัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน 2 ฉบับ

       4.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว  

จำนวน 1 รูป

        4.6 แผ่นระบาย (ม.ร. 25 ) จำนวน 1  แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)        

  4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย  ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)

  4.8 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตให้ดำเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้  

           ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีสำคัญท่ีสุดอยู่ 2 เรื่อง 

ที่บอกว่าสำคัญที่สุดนั้น ท่านต้องเข้าใจว่า เรื่องอื่น ๆ 

ก็สำคัญ แต่เร่ืองสำคัญท่ีสุด อยู่ 2 เร่ืองก็คือประการท่ี 1 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ลูกศิษย์ของรามคำแหง 

ประการท่ี 2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน 

ไม้ประจำมหาวิทยาลัย เมื่อคราวที่มหาวิทยาลัยมีอาย ุ

ครบ 28 ปี ในสองเรื่องนี้นั้น เป็นเรื่องที่ชาวรามคำแหง 

เอ่ยอ้างและนอบน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

มาโดยตลอด ในเรื่องพระราชทานปริญญาบัตรนั้น 

ได้เคยคุยกับลูกศิษย์บางท่านว่า เป็นอย่างไรที่สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับโปรดเกล้าฯจากพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระราชทานปริญญาบัตร 

แทนพระองค์ บัณฑิตรู้สึกอย่างไร บัณฑิตหลายคน 

ตอบว่า เหตุที่เขาเข้ามาเรียนรามคำแหง เพราะจะได้รับ 

ปริญญาจากพระหัตถ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ตรงน้ีเป็นเร่ืองท่ีครูฟังแล้วก็ช่ืนใจไปด้วย ช่ืนชมในบารมี 

ของพระองค์แล้วก็ชื่นใจที่ลูกศิษย์มีความจงรักภักดี 

โดยเฉพาะในการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจะมี 

ภาพประทับใจในหลายเรื่อง ในทุก ๆ ปีมา โดยเฉพาะ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็พระราชทานให้กับบัณฑิตพิการ ซึ่งเข้า 

ไปรับพระราชทานและก็มีปัญหาตรงท่ีรับไม่ถึง พระองค์ 

ทรงลุกข้ึนแล้วก็โน้มพระองค์ ย่ืนพระราชทานปริญญาบัตรให้ 

เป็นท่ีซาบซ้ึงแก่ผู้พบเห็น มีความปล้ืมปิติยินดีแก่ผู้ท่ีทราบ 

แก่ผู้ท่ีเห็นภาพเหล่าน้ันอยู่มิรู้คลาย ส่วนในเร่ืองพระราชทาน 

ไม้ประจำมหาวิทยาลัยนั้น มีความเป็นมายาวนาน

 ชาวรามคำแหง สงสัยว่าไม้ประจำมหาวิทยาลัย 

เป็นต้นอะไร เพราะตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2514 มาจนถึงครบ 

 28 ปี ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีไม้ดอกไหน ต้นไหนท่ีเป็นสัญลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย บ้างก็ว่าต้นประดู่ ที่ท่านอาจารย์ 

ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปลูกไว้ ก็มีคนบอกว่าไม่ใช่ มีบางคนบอกว่าต้นกระถินณรงค์ 

