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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๔๔

วันที่	๑๒	-	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. ร่วมแสดงผลงาน
ใน “วันนักประดิษฐ์” ปี 2561

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ร่วมน�าเสนอ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการต่อยอดสู่การปฏิบัติจรงิ 

อย่างเป็นรปูธรรม	 จ�านวน	 2	 ผลงาน	 ได้แก่	 โครงการ	“ลดการเสียชวีติ 

บนท้องถนนโดยใช้นวตักรรมเมอืงอจัฉรยิะ”	 และโครงการ “คดักรอง 

ผูป่้วยเบาหวานโดยใช้สารพันธกุรรมและโปรตนีเป้าหมาย” 	ในงาน 

วนันักประดิษฐ์	ประจ�าปี	2561	ณ	Event	Hall	98-99	ศูนย์นทิรรศการ

และการประชุมไบเทค	บางนา

 การจดังานวนันกัประดิษฐ์ในครัง้นี	้ จัดข้ึนเพือ่น�าเสนอผลงาน 

ความก้าวหน้าของส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเกิดจากการวิจัย

ของแต่ละหน่วยงานในระบบวิจัย	 ต่อคณะรัฐมนตรีและผู้บริหาร

ระดับสูงในแต่ละกระทรวง	ตลอดจนสถาบนั	องค์กร	ผูป้ระกอบการ 

และประชาชนท่ัวประเทศ	 ให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์และ

นวตักรรมไปสูก่ารสร้างมูลค่าเพิม่เชงิเศรษฐกจิ	 และพฒันาต่อยอด

สู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ	อีกด้วย

 โอกาสนี้	อาจารย์ ดร.จริยา  ร่มสายหยุด		อาจารย์ประจ�า

ภาควชิาเคม	ี คณะวทิยาศาสตร์	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 เจ้าของผลงานวจิยั 

และนวตักรรมใหม่ท้ัง	2	ผลงาน	กล่าวว่าโครงการ

ม.รามคำาแหงจับมือองค์กรภาครัฐ-เอกชน

ต่อยอดงานวิจัย-นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์จริง

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจับมอืองค์กรภาครฐัและบรษัิทเอกชน 6 แห่ง 

 ร่วมผลักดันและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ “คดักรองผูป่้วยเบาหวานโดยใช้สารพันธกุรรมและโปรตนีเป้าหมาย” 

และโครงการ “ลดการเสียชวีติบนท้องถนนโดยใช้นวตักรรมเมอืงอจัฉรยิะ” 

สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

	 โอกาสนี	้พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง	 รองนายกรฐัมนตร	ีลงนาม 

ความร่วมมือกบั	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ศาสตราจารย์นายแพทย์สิรฤิกษ์  ทรงศวิไิล	เลขาธิการ

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอือ้อาภรณ์	อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ดร.วรการ  นียากร 	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

โรงเรียนอิสลามสันติชนคว้าชนะเลิศประกวดคลิป

“ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “ชีวิตด๊ีดี Study 

@Ramkhamhaeng”	 ชิงเงินรางวัลรวม	100,000	บาท	 เม่ือวันที่	 5	กุมภาพันธ์	2561	 

ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 ทั้งนี้	 มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่สนใจส่งคลิป 

เข้าประกวด	จ�านวน	31	ทีม	 ซ่ึงมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน	จ�านวน	10	 ทีม	 

มาน�าเสนอแนวคิดของผลงานต่อคณะกรรมการรอบตัดสิน	โดยผลการประกวดมีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ทีม Santichon Production House โรงเรียนอิสลามสันติชน 

รับเงินรางวัล	30,000	บาท	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	ทีม Friend's watch โรงเรียน

หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา	 รับเงินรางวัล	 20,000	 บาท	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่	 ทีมโรงเรียนสาธิตรามค�าแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 รับเงินรางวัล	

10,000	บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล	ได้แก่		ทีม Ds Network โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 

จังหวัดปทุมธานี รับเงินรางวัล	5,000	บาท		และทีม P.K.Station Film โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

รับเงินรางวัล	 5,000	 บาท	 รวมถึงเงินสนับสนุนการผลิตส่ือให้แก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน	 

ท้ัง	10	ทีม	ทีมละ	3,000	บาท	รวม	30,000	บาท	

								ส�าหรับ	ทีม Santichon Production House โรงเรียนอิสลามสันติชน	ผลงานชื่อ	“ท�าไม

ต้องสอบ?”	นั้น	คณะกรรมการตัดสินมีมติให้คลิปนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เน่ืองจากเป็นคลิป 

ท่ีมเีทคนิคการน�าเสนอเรือ่งทีน่่าสนใจด้วยการตัดสลบัภาพ	 เน้ือหากระชบัเข้าใจง่าย	 แสดงอตัลกัษณ์ 
(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ม.รามค�าแหงจับมือองค์กรฯ (ต่อจากหน้า 1)

และนายวฤธ ใต้ฟ้ายงวจิิตร ประธานกรรมการบรษัิท 

ใต้ฟ้า	เมดิคอล	โอลด้ิงส์	จ�ากัด	เพือ่ผลักดัน	“โครงการ

คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สารพันธุกรรมและ

โปรตีนเป้าหมาย”	 สู่การใช้ประโยชน์ในการแพทย์

ให้การดูแลรกัษามีความจ�าเพาะต่อผูป่้วย	 และผลกัดัน

ไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

 ท้ังนี้	 ยังได้ลงนามความร่วมมือโครงการ	 

“ลดการเสียชีวิตบนท้องถนนโดยใช้นวัตกรรม 

เมอืงอจัฉรยิะ”	เพือ่บรูณาการด้านการวจิยัและพฒันา

ร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการควบคุมไฟจราจรและแอพพลิเคชั่น	 เพื่อ 

อ�านวยความสะดวกต่อการเดินทางของรถฉุกเฉิน	

และระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนนผ่านระบบ 

การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ	ให้สามารถสูก่ารใช้ประโยชน์

เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ

ตามท้องถนน	โดยมี	พลอากาศเอกประจิน  จ่ันตอง 

รองนายกรัฐมนตรี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิรฤิกษ์  ทรงศวิไิล	เลขาธิการ 

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	ดร.วรการ  นียากร  ผูช่้วย-

อธิการบดีฝ่ายวิจัย	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	นายกิตตินันท์  อนุพันธ ์

ประธานกรรมการและบริหาร	 บริษัท	 เอนนี่แวร์	 

ทโูก	จ�ากดั	และนายวญิญา  มกรพงศ์ ประธานกรรมการ 

บริษัท	พรีเมี่ยร์	เทลลิเจนท์	จ�ากัด	ร่วมลงนาม		ในงาน 

“วนันักประดิษฐ์”	ประจ�าปี	2561	เม่ือวนัที	่2	กมุภาพนัธ์	2561 

ณ	Event	Hall	98-99	 ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ-

ไบเทค	บางนา

   ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 กล่าวในโอกาสนีว่้า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนโยบายสนับสนุนและ 

ส่งเสริมอาจารย์ในการท�างานวิจัยมาโดยตลอด	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิทยาศาสตร์	ซ่ึงจะเห็นว่าม ี

อาจารย์จ�านวนมากท่ีท�างานด้านการวจิยั	 และมีผลงาน

เป็นท่ีประจกัษ์ในวงการต่างๆ	มากมาย	ทัง้นีห้ากมส่ิีงใด

ทีม่หาวทิยาลยัสามารถท�าได้	 เช่น	 การลงนามความร่วมมอื 

กบัหน่วยงานภายนอกท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีเกีย่วข้อง	

รวมท้ังการขอทนุสนบัสนนุงานวจัิยจากท่ีต่างๆ	กย็นิดีท�า

เพือ่ให้เกิดการพฒันาต่อยอดให้เกดิการใช้ประโยชน์จรงิ

ในสังคมและเป็นเทศชาติ

 “ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา  

ร่มสายหยดุ  อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 

ท่ีสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าและ

ได้รบัรางวลัในเวทีระดับโลกมาแล้ว ถอืเป็นความภาคภมิูใจ

ของชาวรามค�าแหงอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยพร้อมจะ 

สนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้อาจารย์พัฒนางาน

ด้านการวจิยั  เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป”

 “คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สารพันธุกรรมและโปรตีนเป้าหมาย”		เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับเหรียญทอง 

ด้านนวัตกรรมจากเวทีนานาชาติ	ที่กรุงเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เม่ือปีที่ผ่านมา	 โดยผลงานชิ้นนี ้

ได้ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและโรคเบาหวาน	 ซ่ึงเป็นโรคท่ีพบได้มากในประชากรผู้สูงอายุ	 จึงเป็นผลหลัก 

ทีไ่ด้คิดค้นผลงานวจิยัสร้างสารสกดัจากพชืสมุนไพรทีมี่อยูใ่นประเทศไทยเพือ่ช่วยรกัษาโรคเบาหวาน	รกัษาสมดุล

ของระดับน�้าตาลในเลือด	พร้อมลดปริมาณการใช้ยาให้กับผู้ป่วย	ผลงานชิ้นนี้สร้างความภาคภูมิใจอย่างมาก	

เพราะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและคนใกล้ตัวได้จริง	 อีกทั้งยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

และประเทศไทยด้วย

 โครงการฯนีไ้ด้รบัการต่อยอดโดยการสนบัสนุนของส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	และบรษัิท 

ใต้ฟ้า	เมดิคอล	โฮลด้ิงส์	จ�ากัด	ที่เห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญของผลงานชิ้นนี้	โดยเข้ามาช่วย 

เรื่องการทดสอบยีนของผู้ป่วย	หรือผู้ท่ีคาดว่าจะป่วยเป็นเบาหวาน	 เพื่อหาแนวโน้มของโรค	และเกิดการ

พฒันายาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	และท่ีส�าคัญเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผูบ้รโิภค	ท�าให้เข้าถงึผลติภณัฑ์ยา

ได้มากขึ้นด้วย

	 ส�าหรับโครงการ	 “ลดการเสียชีวิตบนท้องถนนโดยใช้นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ” เป็นโครงการใหม ่

ทีไ่ด้รบัทุนสนบัสนนุจากทีป่ระชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	และเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยั

รามค�าแหงกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ในการท�าแอพพลิเคชั่น	ที่เป็นระบบ

ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ	(Smart	IOT	Device)	โดยการใช้สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์	และ 

ที่อิงเทคโนโลยี	Internet	of	Things	มีจุดประสงค์หลักคือใช้เป็นระบบในการระบายรถ	แก้ปัญหาความล่าช้า

จากการติดสะสมตัวของรถที่ขัดขวางการจราจรของรถฉุกเฉิน	รวมทั้งลดอุบัติเหตุ	ระบบท�างานร่วมกับ 

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนรถข้างเคียงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด	ลดการเสียชีวิตระหว่างขนส่งผู้ป่วย 

ไปโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น	

  	 ทัง้นี	้ ยงัได้รบัความร่วมมืออย่างดีจากบรษัิท	 เอนน่ีแวร์	ทโูก	จ�ากัด	และบริษัท	พรเีมียร์	 เทลลเิจนท์	จ�ากัด 

ในการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยในการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟจราจรและ

แอพพลิเคชั่น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการเดินทางของรถฉุกเฉิน	 และระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนน	

ซึ่งขณะนี้ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการท�ารูปแบบแอพพลิเคชั่น	เพื่อให้น่าดาวน์โหลดมาใช้งาน