ท่ีมีอยู่มากมายเม่ือตอนต้ังมหาวิทยาลัย แต่ต่อมาถูกตัดออก 

เพราะว่าดอกเป็นยาง และต้นเป็นโพรงก็ต้องตัดออก 

ท่ีเข้าใจว่าเป็นต้นกระถินณรงค์น้ัน เพราะว่าพอต้ังมหาวิทยาลัย 

ต้นกระถินณรงค์ก็มีอยู่อย่างมาก เพราะการจัดงาน 

แสดงสินค้าน้ัน ทางฝ่ายจัดงานแสดงจะต้องรีบหาต้นไม้ 

ท่ีโตเร็วมาปลูก พอจัดงานแสดงสินค้าเสร็จต้นกระถินณรงค์ 

ก็โตเร็วตามปรารถนา แล้วก็มีดอกออกเหลืองอร่าม 

ทั่วไปหมด เวลานักศึกษานั่งอยู่ใต้ร่มกระถินณรงค์ 

ดอกก็ร่วงลงมาถูกนักศึกษา เสื้ออะไรต่าง ๆ ก็ถูกยาง  

รถครูบาอาจารย์จอดไว้ก็ถูกยางของดอกกระถินณรงค์ 

เมื่อครูเป็นอธิการบดี ครูก็ปรึกษากันกับชาวรามคำแหง 

ขอพระราชทานไม้ฝ้ายคำไปท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 

ไม้ฝ้ายคำเป็นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ 2 ชื่อ  

ถ้าเป็นชื่อธรรมดาที่เรียกกันก็เรียกว่าฝ้ายคำ ชื่อเป็น 

ทางการอีกชื่อหนึ่งคือสุพรรณิการ์ เรื่องฝ้ายคำหรือ 

เรื่องสุพรรณิการ์นี้นั้น ให้ไปฟังเพลงหรือไปดูเนื้อเพลง 

ที่ครูร้องไว้ เป็นเพลงของมหาวิทยาลัย มีอยู่ตอนหนึ่ง 

ท่ีบอกว่า สุพรรณิการ์ งามล้ำเลอค่าสง่าใส ซ้ึงพระมหากรุณาฯ 

อ่าอำไพ สุพรรณิการ์สถิตในหัวใจรามฯ น่ีแหละท่ีแสดง 

ให้เห็นถึงความประทับใจในส่ิงท่ีได้รับพระราชทานมา 

ยังมีเรื่องอีกมากมาย ครูค่อยเล่าต่อจะได้ทราบว่าทำไม 

รามคำแหง จึงได้เข้าร่วมกับการจัดงานของมูลินิธ ิ

5 ธันวามหาราช แล้วก็จัดแสดงโขนชุดใหญ่ อยากจะให ้

ชาวรามคำแหงไปร่วมชมกับประชาชน งานจะมีตั้งแต ่

วันท่ี 28 มีนาคม ไปจนถึงวันท่ี 3 เมษายน โขนรามคำแหง 

จะแสดงตอนเย็น เวทีใหญ่กลางท้องสนามหลวง ตั้งแต ่

เวลา 18.30 น. ของวันที่ 31 มีนาคม ไปพบกันที่นั่นได้ 

ชาวรามคำแหงนัดกันได้เลย และที่สำคัญที่สุด พวกเรา 

ชาวรามคำแหงมีคณะศิลปกรรมฯ สอนเพลงสาขาลูกทุ่ง 

อยู่ด้วย เพราะฉะน้ันในเร่ืองเพลงลูกทุ่งน้ีน้ันจะนำไปแสดง 

ให้ดูกันได้เต็มอ่ิม มีท้ังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูบาอาจารย์ 

นักร้องรับเชิญ มากมายสุดคณานับ เป็นการแสดงต่อเม่ือ 

โขนแสดงเสร็จ จบแล้วก็ต่อด้วยการแสดงดนตรี ในรายการ 

ที่ชื่อว่า เพลงลูกทุ่งไทยถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯ 

 เพลงลูกทุ่งไทยท่ีว่าน้ีน้ัน นักศึกษาทราบว่าสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเพลงลูกทุ่งเพลงใดอยู่บ้าง 

เราก็จะจัดแสดงเพลงลูกทุ่งที่ทรงโปรดนั้นในวันที่   

31 มีนาคมดังที่ว่า พบกันที่ท้องสนามหลวงนะครับ  

เฉลิมฉลองและรำลึกถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของเรา 

ถ้ามีโอกาสก่อนงาน ครูจะพูดถึงเรื่องนี้อีกในตอนหน้า 

สวัสดีครับ 

“ทูตวีรชัย พลาศรัย” ฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

ทำหน้าที่ของตนในงานพิธีฯ ครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง 

ความสามารถ ทำให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 39 ลุล่วงไปด้วยดีอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่า 