 “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆที่คิดค้น ได้รับความสนใจจากนักลงทุน 

เพือ่ต่อยอดให้เกดิประโยชน์และใช้งานได้จรงิในสังคม อกีท้ังยังช่วยเหลอืประชาชนในด้านต่างๆ ได้ ทัง้ความปลอดภัย

จากโรคภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่ิงเหล่านี้เป็นก�าลังใจและแรงผลักดันให้ตนเองและเพื่อนๆนักวิจัย 

ไม่หยุดคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชนต่อไป”

 ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มสิุก  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. กล่าวว่าคณะวทิยาศาสตร์ มีอาจารย์ 

นักวจิยั และบุคลากรท่ีมีความสามารถจ�านวนมาก ทางคณะพร้อมจะสนบัสนุนโดยการหาทนุวจัิยท้ังจากภายใน

และภายนอก รวมถึงองค์กรภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างๆท่ีมองเห็นความส�าคัญและพร้อมจะต่อยอดงาน

วิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ นอกจากนี้ทางคณะยังพร้อมที่จะ

จัดหางบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการท�าวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพื่ออ�านวย

ความสะดวก และสร้างความพร้อมในการพัฒนางานวิจัย รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและขวัญก�าลังใจ   

 “ปัจจุบันมีนักเรียนให้ความสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีน้อยลง จึงจ�าเป็น

ต้องให้สังคมเล็งเห็นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนค่านิยมหันมาเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  

โดยพยายามสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเรยีนวทิยาศาสตร์ อาชีพทีเ่กีย่วข้องให้กบันักเรียนทุกระดับช้ันได้เข้าใจ 

และเข้าถึงมากข้ึน อีกท้ังสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมด้วย มั่นใจว่า 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา และ

บุคลากรที่พร้อมให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีนักเรียนให้ความสนใจและ 

หันมาเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น”

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. ร่วมแสดงผลงานฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศ

ผลการคดัเลอืกศิลปินแห่งชาติ	 ประจ�าปี 

๒๕๖๐	อย่างเป็นทางการแล้ว

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอแสดงความยนิดี 

ต่อศิลปินแห่งชาติทกุคนท่ีได้รับเกยีรติ

ในครั้งนี้

	 โดยเฉพาะศิลปินแห่งชาติสาขา

วรรณศิลป์		ซ่ึงพวกเราคุ้นเคยกันดีทั้ง	

๓	คน

 หนึง่	คือ เพ็ญศร ี เคยีงศริ	ิ	เจ้าของ-

นามปากกา	“นราวดี”

	 หนึง่คือ เทพศริ ิ สุขโสภา	เจ้าของ

ผลงาน	“บึงหญ้าป่าใหญ่”	อนัเป็นอมตะ	

และ

	 อีกหน่ึงคือ	พิบูลศักด์ิ  ละครพล  

เจ้าของฉายา		“เจ้าชายโรแมนติก”		ซึ่ง

กลายเป็น “โรแมนติกแห่งชาติ” ไปแล้ว

 กล่าวจ�าเพาะพบิลูศักด์ิ		เขามผีลงาน

ในยคุแรก		ซ่ึงถือเป็นโรแมนติกส�าคัญ	คือ 

 “ขอความรักบ้างได้ไหม”

 แฟนๆ	ของพิบูลศักด์ิยอมรับว่า 

ผลงานชิ้นนี้ของเขา

		 ซาบ	ซึ้ง		กินใจ		และโศกรันทด

 โครงเร่ือง		ภาษา		บรรยากาศ	หมดจด

และงดงามอย่างยิ่ง

	 ส่วนงานชิ้นหลังของเขา	คือ

 “ริมฝั่งแม่น�้าหัวใจสลาย”	 	 เป็น

ความเรียงเชิงสารคดีที่ท�าให้

 “เจ้าชายโรแมนติก” คนนี้เป็น 

“โรแมนติกแห่งชาติ” อย่างแท้จริง

“เปาวลี” บัณฑิตใหม่ป้ายแดง

ภูมิใจคว้าปริญญาตรี ม.รามฯ

 “เปาวลี” พรพิมล  เฟื่องฟุ้ง		นักร้องสาวเสียงหวานผู้ได้รับฉายานักร้องสาว 

เงาเสียงพุ่มพวง		คว้าปริญญาตรี		คณะสื่อสารมวลชน		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

หลังใช้เวลา	5	ปี		ทุ่มเทไม่เคยท้อถอย		งานรุ่ง	มุ่งเรียนจนส�าเร็จ		เตรียมเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรในเดือนมีนาคม		2561

 นักร้องสาว “เปาวลี”  เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจที่ได้เรียนจาก	ม.รามค�าแหง

ว่านบัต้ังแต่วนัแรกทีก้่าวเข้ามาเรยีนรามฯ	มีค�าพดูปรามาสต่างๆ	นานาว่าเรยีนรามฯ

ยากมาก		จะจบหรือเปล่า		ซึ่งค�าพูดเหล่านั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เปาสู้จนสามารถ 

ส�าเรจ็การศึกษาได้ในระยะเวลาเพยีง	5	ปี		โดยการเรยีนจะยากหรอืง่ายอยูท่ี่ใจของแต่ละคน		บางคนมีความกังวล 

เพราะมาจากต่างจังหวัดและต้องจากบ้านไกลมาอาศัยในเมืองใหญ่		ขณะที่บางคนต้องท�างานหนักเพื่อ 

หารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว		ท�าให้ไม่มีเวลาเข้าเรียน		สั่งสมจนกลายเป็นความประมาทและท้อถอย

จนต้องทิ้งการเรียนไปในที่สุด

 “เปาทุ่มเทให้กับการเรียน  การแสดงและร้องเพลงอย่างเต็มท่ี  ระหว่างเรียนสอบตกเยอะมากเพราะ 

ต้องอ่านหนังสือเอง  ไม่มีเวลาเข้าเรยีน  คณุพ่อคณุแม่กค็อยให้ก�าลงัใจว่าไม่เป็นไร สอบตกก็ซ่อมเอา  จงึไม่เคยท้อ

เพราะรู้สึกว่าไม่ได้มาเรียนคนเดียว  เหมือนเป็นการเรียนทั้งครอบครัว  อีกทั้งไม่เคยกดดันตัวเองว่าต้องเรียน

ให้จบภายในปีนั้น ปีนี้  แค่เรียนไปเท่าที่ตัวเรามีความสุขก็พอ”

 บัณฑิตสาว	แนะเคล็ดลับส่วนตัวว่าการมีเพื่อนเรียนที่รามฯด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีมาก		อาจจะไม่ใช่เพื่อน 

ที่เรียนคณะเดียวกัน		หรืออาจไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาต้ังแต่ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย		แต่เป็นเพื่อนท่ีเรียน 

ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันท่ีจะคอยช่วยอุ้มชู		ช่วยเหลือ	และให้ก�าลังใจกันและกันตลอดเวลา		ช่วงที่เปา 

เริ่มเรียนแรกๆ	มีเพื่อนคอยช่วยเหลือกัน		แต่นานวันเข้าบางคนเรียนจบก่อน		บางคนต้องกลับบ้านไปท�างาน

ต่างจงัหวัด		แต่กโ็ชคดีมพีี่ๆ 	เจ้าหน้าทีค่อยช่วยวางแผนการเรยีน		ท�าให้ตารางเรยีนและตารางงานค่อนข้างลงตัว

 “ตารางงานของเปาจะอยู่ในช่วงกลางคืนโดยส่วนมาก  และต้องตื่นมาสอบตอนเช้า  ก่อนเข้าสอบจะ

อ่านหนังสือต้ังแต่ตี 5 โดยอ่านผ่านตามาก่อนแล้วมาอ่านย�้าอีกที  คล้ายกับการท่องเน้ือเพลง จ�าบทละคร  

โดยจะอ่านจนมั่นใจว่าสามารถจ�าได้แล้ว  หากวิชาใดที่ท�าไม่ได้ก็จะกลับมาทบทวนอีกครั้งและรอสอบซ่อม  

ไม่ต้องกลัวหรืออายที่จะสอบซ่อม  เพราะผิดเป็นครู  ยิ่งผิดท�าให้เรายิ่งอ่านและท�าให้เรายิ่งจ�า  เป็นผลดี 

ต่อตัวเราด้วย”

 นักร้องสาวเสียงหวาน  บอกอีกว่ารู้สึกไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับปริญญา		เพราะตอนเข้าสู่วงการบันเทิง 

เป็นช่วงที่เริ่มเข้าเรียนรามฯปีแรกพอดี		ความทรหดในการเรียนจึงเพิ่มขึ้น		พอเรียนจบ	และต้องเตรียมตัวตัด

ชุดครุยจึงฉุกคิดขึ้นมาว่าถึงเวลาแล้ว		เป็นความภาคภูมิใจที่ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว		และเป็นความภูมิใจ 

ทีต่นมีความอดทนมมุานะอตุสาหะจนก้าวมาถงึตรงนี	้	พร้อมความรูท่ี้ได้น�ามาตอกย�า้อาชพีจากมหาวทิยาลัย- 

รามค�าแหงด้วย		ซึ่งการเรียนอาจจะไม่ใช่ที่สุดของชีวิต		แต่เป็นสิ่งที่ประกอบกับชีวิตที่ต้องเดินควบคู่กันไป

ระหว่างความรู้และประสบการณ์

 “น้องๆ รามค�าแหงหลายคนกงัวลกบัการเรยีนท่ีต้องท�างานควบคูไ่ปด้วย  สอบตกแล้วตกอกี ไม่ผ่านสักที  

เป็นความทรหดอดทนท่ีรามค�าแหงเพยีรพยายามสร้างเราให้เป็นบุคลากรมีคณุภาพ  การต้ังเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีดี 

แต่อย่าเอาเป้าหมายมากดดันตัวเองจนเครียด  และไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร  สู้กับตัวเอง  เรียนอย่างสนุก 

และอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  หลังเรียนจบแล้วเปาตั้งใจจะเรียนต่อ  โดยจะพักเพื่อวางแผนทุกอย่าง 

ให้ดีที่สุดก่อน  รับรองว่ารามค�าแหงไม่หนีไปไหนแน่นอน”

	 ในตอนท้าย	นักร้องสาวได้ฝากผลงานเพลงอัลบ้ัมล่าสุด	“แม่ค้าหน้าคอม”		และผลงานเพลงใหม ่

ที่ก�าลังจัดเตรียมรอให้ทุกคนติดตาม		ส่วนใครที่คิดถึงเสียงหวานๆ	ของเปาวลี		สามารถติดตามได้ในรายการ

ถ่ายทอดสด	 “เม้นต์ เม้าท์ เปาวลี”	 โดยสามารถพูดคุยและท�าความรู้จักกับลูกทุ่งสาวเสียงหวาน	 เปาวลี	 

พรพิมล	ได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	และ	Life	Style	ของเธอ		ในทุกวันพุธ	เวลา	18.00	น.	ทาง	Line	TV	



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 พบผู้ว่าฯ พังงา รองศาสตราจารย์ ดร. 

สมพล ทุ่งหว้า	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	

บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดพังงา	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดพังงา 

เมื่อวันที่	 27	 ธันวาคม	 2560	มีวาระที่เกี่ยวข้อง	 คือ	

วาระ	 “การจัดงานรัฐพิธี	 วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

ประจ�าปี	2561	ของจังหวัดพังงา”	ท่ีจะมีข้ึนในวันพุธท่ี 

17	มกราคม	2561	หลังจากประชุมเสร็จ	ได้เข้าเย่ียมคารวะ 

นายสิทธิชัย ศักดา	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคนใหม่ 

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่	 เพื่อสวัสดีปีใหม่	2561		และ 

แนะน�ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดพังงา

กิจกรรมรามฯ-ปราจีนบุรี

 วันยุทธหัตถ ีอาจารย์ ดร. 

หฤษฎ์ นิ่มรักษา รองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี	 มอบหมาย

เจ้าหน้าท่ีสาขาฯ	เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 

ณ	บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร	

มณฑลทหารบกที่	12	ต�าบลบ้านพระ	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปราจีนบุรี	 เม่ือวันท่ี	

18	มกราคม	2561

กิจกรรมรามฯ - สงขลา

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล 

ทุ่งหว้า	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทย-

บริการจังหวัดสงขลา	 พร้อมด้วย 

คณะเจ้าหน้าท่ี	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดสงขลาร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ	 ในจังหวัดสงขลา	 ประกอบด้วย	 นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสงขลา	 หัวหน้าส�านักงานจังหวัดสงขลา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม	 ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์	 ที่ให้การสนับสนุน	 และ

อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ	 ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการ

ในจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	 เมื่อวันที	่	 

9	มกราคม	2561		

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า	 รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลาและคณะเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง		สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  

ร่วมมอบจักรยานและของขวัญเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	 2561 

ให้กับเทศบาลเมืองควนลัง	 ซ่ึงทางสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนเป็นประจ�าทุกปี	ทั้งนี้เพื่อเป็น 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลเมืองควนลังและ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต	ิ

จังหวัดสงขลา	เมื่อวันที่	9		มกราคม	2561

พบปะหน่วยงานจังหวัดสงขลา

มอบของขวัญวันเด็ก 

 เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดปราจีนบุรี	ออกประชาสัมพันธ์แนะแนว 

การเรียนการสอน	ระดับปริญญาตรี	และการเรียน 

ระบบ	Pre-degree	ณ	โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	 จังหวัดสระแก้ว 

เม่ือวันท่ี	31	มกราคม	2561	และ	ณ	โรงเรียนดัดดรุณี		

จังหวัดฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2561

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด- 

ปราจีนบุรี	มอบหมายให้คุณกมลภาพ 

งามเจริญ	นักวิชาการศึกษาเป็นตัวแทน 

ในการวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก 

ณ	อนุสาวรีย์วีรไทย	มณฑลทหารบกท่ี	12	

ค่ายจักรพงษ์	 จังหวัดปราจีนบุรี	 เมื่อวันที่	

3	กุมภาพันธ์	2561



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตอน เลิกใช้ดอลลาร์อเมริกันกันดีกว่า (หรือเปล่า) ตอนที่ 1

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

	 เวลาอ่านเรื่องท่ีมีคนแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจ

หรือแนวคิดเศรษฐศาสตร์ผ่านทาง 

โซเชียลมีเดีย	ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก 

หรือทวิตเตอร์ก็ตาม	(อาจมีผ่านทางอื่นด้วยแต่ผมเล่นอยู่แค่	2		อย่างนี้)	มักจะม ี

เรื่องหนึ่งที่มีผู้เสนอความเห็นเข้ามาบ่อยๆ	คือเรื่องที่ว่าประเทศต่างๆ	สมควร 

จะเลกิใช้เงินดอลลาร์กันดีไหม		ส่วนหนึง่ของผูแ้สดงความเหน็แบบน้ีนัน้เป็นคน 

ทีเ่กลยีดความกร่างหรอืความอวดเบ่งของผูน้�าสหรฐัฯ	โดยเฉพาะการน�าเสนอนโยบาย 

MAGA	 (Make	America	 Great	 Again)	 ของแกซึ่งหาทางจะบีบให้ประเทศ 

ที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯ	ต้องลดความได้เปรียบลง

	 ว่ากนัว่าเงินสกลุดอลลาร์สหรฐัฯ	ซ่ึงถ้าเป็นภาษาอังกฤษกต้็องระบุว่าเป็น 

US	 dollar	 (เพราะมีอกีหลายประเทศท่ีเรยีกสกลุเงนิของตนว่าดอลลาร์เช่นกนั) 

นัน้เป็นสกุลเงินทีย่อมรบัไปใช้กนัทัว่โลก	 ทัง้นีถ้้าศึกษาจากประวติัศาสตร์เศรษฐกจิ 

ก็จะสรุปได้ว่าเป็นเพราะการที่ประเทศต่าง	ๆ 	ในโลกเลิกใช้มาตราทองค�าหรือ 

การใช้ทองค�าเป็นมาตรฐานเทียบค่าเงนิตราระหว่างประเทศต้ังแต่หลงัสงครามโลก 

ครั้งท่ี	2	 โดยเปลี่ยนมาเทียบค่ากับดอลลาร์สหรัฐฯ	 ซ่ึงสามารถแลกกลับ 

เป็นทองค�าได้	 ในยคุน้ันประเทศท่ีได้ช่ือว่าเป็นฝ่ายโลกเสรีหรอืไม่ใช่คอมมิวนิสต์ 

ล้วนแต่ต้องพึง่พาเศรษฐกจิสหรฐัฯ	กนัทัง้นัน้	เงินสกลุน้ีจงึเป็นท่ียอมรบักนัทัว่โลก 

และถูกใช้เป็นหลักในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศด้วยคุณสมบัติที่ว่าใคร	ๆ  

ก็ยอมรับนี่เองและแม้ว่าสหรัฐฯ	 จะยกเลิกการให้น�าดอลลาร์มาแลกกลับเป็น 

ทองค�าไปแล้วต้ังแต่ยคุของประธานาธิบดีนกิสัน	(ราว	47	ปีมาแล้ว)	แต่ความนิยม 

ใช้เงินดอลลาร์สหรฐัฯในการซ้ือขายระหว่างประเทศกย็งัไม่เส่ือมคลายลงไปสักเท่าไหร่

	 ก่อนจะไปคิดว่าเราจะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 ดีหรือเปล่าก็ต้องมาด ู

ก่อนว่าตามปกติประเทศไทยเราหรอืประเทศอืน่	ๆ	ส่วนใหญ่ได้เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ 

เข้ามาอย่างไร	 และเม่ือได้มาแล้วเอาไปใช้ท�าอะไรกันบ้าง	 ผมจะลองตอบ 

ที่ค�าถามแรกก่อนนะครับ	 เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	นั้นเราได้มาจากการขายสินค้า 

ให้ประเทศที่ใช้เงินสกุลนั้นอยู่	 ซึ่งแม้จะมีหลายประเทศแต่ประเทศที่เรียกได้ว่า

เป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศต่างๆ	 ส่วนใหญ่ในโลกก็คือสหรัฐอเมริกา 

นัน่เอง	โดยจากข้อมูลปัจจุบันนั้นสหรัฐฯ	

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

มหาวิทยาลัยและวิชาต่างๆ

 การศึกษาของเวียดนาม	 ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษา

ไว้	5	กลุ่ม	คือ

	 1.	 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	 ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก	 

ส�าหรับเด็กอายุ	6	เดือนถึง	3	ปี	และอนุบาลส�าหรับเด็กอายุ	3	-	5	ปี

	 2.	 การศึกษาสามัญ	(5	-	4	-	3)	

	 	 -	 ระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ	5	ปี	ชั้น1	-	5

	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	คือชั้น	6	-	9

	 	 -	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	คือชั้น	10	-	12

	 3.	 การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ	 มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย

	 4.	 การศึกษาระดับอุดมศึกษา	แบ่งเป็นระดับอนุปริญญาและระดับปริญญา

	 5.	 การศึกษาต่อเนื่อง	 เป็นการศึกษาส�าหรับประชาชนที่พลาดโอกาส

การศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ

 การศึกษาสามัญ	12	ปี	ของเวียดนามนั้น	เวียดนามมีวัตถุประสงค์ที่จะ	

ให้ประชาชนได้มีวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม	 มีเอกลักษณ์ประจ�าชาติ	 และ 

มีความสามารถในด้านอาชีพ	

	 ระบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม	การจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย	

เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้ว	 จะต้องสอบผ่านการคัดกรองของ

มหาวิทยาลัย	

	 บทสนทนานี้	 เป็นการสนทนาระหว่างเพื่อนสองคนที่ก�าลังจะเรียนจบ

ชั้น	 12	 ทั้งสองคนได้คุยกันว่าหลังจากนี้แต่ละคนจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย	

และคณะอะไร	ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน

E:	  

	 (เนิ้ว	เกิ่ว	ที	เดิ่ว	เกิ่ว	เตี๊ยบ	ตุก	ห่อก	จื๊อ)	 	

	 ถ้าเธอสอบผ่าน	เธอจะเรียนต่อใช่ไหม

F:	

	 (เติ๊ต	เญียน	หล่า	เต๋อ	แส	ห่อก)	 	 แน่นอน	ฉันจะเรียน

E:	

	 (เกิ่ว	ม้วน	หว่าว	เจื่อง	ได่	ห่อก	หน่าว)	 	

	 เธอต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัยไหน

F:	

	 (ได่	ห่อก	ก๊วก	ซา	เหวียต	นาม)	 	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

 										(ก่อน	เกิ่ว)	 	 ส่วนเธอล่ะ

E:	  

	 (เต๋อ	ม้วน	ห่อก	เอ๋อ	ได่	ห่อก	กิญ	เต๊	ก๊วก	เซิน)	

	 ฉันต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ

  

	 (เต๋อ	เสิ้ต	ทิก	กิญ	เต๊	ห่อก)	 	 ฉันชอบเศรษฐศาสตร์มาก

 

	 (เกิ่ว	ทิก	ห่อก	เอ๋อ	ควา	หน่าว)	 	 เธอชอบเรียนที่คณะอะไร

F:	 										(ควา	หลวต)	 	 คณะนิติศาสตร์

(เจื่อง ด่าย ห่อก หว่า ก๊าก โมน ฮ่อก)

          
 

	 (เต๋อ	ม้วน	หล่าม	หลวต	ซือ)	 	 	 ฉันต้องการเป็นทนายความ

   

	 (ก๊อ	ห่อก	เอ๋อ	ควา	หลวต	ถี่	เซา	ไหน่	เม้ย	เจ๋อ	ทั่ญ	หลวต	ซือ	เดือก)

	 ถ้าได้เรียนที่คณะนิติศาสตร์	หลังจากนี้จึงจะเป็นทนายความได้

E:	 	 (อื่อ	ดุ๊ง	โส่ย)		 อือ	ถูกแล้ว

  

	 (จุ๊ง	มิ่ญ	แส	โก๊	กั๊ง	เด๋	ที	เดิ่ว)			 พวกเราจะพยายามเพื่อที่จะสอบให้ผ่าน

ไวยากรณ์

 	(ก๊อ)... 	(เหมย)...	หรือ	 	(ก๊อ)...	thì	(ถี่)...	 	(เหมย)...	ใช้เชื่อม

ประโยคความเดียวสองประโยคเข้าด้วยกัน	เพื่อให้เป็นประโยคความซ้อน	แบบมี

เงื่อนไข	เช่น

  

	 (อัญ	ก๊อ	เหียว	บ่าย	ที	เหมย	หล่าม	เดือก	บ่าย	เติป)	