จะได้รับความร่วมมือที่ดี เช่นนี้อีกในภารกิจต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การสอบไล่ภาค 2/2556 ระหว่างวันที่ 10-29 มีนาคม 

2557 และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2557 

ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557 และวันที่  

28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557”

อธิการบดีขอบคุณฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

เธอเคยยากจน ไม่มีเงินเรียนหนังสือ แต่ต่อสู้กับ 

ความลำบากจนวันนี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา

ทรงรับมหาบัณฑิตรามฯ            (ต่อจากหน้า 12)

    
 
 
 
 
 

 นางมุทิตา  ศรีปิยะบุตร หัวหน้าสำนักงาน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์ เข้ามอบกระเช้า 

แสดงความยินดี เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียง 

แห่งชาติ โดยมี นางผุสดี เสริมใหม่ ผู้อำนวยการ 

ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบ  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์  

ท่ีผ่านมา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดสุรินทร์

ให้สังคมไทยมาตลอดต้ังแต่ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2514 ด้วยการเรียน 
การสอนแบบตลาดวิชา ซึ่งขณะนั้นเองผมกำลังเรียนอยู ่
ชั้นมัธยมฯและเมื่อเรียนจบก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าเรียน 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะไปเรียนอยู่ต่างประเทศ 
ท่ีประเทศฝร่ังเศสจนจบระดับปริญญาเอก ซ่ึงในประเทศ 
ฝรั่งเศสเองก็ไม่มีพิธีรับปริญญาบัตร วันนี้จึงมีความ 
ภาคภูมิใจท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตจะได้เข้าพิธีรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรและรับปริญญาในประเทศไทย 
 “ผมได้เห็นถึงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งในประเทศ     ต่างจังหวัด 
และสาขาฯต่างประเทศ ซ่ึงในช่วงท่ีผมทำงานอยู่ประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ได้เข้ามาสัมผัสรามคำแหง ด้วยการดูแล 
เรื่องการคุมสอบให้แก่นักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ 
ย่ิงทำให้เห็นถึงการขยายโอกาส บางคนมีครอบครัวแล้ว 
ต้องไปอยู่ต่างประเทศ ทำให้เขามีโอกาสเรียนหนังสือ 
จนจบชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตาม ขอชื่นชม 
ม.รามคำแหง ที่ให้โอกาสคนไทยได้เรียนหนังสือตามที่
พวกเขาต้องการเรียนอย่างไม่จำกัด”
 ทูตวีรชัย ฝากบัณฑิตรามฯด้วยว่า ความสำเร็จ 
ในชีวิตของทุกคน เม่ือทุกคนรู้ว่าตนเองกำลังทำหน้าท่ีอะไร 
ขอให้ยึดถึงการทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ส่วนการนำหลัก 
กฎหมายไปใช้น้ัน ผู้เรียนกฎหมายย่อมระลึกว่า กฎหมาย 
เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เม่ือนำกฎหมายไปใช้ต้องคำนึง 
ถึงจิตวิญญาณของกฎหมาย เป้าประสงค์ของกฎหมาย  
และส่วนประกอบของกฎหมายในภาพรวมที่จะนำไปดู
แลประชาชน  และช่วยสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขด้วย

คณะกรรมการบัณฑิตฯ                (ต่อจากหน้า 1)

สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,939,000 บาท ในพิธี 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ เร็ จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๘) วันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

ม.ร.แสดงถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯ
 เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 2 เมษายน 

ของทุกปี ตรงกันกับวันพระราชสมภพของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 

ทุกปีก็จะมีกิจกรรมอะไรต่าง ๆ  แสดงออกถึงความ 

จงรักภักดีต่อพระองค์ โดยเฉพาะรามคำแหงนั้น 

ได้รับเมตตา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อมมาโดยตลอด 

 ในวันท่ี 2 เมษายนปี 2558 เป็นวันสำคัญ เพราะ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