	 คุณเพียงแค่เข้าใจบทเรียนก็จะท�าแบบฝึกหัดได้

(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Gradierwerk: ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาสุขภาพ
ของคนเยอรมันด้วยการสูดดมกลิ่นไอผลึกเกลือจากกำาแพงกิ่งไม้ 

	 Gradierwerk	(กราเดียร์แว้ค)	 คือผนังก�าแพงท่ีสร้างจากโครงไม้และกิง่ไม้แห้ง 

ท่ีน�ามาอัดซ้อนกัน	 โดยมีเกลือตกผลึกขาวโพลนตามรูปกิ่งไม้ที่อัดสานกันอยู ่

อย่างระเกะระกะ	ก�าแพงน้ีมีอาจมคีวามสงู	ยาว	และหนาต่างกนัไปตามสภาพพืน้ท่ี		

ตั้งอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่เป็นสวนหรือในพื้นที่ตากอากาศขนาดใหญ่	 จะมีให้เห็น 

ในหน้าร้อนเท่านัน้	ผลกึเกลอืทีส่วยงามดุจดังปุยหมิะในฤดูหนาวเกดิจากน�า้เกลอืธรรมชาติ

ท่ีสบูข้ึนมาจากใต้ดิน	ส่งต่อข้ึนไปยงัเหนอืก�าแพงยาวดังกล่าวและค่อยๆ	ถกูปล่อยลง 

ให้ไหลช้าๆ	ทีละนิดๆ	จากบนก�าแพง	ผ่านกิ่งไม้ที่สานเป็นก�าแพงสู่พื้น	และ 

ถูกสูบหมุนเวียนตามขบวนการดังกล่าวไปเรื่อยๆ		เพื่อให้ผู้ป่วยและคนทั่วไป 

ได้สดูดมกลิน่น�า้เกลอืและกลิน่เกลอืท่ีตกผลกึเกาะตามกิง่ไม้	อกีท้ังบรเิวณก�าแพง 

และบรเิวณใกล้เคียงจะมอีากาศท่ีเยน็สบายในวนัทีอ่บอ้าวของหน้าร้อน	 กลิน่เกลอื

อบอวลไปท่ัวบริเวณเหมือนอยู่ริมทะเล	และกลิ่นดังกล่าวอยู่ในระดับน่าสูดดม	

สบายจมูก	โล่งคอดีแท้ๆ	ที่ตากอากาศเพื่อสุขภาพที่มี	Gradierwerk	ตั้งอยู่	มักเป็น

ที่นิยมแพร่หลายมากในพื้นที่หรือเมืองที่ห่างไกลทะเล	 และเป็นที่ที่สามารถช่วย

บ�าบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจได้อย่างดีเยี่ยม			

	 การก่อสร้างก�าแพงกิง่ไม้แห้งทีมี่เกลอืตกผลกึเพือ่สุขภาพของคนเยอรมนันัน้

เริ่มขึ้นประมาณศตวรรษที่	 16	 โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ใต้ดินหลายแห่งในเยอรมนี

ที่มีน�้าเกลืออยู่มาก	น�้าเกลือใต้ดินเหล่าน้ีจะถูกดูดขึ้นมาเพื่อผลิตเกลือสินเธาว	์

แต่การผลิตเกลือสินเธาว์ของเขาไม่เหมือนในประเทศไทย	 เพราะเรามีแสงแดด

ที่แรงกล้า	แต่ในเยอรมนีอากาศหนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่	จ�าเป็นต้องใช้ฟืน 

เป็นจ�านวนมากในการต้มน�า้เกลอืให้น�า้ระเหยไปจนเหลือแต่ผลึกเกลือ		ซ่ึงมักต้อง 

เคี่ยวกันอยู่หลายวันหรือเป็นสัปดาห์		และเนื่องจากไม้เป็นพลังงานส�าคัญในการ

ผลติเกลอืในสมัยก่อน	 ท�าให้ต้องมีการตัดไม้ท�าลายป่าอย่างกว้างขวาง	 ผลทีต่ามมา 

คือสิ่งแวดล้อมและภูมิประเทศน้ันๆ	เสียหาย	ถูกท�าลายไปด้วย	คนเยอรมัน 

ได้ตระหนักถึงผลเสียของการตัดไม้ท�าลายป่า	ดังนั้นในสมัยถัดมาจนถึงปัจจุบัน 

จึงได้มีการใช้พลังลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู ่น ้อยมากเข้ามา 

ช่วยเร่งกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ให้เร็วขึ้น		และอีกวิธีการหนึ่งก็คือมีการ

รศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด               คณะมนุษยศาสตร์

สร้างก�าแพงกิ่งไม้ส�าหรับให้น�้าเกลือตกผลึกเพื่อสุขภาพขึ้นมาโดยท่ีไม่ต้องใช้ไม้ 

ในการเผาไหม้ให้ความร้อนอกีต่อไป		แต่ใช้กระบวนการทางธรรมชาติดังท่ีกล่าวไปแล้ว

	 ดังที่เกริ่นไปบ้างแล้วข้างต้นเกี่ยวกับก�าแพงกิ่งไม้เพื่อสุขภาพ	ซึ่งประกอบ

ด้วยโครงสร้างที่เป็นไม้รูปร่างเหมือนก�าแพงและมีการอุดปิดผนังก�าแพงด้วยกิ่งไม ้

ที่มีหนามสีด�าโดยน�ามาประกอบรวมกันอย่างแน่นหนา	ใช้เท้าเหยียบให้กิ่งแน่น 

ติดซ้อนกนัเป็นผนังก�าแพง			ท่ีใช้กิง่ไม้ชนิดดังกล่าวเน่ืองจากกิง่ไม้ชนดิน้ีมีคณุสมบติั 

ทนทาน	ลมผ่านง่าย	สามารถเป็นท่ียดึเกาะของธาตุเหลก็	หนิปูน	และเกลือ	ได้ง่าย	

ทีส่�าคัญอายกุารใช้งานยาวนานถงึ		8	-	12	ปีทีเดียว		ข้างบนก�าแพงจะมีหลงัคากนัฝนด้วย  

หลักการง่ายๆ	คือน�้าเกลือจะถูกสูบจากใต้ดินในบริเวณน้ันขึ้นมาและถูกส่งขึ้น 

ไปเหนอืก�าแพงท่ีมีท่อทอดยาวไปตามความยาวของก�าแพง	 แล้วน�า้เกลอืจะถกูปล่อย

ให้ไหลผ่านก�าแพงกิง่ไม้จากข้างบนลงมาข้างล่างตามความยาวของก�าแพงอย่างท่ัวถงึกัน   

และระหว่างท่ีน�า้เกลอืไหลผ่านก�าแพงทีถ่กูอดัเต็มไปด้วยกิง่ไม้อย่างแน่นหนานัน้	

จะเกดิปฏกิรยิาการระเหยของน�า้	ท�าให้เหลอืเกลอืสีขาวๆติดเกาะอยูต่ามก่ิงไม้เหล่าน้ัน 

และยิง่นานไป	จะเหน็ผลกึเกลือขาวโพลนเหมือนหมิะในหน้าหนาวท่ีเกาะตามกิง่ไม้ 

แลดูสวยงาม	 เน่ืองจากการระเหยของน�า้ได้ดึงความร้อนในอากาศในรอบๆบริเวณน้ัน

มาช่วยในการระเหย	 ผู้คนท่ีอยู่บริเวณนั้นจะรู้สึกเย็น	 สบายเนื้อตัว	 และได้สูด

อากาศบรสุิทธ์		เกลอืท่ีตกผลกึติดกิง่ไม้ดังกล่าวมีผลทางการแพทย์มาก		อากาศบรเิวณ 

โดยรอบมีส่วนผสมของเกลอือ่อนๆ		ช่วยให้ผูท่ี้สูดดมเข้าไปรูสึ้กปลอดโปร่ง		ท�าให้ 

ระบบทางเดินหายใจท�างานได้ดี	 ดีส�าหรับผู้ท่ีเป็นโรคทางเดินหายใจหรือ 

โรคหลอดลมทุกชนิด	และยังมีผลท�าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้น

	 ปัจจุบัน	หากผู้อ่านได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองต่างๆ	ของเยอรมนี 

ในฤดูหนาวที่เป็นเมืองตากอากาศและฟื้นฟูสุขภาพ		จะเห็นก�าแพงไม้สูงใหญ ่

ยาวเหยยีด	หรอืเลก็ๆ	กต็ามแต่ท่ีเหลอืแค่ผนังก�าแพงกิง่ไม้แห้งๆ		แต่หากไปในหน้าร้อน 

กจ็ะเหน็ก�าแพงเหล่านัน้เต็มไปด้วยผลกึเกลอืขาวนวลสวยงาม	แปลกตา		กข็อแนะน�า 

ให้ลองแวะเข้าไปเดินเล่น	นัง่พกัผ่อนดูววิทิวทัศน์รอบๆ	ดูน�า้เกลอืท่ีค่อยๆ	ไหลหยด

ลงมาตามกิ่งไม้อย่างช้าๆ		ท�าให้รู้สึกปลอดโปร่ง		เย็นสบาย	และไม่ต้องไปถึงทะเล 

เพื่อสูดโอโซน		นี่ก็ถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนเยอรมันอีกรูปแบบหนึ่งที่น�า 

น�า้เกลือใต้ดินมาผลิตเกลือแบบธรรมชาติโดยไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม	ในขณะเดียวกนั

สถานที่ดังกล่าวได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปด้วย		แนวคิดดังกล่าว 

น่าศึกษาและน�าเอาแบบอย่างท่ีดีไปประยกุต์ให้เหมาะสมเข้ากบัของดีๆ	หลายอย่าง

ในบ้านเราไม่มากก็น้อย

 หมายเหต	ุสนใจเรียนภาษาเยอรมันระดับปริญญาตรีและปริญญาโท		หรือ 

ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี	ติดต่อได้ที่	สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	

ภาควิชาภาษาตะวันตก	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

http://www.bad-orb.info/Gesundheit-Kur/Gradierwerk-im-Kurparkhttps/	2017

http://www.kurorte-und-heilbaeder.de/gradierwerke.html/2017

ลักษณะและการทำางานของกำาแพงกิ่งไม้ฯ

ความเป็นมา

แหล่งอ้างอิง
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เราควรตรวจสุขภาพตา บ่อยแค่ไหน?
	 ดวงตาเป็นอวัยวะท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	มีหน้าท่ีช่วยในการมองเหน็	

การเขียน	การอ่าน	การรบัรู	้ตลอดจนช่วยในการท�ากจิกรรมต่างๆ	ในชวีติประจ�าวนั 

มากมาย	 และถึงแม้โรคเกี่ยวกับตาส่วนใหญ่มักไม่ท�าให้เสียชีวิตโดยตรง	 แต่หาก

สูญเสียดวงตาไปอาจจะไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้	 ดังน้ัน 

การตรวจสุขภาพตาจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญ	ที่ควรจะกระท�าอยู่อย่างสม�่าเสมอ	

เพือ่ตรวจหาโรคทางตา	 ซึง่อาจเป็นสาเหตุทีน่�าไปสู่การสญูเสยีการมองเหน็ท้ังชัว่คราว

และถาวร	เน่ืองจากโรคทางตาบางชนิดอาจไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น	ทั้งน้ี 

อาจจะรวมถึงโรคบางอย่างที่พบได้ไม่บ่อยแต่มีความร้ายแรงจนอาจท�าให ้

สูญเสียดวงตาได้	เช่น	เนื้องอกในลูกตา	เป็นต้น

	 เราจึงควรตรวจตาอย่างสม�่าเสมอเพื่อช่วยให้รู้ทันโรค	 และ	 ลดภาวะเสี่ยง 

และอนัตรายต่างๆ	ทีก่่อให้เกดิการสญูเสยีการมองเหน็	 ท้ังนีค้วามผดิปกติของตา 

อาจเป็นตัวบ่งบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายบางอย่างได้	 เช่น	 โรคเบาหวาน,	

โรคความดันโลหติสงู,	โรคหวัใจและหลอดเลอืด	หรอื	โรคเกีย่วกบัเส้นประสาทสมอง 

เป็นต้น

	 หน่วยงาน	 American	 Optometric	 Association(AOA)	 ได้แนะน�าความถี่

ของการตรวจตาในเด็กและผู้ใหญ่ไว้ดังนี้

อายุ
ความถีใ่นการตรวจ

ผูท้ีไ่ม่มคีวามเสีย่ง ผูท้ีม่คีวามเส่ียง

แรกเกดิ-24	เดือน ตอนอาย	ุ6	เดือน
ตอนอาย	ุ6	เดือน	

หรอืตามท่ีแพทย์แนะน�า

2-5	ปี ตอนอาย	ุ3	ปี
ตอนอาย	ุ3	ปี	

หรอืตามท่ีแพทย์แนะน�า

6-19	ปี
ก่อน	6	ปี	

และหลงัจากนัน้ทกุ	2	ปี

ทุกปี	

หรือตามที่แพทย์แนะน�า

20-39	ปี ทุก	2	ปี
ทุก	1-2	ปี	

หรอืตามท่ีแพทย์แนะน�า

40-59	ปี ทุก	1-2	ปี
ทุก	1-2	ปี	

หรอืตามท่ีแพทย์แนะน�า

61	ปี	ข้ึนไป ทุกปี
ทุกปี	

หรอืตามท่ีแพทย์แนะน�า

	 โดยผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของการมองเห็น	ได้แก่

	 1.	ผูท้ีม่โีรคประจ�าตัว	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหติสูง	โรคไทรอยด์ 

โรคภูมิแพ้ภูมิตนเอง	โรคเอดส์	หรือ	โรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์	เป็นต้น	 

ควรรับการตรวจตาตั้งแต่ทราบว่าเป็นโรคเหล่านี้

	 2.	เด็กท่ีพ่อแม่มีสายตาส้ันมาก	เพราะเด็กมแีนวโน้มจะมีสายตาสัน้ต้ังแต่เด็ก

	 3.	เด็กที่ครอบครัวมีภาวะตาเข	ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นตาเขได้

อาจารย์อัครพนธ์ วัชรพลากร   คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 4.	 เด็กในครอบครวัทีม่โีรคทางพนัธุกรรม	ตลอดจนถกูตรวจพบโรคทางกาย

ท่ีส่งผลต่อความผดิปกติทางตาร่วมด้วย	 เช่น	มารดาเป็นหดัเยอรมันระหว่างต้ังครรภ์ 

เด็กท่ีเกิดมาอาจมีกลุ่มอาการผิดปกติของอวัยวะต่าง	ๆ 	รวมท้ังของตาท่ีเรียกว่า 

Rubella	syndrome	(เช่น	หวัใจผดิปกติ,	ศีรษะเล็กผดิปกติ	และ	ต้อกระจก	เป็นต้น)

	 5.	 เด็กคลอดก่อนก�าหนด	เด็กกลุ่มน้ีควรรบัการตรวจตาอย่างละเอยีดทันที

ที่สามารถรับการตรวจได้	 เพราะเด็กมีความเสี่ยงต่อภาวะจอตาผิดปกติในทารก

คลอดก่อนก�าหนดหรือได้รับออกซิเจนเป็นเวลานาน	(Retinopathy	of	prematurity)

	 6.	 ผู้ที่มีเชื้อชาติแอฟริกัน-อเมริกัน	ซึ่งอายุมากกว่า	20	ปี

	 7.	 ผูท่ี้มปีระวติัโรคต้อหนิในครอบครวั	ควรรบัการตรวจตาเพือ่การคัดกรอง

โรคต้ังแต่วยัหนุม่สาว		และอาจต้องมีการตรวจละเอยีดมากกว่าการตรวจตาท่ัวไป

	 8.	 คนที่มีประวัติโรคทางตา	เช่น	จอประสาทตาลอก	จอประสาทตาเสื่อม	

อุบัติเหตุเกี่ยวกับตาหรือสูญเสียการมองเห็นในตาข้างหนึ่ง	หรือสองข้าง

	 9.	 ผู้ท่ีท�างานที่ใช้สายตามาก	ท�าให้ต้องเพ่งมาก	 เช่น	บุคคลที่ท�างาน 

หน้าจอคอมพิวเตอร์	หรือ	ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน

	 10.	ผู้ที่ท�างานในที่แสงจ้า	หรือ	ออกกลางแดดจัดบ่อย	ๆ

	 11.	ผู้ที่มีผลตรวจเส้นเลือดหัวใจ	Carotid	intima	media	thickness	(CIMT)	

มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป

	 12.	ผู้ที่มีไขมันในช่องท้องเกินเกณฑ์

	 13.	ผู้ใช้ยาบางชนิดที่มีผลต่อตา	 เช่น	 ยากลุ่มสเตียรอยด์,	 ยาบางชนิดใน

การรกัษาวณัโรค,	ยาในกลุม่	Chloroquine	 ท่ีรกัษาโรคข้อและโรคภมิูแพ้ภมิูตนเอง	

เป็นต้น

	 14.	ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์

	 หากคุณเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 ควรไปตรวจสุขภาพตา	 หรือ	 หาก

ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็สามารถไปตรวจสุขภาพตาประจ�าปีได้เช่นกัน

 

	 คลนิกิสายตา	คณะทศันมาตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เปิดให้บรกิาร

ตรวจสายตาและสุขภาพตา (ฟร)ี	ด้วยห้องตรวจพร้อมเครือ่งมือตรวจวดัท่ีทันสมัย	

การตรวจถกูต้องตามหลกัวชิาการและมาตรฐานสากล	โดยนักศึกษาทศันมาตรศาสตร์

ชั้นปีที่	4	ถึง	6	ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา	(Doctor	of	

Optometry)

การให้บริการประกอบด้วย

	 1.	การตรวจสายตา	เช่น	สายตาสั้น	สายตายาว	สายตาเอียง	เป็นต้น

	 2.	การตรวจสุขภาพดวงตา	เช่น	การตรวจหาต้อลม,	ต้อเนือ้,	ต้อกระจก	เป็นต้น

	 3.	การตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคตา	เช่น	ต้อหิน	เป็นต้น

	 4.	การตรวจอื่น	ๆ	(ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) (อ่านต่อหน้า 9)

รูปที่1	กายวิภาคของดวงตา	

(National	Eye	Institute,	2012	

ภาพไม่มีลิขสิทธิ์	

แสดงใน	public	domain)

ความถี่ของการตรวจตา

คลินิกสายตา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

รูปที่ 2 ภาพคลินิกสายตา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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ลูกพ่อขุนฯ คว้ารองชนะเลิศการแข่งขัน 
แถลงการณ์ปิดคดดี้วยวาจาในศาลจำาลอง ภาคภาษาอังกฤษ

 ลกูพ่อขนุฯ	คว้ารางวลัรองชนะเลศิเป็นครัง้แรก	ในการแข่งขันการแถลงการณ์

การปิดคดีด้วยวาจาในศาลจ�าลอง “โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ”	 (CIPIT	Court	Young	Ambassador	Award	 2017)	

ประจ�าปี	 2560	ภาคภาษาอังกฤษ	จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ	เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

 นางสาววไิลรตัน์ อุน่สัมฤทธิ	์‘ม็อบ’	และ	นายพงศ์รพี โพธริงัสิยากร ‘โฟม’	

นักศึกษาชัน้ปีที	่3	คณะนิติศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ในนามทมี	Law	Like	Love  

เล่าถงึท่ีมาของรางวลัน้ีว่าเดิมได้เข้าร่วมกจิกรรมกบัคณะนิติศาสตร์ในการแข่งขัน

การแถลงการณ์การปิดคดีด้วยวาจา	งานสัปดาห์รพี	 60	และได้รับการคัดเลือก 

เข้าการแข่งขันการแถลงการณ์การปิดคดีด้วยวาจาในศาลจ�าลอง	 ภาคภาษาอังกฤษ 

ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ	จากการแข่งขันครั้งนี้	ทีมของตนได้รับถ้วยรางวัล

และประกาศนยีบัตรจากอธิบดีผูพ้พิากษาศาลทรพัย์สินทางปัญญาฯ	พร้อมเกียรติบัตร

และเงินรางวัล	20,000	บาท	

 นายพงศ์รพี โพธิรังสิยากร	‘โฟม’	กล่าวว่ารู้สึกต่ืนเต้นมากเพราะไม่เคย 

ร่วมแข่งขันภาคภาษาอังกฤษเหมือนครั้งนี้	ท�าให้ต้องท�างานหนัก	เตรียมตัว

ฟิตภาษาจริงจังท้ังศัพท์เทคนิคกฎหมายแบบภาษาอังกฤษ	โดยเฉพาะศัพท์วิชา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในระยะเวลาจ�ากัด	ซึ่งการแข่งขันที่ศาลทรัพย์สินฯ 

เป็นการแข่งขันโดยใช้ภาษาองักฤษตลอด		และมีการแข่งขนัทัง้ส้ิน	5	รอบ	รอบแรก 

กรรมการจะก�าหนดโจทย์และให้เตรียมตัวล่วงหน้า	 1	 อาทติย์	 จากน้ันต้องเข้าอบรม  

3	วัน	และต้องผ่านการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเขียนปิดแถลงคดี	และน�าคะแนน	 

2	ส่วนมารวมกัน	แล้วคัดเลือกให้เหลือ	8	ทีมสุดท้าย	

 “ในรอบแรกมีผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น 12 ทีม แต่มีทีมสละสิทธิ์เหลือ 9 ทีม 

และคณะกรรมการคัดให้เหลอื 8 ทีม ท�าให้รูส้กึมกี�าลงัใจเข้าแข่งขันต่อในรอบต่อไป 

อย่างไรกต็าม ยอมรับว่าท้อหลายครัง้มาก เพราะทกุทีมเก่งหมด ภาษาองักฤษดีมาก 

แต่เราพยายามท�าให้ทุกรอบออกมาดีที่สุด

 ... การแข่งขันรอบแรกจะทราบล่วงหน้าว่าเราจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือจ�าเลย 

แต่เม่ือผ่านเข้ารอบ 2 และรอบ 3 จะทราบภายหลงัแข่งขันในแต่ละรอบ การแข่งขนั

ทั้ง 2 รอบจะแข่งติดต่อกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ท�าให้เรายิ่งต้องซ้อม และ 

เตรยีมตัวต่อเนือ่งติดต่อกนั ท�าให้ทัง้เหน่ือยและกังวล โชคดีทีม่คีณาจารย์หลายท่าน 

คืออาจารย์ฐิติพร วฒันชัย อาจารย์กติติยา พฤกษารุง่เรอืง และอาจารย์ศศิประภา ศิสศิ 

วรรณาการ อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ ช่วยเป็นโค้ชซ้อมสถานการณ์จ�าลอง 