ครบ 60 พรรษาบริบูรณ์ เป็นเร่ืองท่ี 60 ปีมีคร้ังเดียว  

เป็นเร่ืองท่ีโบราณกาลถือว่าเป็นวันสำคัญ ถือว่าเป็น 

รอบสำคัญของมนุษยชาติ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ 

ของบ้านของเมือง โดยเฉพาะผู้ที่ประชาชนเคารพ 

นับถือ ก็ต้องถือเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องใหญ่ 

ในการที่ทรงครบ 5 รอบ ในการครบ 5 รอบ 

ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ปีนี้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ที่มณฑลพิธ ี

ท้องสนามหลวง โดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช 

การจัดงานเฉลิมลองครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ น้ัน ทางมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช  

และประชาชนท้ังหลาย หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พูดได้ว่าประชาชนทุกหมู่ 

ทุกเหล่า ได้พร้อมเพรียงกัน ร่วมกันกับมูลนิธิ 

5 ธันวามหาราช ได้จัดให้มีการวางพานพุ่ม มีการ 

สวดมนต์ มีการแสดง มีการจัดนิทรรศการ มีการโชว์ 

มีการเน้นย้ำถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีทรงมีเมตตาแก่ปวงชน 

ชาวไทย  เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีทรงเมตตา แก่มหาวิทยาลัย 

หรือหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย สุดจะคณานับ 

อธิการบดีขอบคุณการทำงานของทุกฝ่าย

ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จลุล่วง

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
แก่ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ และนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล และปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม แก่ นายวินัย พันธุรักษ์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คร้ังท่ี 39 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ชาวรามคำแหงปล้ืมปิติในพระมหากรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 39 จำนวน 36,082 คน 

อธิการบด ีขอบคุณคณะกรรมการฯ บุคลากร บัณฑิต 

และผู้ เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ทำให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยว่า  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ รั บ 

พระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเ ด็จพระเทพรัตน - 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 

3-7 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ

ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 

36,082 คน นับเป็นความปล้ืมปิติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

และชาวรามคำแหงเป็นอย่างยิ่งและทุกคนต่างสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่างานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความ 

เรียบร้อยในทุกด้าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

ตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต นักศึกษา 

ตลอดจนนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียน 

สาธิตม.ร.ท่ีมีความรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

ของตนอย่างดียิ่ง ด้วยความเข้มงวดและเสียสละ 

จนทำให้งานพิธีฯ ท่ีมีความสำคัญย่ิงลุล่วงไปด้วยดีและ

เป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่าย

 “ในนามมหาวิทยาลัย ผมขอขอบคุณบุคลากร 

รามคำแหง บัณฑิตและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีได้ช่วยกัน 
(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดี 

ฝ่ายสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นผู้แทน 

มหาวิทยาลั ย เข้ า เ ยี่ ยมและดูแล นางวรสกมล 

กีรติโรจน์วาณิชย์ มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 

อาจารย์โรงเรียนท้ายพิกุลฯ อำเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์ โดยเข้ารักษาตัว 

ในการดูแลของนายแพทย์ชายชาญ ตาตะนันทน ์ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 

ณ กองออร์โธปิดิคส์ ชั้น1 อาคารมหาวชิรลงกรณ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม.

 ด้านนางวรสกมล กีรติโรจน์วาณิชย์  ปัจจุบัน 

อายุ 41 ปี ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าท่ีนำนักเรียน

ฝึกซ้อมกีฬา ทำให้เส้นเอ็นหัวเข่าข้างขวาฉีก 3 เส้น 

ต้องเข้าเฝือกมากว่า 1 ปี และยังไม่ได้รับการผ่าตัด  

ซ่ึงจากน้ีต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง ครูวรสกมล 

ถือเป็นแบบอย่างที่เกิดจากผลของการทำความดี 

และอุทิศตนเพื่อให้นักเรียนในชนบทได้รับโอกาส 

ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมมาตลอด 20 ปี ซึ่งอดีต 

ทรงรับมหาบัณฑิตรามฯ เป็นคนไข้
ในพระราชูปถัมภ์

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 