ช่วยคิดประเด็นโต้ตอบของอีกฝ่าย มีรุ่นพี่นักศึกษาปริญญาโทช่วยคิดบทให้  

ช่วยเรือ่งภาษาองักฤษ และท่ีคณะยงัมีห้องศาลจ�าลองท่ีเพิง่สร้างเสรจ็  กไ็ด้ฝึกซ้อม 

เพื่อให้ชินเวที รู้ได้เลยว่าการเตรียมตัวที่ดีช่วยสร้างความมั่นใจและมีความพร้อม

ในระดับหนึ่ง ส่วนที่เหลือท่ีจะเจออีกฝ่ายในวันแข่งขันคือสถานการณ์จริงที่เรา

ต้องใช้สติ ไหวพริบและความรู้โต้ตอบให้รอบคอบที่สุดในเวลาจ�ากัด”

 ‘มอ็บ’	 เสริมว่าจากการแข่งขันครัง้น้ี	 ท�าให้เหน็ว่าภาษาองักฤษมีความส�าคัญ 

ยิ่งได้ลงสนามแข่งขันกันสถาบันอื่น	 ย่ิงท�าให้ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองอีกมาก 

ภาษาเป็นเรือ่งท่ีฝึกทนักนั	ไม่ได้จ�าเป็นต้องเก่งต้ังแต่เด็ก	ผมเองเริม่ฝึกภาษาอังกฤษ

เมื่อ	 2-3	ปีที่แล้ว	 ใช้การซึมซับ	 ไม่ใช่จะเก่งได้ในวัน	 2	 วัน	 แต่ขอแค่อยู่กับภาษา 

ทุกวนัๆละ	10-20	นาที	อย่าท้ิง	ยิง่สมัยนีโ้ลกย่อส่ือไว้ในมือแล้ว	เราเร่ิมต้นได้ทุกวนั

อยู่ที่ว่าจะจริงจังเมื่อไหร่	

	 สิ่งส�าคัญนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ	ที่คิดว่าท�าให้ทีมของเราได้คะแนนด ี

คือการพูดแบบไม่ดูสคริปท์	พูดใส่ความรู้สึกให้เหมือนสถานการณ์จริง	 เราแค่

จดโน้ตย่อเป็นหัวข้อ	 เพราะแม้จะเป็นการแถลงปิดคดี	 แต่เราอยากให้ศาลเห็นว่า

เรามาถงึจุดน้ีด้วยข้อเทจ็จรงิท้ังหมดคืออะไร	 เราชนะได้ด้วยการไม่อ่านตามสคริปท์ 

วันแข่งรอบชิงชนะเลิศ	เราเจอกับทีมของธรรมศาสตร์	กดดันมาก		เราให้ก�าลังใจ

กันว่าเมื่อมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว	เราตั้งใจจริง	ไม่ได้ผ่านเข้ามาด้วยโชค	ซึ่งการ

ประกาศคะแนนของการแข่งขันแต่ละรอบเป็นความรู้สึกปนกันทั้งความดีใจ

และความเครียด

 “การได้ท�ากจิกรรมเป็นโอกาสให้ตัวเราได้ลองได้รูว่้าชอบอะไร ลองพยายาม

ตราบเท่าที่มีโอกาสดีๆ เข้ามา แต่เดิมม็อบเองไม่ใช่เด็กกิจกรรม เมื่อได้มาเรียน

นิติศาสตร์ ตามค�าแนะน�าของคุณพ่อที่เป็นศิษย์เก่าท่ีนี่ รู้สึกว่าเรียนได้ดี และ 

ได้เจอเพื่อน จึงเริ่มท�ากิจกรรม ที่ผ่านมาเคยร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ฝึกงานกับคณะ เคยอบรมพัฒนาการพูดกับชมรมในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท�าให้เราประหม่าน้อยลง สุดท้ายกลายเป็นประสบการณ์ทุกอย่างตกผลึก และ 

เป็นประโยชน์มากกับการแข่งขัน moot court ครั้งนี้

 ...ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ที่อนุญาตให้ใช้ห้องศาลจ�าลอง ท�าให้เรา 

ไม่ตื่นสนามแข่งขัน ขอขอบคุณความรู้และก�าลังใจจากคณาจารย์ แม้ว่าอาจารย ์

ไม่ได้คาดหวัง ไม่กดดันเราเลย เพราะเป็นการร่วมแข่งขันเป็นปีแรกที่เข้าแข่งขัน 

แต่ในทีสุ่ดเราก็สามารถคว้ารางวลัรองชนะเลศิมาได้ ส่ิงส�าคัญท่ีมีค่านอกเหนอืจาก 

รางวลัท่ีได้รบัในครัง้น้ี คือ การได้ไปศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายการค้าท่ีฮ่องกงคู่กับทีมภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เป็นประสบการณ์ท่ีดี ได้เหน็มุมมองใหม่ ได้พดูคุยกับผูพ้พิากษา ท�าให้มีแรงบันดาลใจ

ที่อยากจะก้าวต่อไป โดยเฉพาะพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น” 

 ‘มอ็บ’	ฝากกล่าวถงึเพือ่นๆ	ว่า	คณะมีกจิกรรมบ่มเพาะสร้างประสบการณ์

ความพร้อมให้นักศึกษา	 ทุกกจิกรรมส�าคัญจรงิ	 เช่น	 การอบรมหลักการเขียนตอบ

ข้อสอบกฎหมาย	การแนะแนวการเรยีน	การสมัมนา	บรรยาย	ปัจฉมินิเทศ		รวมท้ังที่ 

คณะยงัมีคณาจารย์ให้ค�าปรกึษาได้	อยากให้เพือ่นๆ	มาคณะ	มาร่วมกจิกรรม	อย่าเรยีน-

คนเดียว	 ต้องออกไปเจอโลกแห่งความจริงบ้าง	 ปรับตัว	 ฝึกการพูดเพื่อเข้าสังคม		

ท�าให้เราได้เห็นโลกนอกหนังสือ		เป็นทางก้าวออกไปสู่อาชีพหลังเรียนจบ	หรือ 

อาจเกดิแรงบันดาลใจใหม่ในการเรยีนต่อ	การท�ากจิกรรมสอนให้เราท�างานคู่ไปกบั 

การน�าความรูม้าฝึกใช้		ได้ฝึกบคุลกิการพดู	ฝึกคดิ	ฝึกไหวพรบิ		โต้ตอบ		รวมท้ังได้ทักษะ 

การท�างานกบัผูอ้ืน่		ขอเพยีงพวกเราเปิดใจท่ีจะพาตัวเองเข้ามาร่วมกจิกรรม  (อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ถาม ดิฉนัมีข้อสงสัยจะถาม	คอืว่าดิฉนัเป็นนกัศึกษา 

Pre-degree	 อยูใ่นขณะนี	้ มีวชิาหนึง่ท่ีผลสอบยงัไม่เป็น 

ที่น่าพอใจของภาคเรียนที่	 1/60	 ได้เกรด	 D+	 และ 

จะลงทะเบียนเรยีนใหม่ในภาคเรยีนต่อไปได้หรอืไม่	

แล้วถือว่าเป็นการรีเกรดด้วยหรือเปล่า	 นักศึกษา	

Pre-degree	 จะไม่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/60 

ต้องจ่ายค่ารกัษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาหรอืไม่ 

ส่วนข้อสดุท้าย	อยากถามว่าถ้าต่อสมาชกิหนังสอืพมิพ์

ข่าวรามค�าแหงต้องท�าอย่างไร	 ส่งเงินทางธนาณัติ

ในนามของใคร	 ส่งไปที่ไหน	 ช่วยไขข้อสงสัยให้

หายสงสัยด้วย

ตอบ กรณีที ่1	เน่ืองจากตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

นักศึกษา	Pre-degree	ยังไม่มีสถานภาพการเป็น

นักศึกษาคณะใด	 คณะหน่ึง	 คงเป็นนักศึกษาท่ีมี 

สิทธิ์สอบเก็บคะแนนกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน	ซ่ึงจะมีสิทธ์ิจบการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีต่อเม่ือน�าวุฒิการศึกษาต้ังแต่

มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป	มาสมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่และเทียบโอนวิชาที่สอบได้จาก

การเรียนแบบนักศึกษา	Pre-degree

 ดังน้ัน	นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน

และสอบได้ทุกกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

และในการเทียบโอนคณะท่ีนักศึกษาสมัครเรียน

เมือ่ใช้วฒุกิารศึกษาข้างต้นจะพจิารณาวชิาทีเ่ทียบโอน 

ตามผลการเรียนที่นักศึกษาสอบได้จากการเป็น

นักศึกษา	 Pre-degree	 แต่ทั้งนี้	 นักศึกษาสามารถ

เลอืกวชิาทีจ่ะเทยีบโอนได้	 ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องเทียบโอน 

ทุกวิชาที่สอบผ่านก็ได้	เมื่อเป็นดังนี้	ไม่ว่านักศึกษา

จะสอบได้เกรดใด	 นกัศึกษามีสทิธ์ิลงทะเบียนเรยีนใหม่ได้ 

โดยไม่ถอืว่าเป็นการรเีกรด	และเม่ือนักศึกษาใช้สิทธ์ิ

เทียบโอน	นักศึกษาสามารถเลอืกวิชาท่ีดีท่ีสดุส�าหรบั 

นักศึกษา	เพื่อเทียบมาได้

 กรณีที่ 2	 การไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน	

นักศึกษาแบบปกติหรือนักศึกษาแบบ	 Pre-degree								

ไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

แต่อย่างใด

      กรณีสุดท้าย	ในการเป็นสมาชิกข่าวรามค�าแหง 

มหาวิทยาลัยจะเก็บเงินพร้อมกับที่นักศึกษา

ช�าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน	ในภาค	1	และภาค	2	 

(รวมภาคฤดูร้อน)	ดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องช�าระเงิน

แยกต่างหาก	ในใบเสรจ็ลงทะเบยีนจะระบุค่าข่าวรามฯ 

ไว้แล้ว กองบรรณาธิการ

บรรณานุกรม

เราควรตรวจสุขภาพตาฯ (ต่อจากหน้า 7)

หมายเหต	ุการตรวจใช้เวลาประมาณ	2	ชั่วโมง

	 ในภาคเรยีนที	่ 2	 ปีการศึกษา	2560	 เปิดให้บรกิาร

วันจันทร์	 วันอังคาร	 และ	 วันพฤหัสบดี	 ตั้งแต่เวลา	

09.00	-	17.00	น.

 สถานทีใ่ห้บรกิาร	 คลนิกิสายตา	คณะทศันมาตรศาสตร์ 

อาคารสุโขทัยชั้น	1	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 ผูป้ระสงค์จะรบับรกิาร	ต้องโทรจองควินัดตรวจ

ล่วงหน้า	ท่ีเบอร์โทร.	0-2310-8911	ในวนัเวลาท่ีคลินิก 

เปิดให้บริการ

1.	https://www.aoa.org/patients-and-public/caring- 

	 	 for-your-vision/comprehensive-eye-and- 

	 	 vision-examination/recommended-examination- 

   frequency-for-pediatric-patients-and-adults

2.	https://opto.ca/health-library/frequency-of-eye- 

	 	 examinations

3.	http://www.allaboutvision.com/eye-exam/ 

	 	 children.htm

4.	https://www.aao.org/clinical-statement/frequency- 

  of-ocular-examinations

ขาดดุลการค้าซึ่งแปลว่ารายจ่ายซ้ือสินค้าทีห่กัลบ 

จากรายรบัท่ีได้จากการส่งออกไปแล้วนัน้	สหรฐัฯ	 ต้องจ่าย 

เงินดอลลาร์สุทธิเป็นค่าซ้ือสินค้าต่าง	ๆ	ถึงราวปีละ 

5	แสนล้านดอลลาร์	 เงินดอลลาร์เหล่านีเ้องทีก่ระจายอยู ่

ตามประเทศต่าง	ๆ 	ทั่วโลก	โดยเฉพาะจีนซึ่งประเทศเดียว 

ก็ได้เปรียบดุลการค้าสหรฐัฯไปกว่า	3	แสนล้านดอลลาร์ 

เข้าไปแล้ว	ส่วนประเทศไทยนัน้กไ็ด้มาอย่างเบาะ	ๆ	แค่ราว 

1	หมืน่	5	พันล้านดอลลาร์เท่านั้นเมื่อปีที่แล้ว

 ถ้าว่ากันตามหลักเศรษฐศาสตร์	 ส่วนประกอบ 

ส�าคัญของรายได้ประชาชาติทีเ่ราเรยีกกนัว่า	 GDP	 นัน้ 

นอกจากรายจ่ายบริโภคและลงทุนของเอกชน 

กับรายจ่ายของรฐับาลแล้ว	 ทีส่�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั 

กคื็อมูลค่าของดุลการค้า	 (มูลค่าส่งออกหกัด้วยน�าเข้า)	

นั่นเอง	การที่หลาย	ๆ	ประเทศมีเศรษฐกิจเติบโตได้ด ี

จึงมีสาเหตุส ่วนหนึ่งมาจากการส่งออกได ้มาก 

ไม่ต้องทีไ่หนไกล	 ดูประเทศไทยเราก็เห็นชัดว่าการที ่

อตัราเติบโตเศรษฐกจิปีทีแ่ล้ว	 (2560)	 สูงกว่าทีค่าดหมายไว้ 

ตอนต้นปีก็เพราะการส่งออกท่ีขยายตัวได้มากในช่วง 

ครึ่งปีหลังน่ันเอง	ถ้าเราจะเลิกใช้ดอลลาร์ก็แปลว่า 

เราคงต้องเลิกขายสินค้าให้สหรัฐฯ	เพราะประเทศเล็ก	ๆ 	 

อย่างเราจะไปบังคับให้ลูกค้าอย่างสหรัฐฯ	 จ่ายช�าระ 

ค่าซื้อสินค้าเป็นเงินหยวนของจีนหรือเงินรูเบิล 

ของรัสเซียคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้	 เมื่อเป็นอย่างนี ้

บางคนอาจจะคิดว่าถ้าจะไม่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกา 

เรากค้็าขายกบัประเทศอ่ืนกไ็ด้น่ีนา	 เรามีมิตรประเทศ

มากมาย	 อย่างจนีเป็นต้นซ่ึงก็มีสมัพนัธ์แนบแน่นยาวนาน 

แถมยงัไม่ท�ากร่างใส่เราเหมือนอเมรกิาเสยีด้วย......แต่

 แหะ	 แหะ...พอดีหมดโควตาส�าหรบัตอนน้ีเสียแล้ว 

	คงต้องยกยอดไปอ่านต่อตอนต่อไปแล้วครับ

เศรษฐศาสตร์101 (ต่อจากหน้า 5)

 โฟม	 กล่าวเสริมว่าขณะนี้เรียนอยู่ชั้นปี	 3	

สะสมหน่วยกติได้	121	หน่วยกติ	และจะพยายามเรยีน 

ให้จบในภาคน้ี	ในช่วงแรกท่ีเรยีน	ยอมรบัว่าเนือ้หายาก 

ไม่ค่อยเข้าใจ	โชคดีที่มาเจอเพื่อนๆที่ตั้งเป้าจบภายใน	

3	 ปี	 ช่วยกนัท�าเลกเชอร์แจก	 ช่วยกนัติว	 ดึงกนัเข้ากลุม่

อ่านหนังสือ	ท�าให้จากเดิมคิดไว้จะเรียนให้จบภายใน	

4	ปี	เริ่มลดเหลือ	3	ปีครึ่ง

 “การเรยีนกฎหมายจ�าเป็นต้องเตรยีมตัวล่วงหน้า 

พยายามเข้าห้องเรยีนให้สม�า่เสมอ เข้าคณะพบอาจารย์ 

เน้นท�ากจิกรรมช่วงกลางวนั และอ่านหนงัสอืทบทวน

ช่วงค�า่ และเม่ือมาเข้ากลุม่เพือ่นได้เทคนคิการท�าโน้ตย่อ 

ของแต่ละวชิาไว้ทบทวนก่อนสอบ ชทีสรปุของคณะ 

มีประโยชน์มาก นอกจากน้ี ผมชอบติวให้เพื่อน 

เพราะเป็นการสรุปความคิด และตอนสอบจะจ�าเสียง 

ตัวเองตอนอ่านมาตรานี้ให้เพื่อนฟังได้ การจ�ามาตรา

ต้องแปลเป็นภาษาท่ีเราจ�าง่ายท่ีสุดโดยไม่เสียความ 

รวมทั้งต้องคอยอ่านข่าวติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ที่เกี่ยวข้อง

 ...ขอบคุณคณะนติิศาสตร์ท่ีจัดกิจกรรมมากมาย  

พยายามช่วยเติมเต็ม พัฒนา และแก้ไขจุดอ่อนให้เรา 

เม่ือพวกเราส�าเร็จการศึกษาไปแล้วก็จะได้น�าความรู้ 

และประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ได้”  

ลูกพ่อขุนฯ คว้ารองชนะเลิศฯ (ต่อจากหน้า 8)

  ชมรมดนตรสีากล	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดการแสดงฟรคีอนเสร์ิตประจ�าปีการศึกษา	 2560 

ในชื่อ	 RU	 BAND	 on	 the	 floor	 Concert	 โดย

ครอบครวั	RU	BAND	ต้ังแต่รุน่แรกจนถงึปัจจุบัน

ร่วมกันจัดการแสดงและการขับร้องบทเพลงท่ีได้รับ 

ความนิยมต้ังแต่ยคุ	70-90	ณ	ลานพระรปูพ่อขุนฯ	

เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561

RU BAND ‘On The Floor’ Concert



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี  (Pre - degree)  ภาค  1  ปีการศึกษา  2561

	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร

ผู ้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพือ่เตรยีมศึกษาระดับปรญิญาตร	ี		เพือ่เปิดโอกาส 

ทางการศึกษา		พฒันาความรู	้	ส่งเสรมิและยกระดับ 

คุณภาพชวิีตแก่ประชาชนท่ัวไป		และเพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีมี่ความประสงค์ 

จะให้การศึกษาเพิม่พนูความรูแ้ก่บุคลากร		อนัเป็น 

การส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรให้ได้รบัความส�าเรจ็

ในอาชพีและหน้าทีก่ารงานยิง่ขึน้		ซึง่มีรายละเอยีดดังน้ี 

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรบัสมคัร

  1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณย์ี			ต้ังแต่วนัท่ี		18 

เมษายน	2561	-31	พฤษภาคม	2561	ราคาชดุละ	140	บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา		ส่ังจ่ายเงินท่ี	ปณฝ. 

รามค�าแหง	10241	ผูร้บัเงิน	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง  

จ่าหน้าซองถงึ		หวัหน้าฝ่ายรบัสมัครและแนะแนว 

การศึกษา		ตู้		ปณ.	1002		ปณฝ.รามค�าแหง			กรงุเทพฯ 

10241	โดยระบุท่ีซองจดหมายว่า		“ชดุสมัครรายวิชา 

ทางไปรษณีย์”	(หากไปซ้ือด้วยตนเองท่ีมหาวทิยาลยั

ราคาชุดละ	140	บาท	จ�าหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและ 

แนะแนวการศึกษา	อาคาร	สวป.	ชัน้	3	มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง)   

  1.2 จ�าหน่ายที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ชดุสมัครด้วยตนเอง	จ�าหน่ายต้ังแต่วนัที	่14	พฤษภาคม	2561 

ถงึวันท่ี	2	กรกฎาคม	2561	(ไม่เว้นวนัหยดุราชการ) 

ที่อาคาร	สวป.ชั้น	1	ราคาชุดละ	120	บาท

  1.3 การสมคัรผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง

ซื้อระเบียบการรับสมัคร	สามารถ	Download	ได้ที่ 

www.iregis2.ru.ac.th

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

	 	 2.1	จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	ข้ึนไป	หรอื

	 	 2.2	เป็นข้าราชการ	ลูกจ้าง	หรอืพนักงาน-

ส่วนราชการ	องค์การรัฐวิสาหกิจ	หรือ

	 	 2.3	เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร	หรือ

	 	 2.4	เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  

เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

	 ทั้งนี้	 ผู้มีคุณสมบัติตาม	 ข้อ	 2.2,	 2.3	 และ 

ข้อ	2.4	ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ ่านทางอินเทอร ์ เน็ต  

ระหว่างวนัท่ี	12	มีนาคม	2561	-	ถงึวนัท่ี	2	กรกฎาคม	2561 

ที่	www.iregis2.ru.ac.th 

  3.2 รบัสมคัรทางไปรษณย์ี ระหว่างวนัท่ี	 

18	เมษายน	2561	-	ถงึวนัท่ี	29	มิถนุายน	2561	ให้ผูส้มัคร 

ส่งใบสมัคร	 และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ

รบัสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

  3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

(รามฯ 1)  ครัง้ที ่ 1  ระหว่างวนัท่ี	1	-	4		มิถนุายน	2561	 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ครั้งที่ 2	ระหว่างวันท่ี 

29	 มิถุนายน	2561	ถึงวันท่ี	 2	กรกฎาคม	2561	 

(ไม่เว้นวนัหยดุราชการ)		ต้ังแต่เวลา	08.30	-	15.30	น. 

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช		

โดยด�าเนินการสมัครได้	2	กรณี		ดังนี้

													 	 3.3.1 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมคัร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	(อยู่ในเล่มระเบียบ 

การสมัคร)	แล้วน�ามาสมัคร

              3.3.2	 กรณ	ีไม่เสียค่าใบสมัคร		ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอนิเทอร์เน็ต	ผ่านเวบ็ไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย	www.iregis2.ru.ac.th	ผู้สมัคร 

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร

สมาชิกข่าวรามค�าแหงออกมา	แล้วน�ามาสมัคร

 4. อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบียนเรยีน 

และค่าบ�ารุงการศึกษา มีดังนี้

	 	 4.1	ค่าสมัครเข้าศึกษา																																	

	 	 	 800.-			บาท

	 	 4.2		คา่ข้ึนทะเบียนเข้าศึกษา																													

	 	 	 500.-			บาท

	 	 4.3	ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคปกติ																								

	 	 	 500.-		บาท

	 	 4.4	ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคฤดูร้อน																						

	 	 	 300.-			บาท

	 	 4.5	ค่าลงทะเบียนเรยีนเป็นรายหน่วยกติ		 

	 	 	 หน่วยกิตละ		50.-			บาท

	 	 4.6	ค่าบัตรประจ�าตัวผู้เข้าศึกษา																											

	 	 	 100.-			บาท

	 	 4.7	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง	 

   ภาคเรียนปกติละ		100.-			บาท

 5.  หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมคัร (ถ่ายส�าเนาขนาด 

A4 เท่านั้น)

	 	 5.1	ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็น

นักศึกษา	(ม.ร.2)	จ�านวน	1	ฉบับ	

	 	 5.2	ส�าเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป		จ�านวน		2	ฉบับ 

	 	 5.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน						จ�านวน					2				ฉบับ 

	 	 5.4	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

จ�านวน	3	ฉบับ

 ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้ส�าเนา-

บัตรประจ�าตัวคนพิการ  จ�านวน   2 ฉบับ

	 	 5.5	รูปถ่ายสีหรือขาวด�าหน้าตรง	 ขนาด		

2	นิว้	หรอื	1	นิว้ครึง่	จ�านวน	1	รูป

	 	 5.6	แผ่นระบาย	ม.ร.25	(อยูใ่นเล่มระเบยีบ-

การรับสมัคร)	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 5.7	ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง	 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร)	จ�านวน	1	ฉบับ 

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณร

ให้ด�าเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทาง

ไปรษณีย์เท่านั้นที่ www.iregis2.ru.ac.th

 6. การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

	 	 ผู ้ ได ้รับอนุมัติให้ เข ้าศึกษาสามารถ

ศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนต่าง	ๆ	ที่

มหาวิทยาลัยจัดให้	 อาทิ	 เช่น	ต�ารา	การบรรยาย-

ทางสถานีวทิย	ุ	โทรทศัน์		และการบรกิารบันทึกเทป- 

ค�าบรรยาย	ฯลฯ		โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรยีน		หรอืเข้าฟัง- 

การบรรยายท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดให	้ 

แต่ให้มาสอบตามวนั	เวลา	และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั 

ก�าหนด

 ทัง้น้ี จะสมคัรเข้าศกึษาขณะทีย่งัมสีถานภาพ

นกัศึกษาในคณะหรอืหลักสูตรเดียวกันของมหาวทิยาลัย

รามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้ 

 นอกเหนอืจากประกาศนี	้ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม	ผู้ที่สนใจให้ติดต่อ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครและ

แนะแนวการศึกษา		ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล		(อาคาร	สวป.	ช้ัน	3)		มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง			แขวงหวัหมาก		เขตบางกะปิ		กรงุเทพฯ 

10240	หรือ	โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เป็นอย่างดี	 สามารถ

เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าติดตามต้ังแต่ต้นจนจบ	

คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับรางวัล

ชนะเลิศในครั้งนี้	

	 โอกาสนี ้ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบด ี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กล่าวว่าโครงการประกวดคลิป 

เชิงสร้างสรรค์	 “ชีวิตดี๊ดี	 Study@Ramkhamhaeng” 

จัดข้ึนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายโดยตรง	โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 ได้แสดง

ความสามารถในการผลิตคลิปท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีแสดงถึง

ภาพลักษณ์เชิงบวกเข้าประกวด	 ชิงเงินรางวัลรวม	 

1	แสนบาท	

 ทั้งนี้	 ได้เปิดรับผลงานคลิประหว่างวันที่	1 

ธันวาคม	2560	-	15	มกราคม	2561	มีทมีจากโรงเรยีนต่างๆ 

ท้ังในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั	ส่งเข้าประกวด	จ�านวน	

31	 ทีม	 และมีทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน	

จ�านวน	10	ทีม	ได้แก่	

1)	 โรงเรียนชลกันยานุกูล		จังหวัดชลบุรี	ผลงานชื่อ	 

	 “Experience”		

2)	 โรงเรยีนเทพศิรนิทร์คลองสบิสาม	จงัหวดัปทมุธานี 

 ผลงานช่ือ	 “เราเลือกเกดิไม่ได้	 แต่เลอืกมหาวทิยาลยัได้” 

3)	 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	จังหวัดสุพรรณบุร ี

	 ผลงานชื่อ	“Future@Ram”

4)	 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ	 

 ผลงานชือ่	“โมดิฟายชวีติ”	

5)	 โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั	ผลงานชื่อ	“ชีวิตดี๊ดี	@	 

	 รามค�าแหง”		

6)	 โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั	ผลงานชือ่	“ณ	รามค�าแหง” 

7)	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ผลงานชื่อ 

	 “Welcome	to	RU”	

8)	 โรงเรียนหอวัง	ผลงานชื่อ	“Predegree”

	9)	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	จังหวัดสงขลา	ผลงาน 

	 ชื่อ	“เรียนรามเหอะ!ดี!	

10)โรงเรยีนอสิลามสนัติชน	ผลงานช่ือ	“ท�าไมต้องสอบ?”

 ส�าหรบัคณะกรรมการตัดสิน	 เป็นผูท้รงคุณวฒิุ

ทัง้ภายในและภายนอก	ประกอบด้วย												รองอธิการบดี- 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	อาจารย์จเลิศ	เจษฎาวัลย์	คณบดี

คณะส่ือสารมวลชน	รองศาสตราจารย์วารศิา	พลายบวั	

อาจารย์ประจ�าคณะส่ือสารมวลชน	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

นายก้าวโรจน์	 สุตาภกัดี	นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวออนไลน์ 

และอาจารย์เอกลกัษณ์	อนันตสมบรูณ์	ผูก้�ากบัภาพยนตร์ 

อาจารย์พิเศษคณะสื่อสารมวลชน	

	 ด้าน ผศ.วฒุศิกัด์ิ อธกิารบดี ม.ร. กล่าวว่าในนาม 

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ขอขอบคณุนักเรยีน	และ 

อาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ

และต่างจังหวัด	 ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคลิป

ในครั้งนี้	 ผมเชื่อว่าเม่ือนักเรียนสามารถผลิตคลิป 

ส่งเข้าประกวด	และผ่านการคัดเลอืกจนเข้ารอบตัดสิน

ได้นัน้	ถอืเป็นการแสดงศักยภาพของเยาวชนท่ีนอกจาก

จะใช้เวลาเรยีนหนังสือในห้องเรยีนแล้ว	 ยงัใช้เวลาว่าง

ท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์นอกห้องเรียนด้วย	

	 การประกวดคลิปครั้งนี้	 เป็นเวทีที่เปิดโอกาส

ให้นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า	ปวช. 

ได้ดงึความสามารถออกมาถ่ายทอดความคิดผ่านบทแสดง 

อปุกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมัย	ท�าให้นกัเรยีนได้เรยีนรู ้

การลงมือท�าจรงิ	 และผลติผลงานข้ึนอย่างเป็นรปูธรรม

เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย	 เช่น	 ไลน์	 อินสตราแกรม	 

ยูทูป	หรือเฟซบุ๊ก

	 นอกจากนี	้ ด้วยเน้ือหาท่ีเกีย่วกบัมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง	 ที่นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลถ่ายทอด

ผ่านคลปิวดิโีอ	 ท�าให้นกัเรยีนได้รูจ้กัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ในเบ้ืองต้นมาบ้างแล้ว	ผมจงึขอยนืยนัถงึการให้โอกาส 

ทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั	 โดยเฉพาะนกัเรยีนชัน้มัธยม- 

ศึกษาตอนปลาย	ถ้าใครมีความพร้อมก่อนก็สามารถ 

สมัครเรยีนระบบ	Pre-degree	สะสมหน่วยกติล่วงหน้า 

เรยีนไปพร้อมกบัการเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายได้ 

หรือเมื่อเรียนจบ	 ม.6	 รามค�าแหงก็เป็นสถาบันที่มี

สาขาวิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ

และเรียนสาขาท่ีตรงใจ	ด้วยค่าหน่วยกิตถูกที่สุด	

หน่วยกิตละ	25	บาท	ที่ค่าหน่วยกิตถูกเช่นนี้	 เพราะ

รามค�าแหงต้องการให้เยาวชนจากทั่วทั้งประเทศ 

ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน			

 ท้ายทีสุ่ดนี	้ขอแสดงความยนิดีกบัผูเ้ข้าประกวดทกุคน 

ไม่ว่าผลการประกวดออกมาเป็นอย่างไร	ขอให้เคารพ 

การตัดสินใจของคณะกรรมการ	 มีสปรติ	 และมีน�า้ใจต่อกนั 

เพราะเชื่อว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนอกจากรางวัลแล้ว 

คือความภาคภมูใิจ	ประสบการณ์ทีไ่ด้ช่วยกนัผลติผลงาน 

และความสามัคคีในหมู ่ เพื่อนนั้นมีความส�าคัญ

มากกว่าเงินรางวลัทีไ่ด้รบั	 ขอให้มีความภมิูใจในตัวเอง 

เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่ติดตัวเราไปตลอด

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

และงานประชาสัมพันธ์ที่ จัดโครงการครั้งนี้ ข้ึน	

ขอบคุณคณะกรรมการจากภายนอกที่มาร่วมตัดสิน

และให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตคลิปวิดีโอ	 ขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านที่เดินทางมาจากโรงเรียนต่างๆ 

ท้ังในกรงุเทพฯและต่างจังหวดั	ขอให้การจดัประกวด

ครัง้นีป้ระสบผลส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ทุกประการ

โรงเรียนอิสลามสันติชนคว้าชนะเลิศประกวดคลิป “ชีวิตด้ีดี Study@Ramkhamhaeng”         (ต่อจากหน้า 1)
  ตามที่หนังสือพิมพ์ข ่าวรามค�าแหง		 

ฉบับท่ี	 43	 วันท่ี	 5	 -	 11	 กุมภาพันธ์	 2561	 

ได้เสนอข่าวการเปลีย่นแปลงปฏทิินการศึกษา	 

ภาคฤดูร้อน/2560	 นั้น	 มีความคลาดเคลื่อน

เรื่องก�าหนดการสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560	

(ส่วนกลาง)	 จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องดังน้ี	

ก�าหนดการสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560 วันที่ 

9-16 พฤษภาคม 2561



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๔) วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 กล่าวต้อนรับและ 

ขอบคุณศิษย์ เก่ าและศิษย์ปัจจุ บันที่ ร่วมกัน 

จัดงานสังสรรค์	“ราตรีวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

คร้ัง 2” โดยมีนายขจรศักด์ิ  เจริญโสภา	รองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดสงขลาและศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	 เป็นประธาน

เปิดงาน	 และมีนายนิพนธ์ บุญญามณ ี	 นายก-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	ศิษย์เก่าและ

นักศึกษาปัจจุบันร่วมงาน	ณ	สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา		เม่ือวันท่ี	27	มกราคม	2561	

 ท้ังน้ี	 ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากวงชาวาลา 

ร�าวงเวียนครก	และกาแสดงของนักศึกษา	รวมทั้ง 

การออกบูธจ�าหน่ายอาหารของนักศึกษา		โดยรายได้ 

หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนสร้างหลังคาทางเดิน

อาคารเรียนกับโรงอาหาร

   
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์

อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์	ม.ร.	

เข้าพบ	ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ 

เสถียรไทย ประธานคณะมนตรี

เพื่อสันติภาพและความปรองดอง

แห่งเอเชีย	 (APRC)	 อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อเชิญเป็น

องค์ปาฐกในการอบรมหลักสูตร	“การเจรจาต่อรองและการล็อบบี้”		เมื่อวันที่	29	มกราคม	2561

 ทั้งนี้	คณะรัฐศาสตร์ก�าหนดจัดการอบรมดังกล่าวระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	กรกฎาคม	2561	 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี	ดร.ผกาวดี	สุพรรณจิตวนา	โทร.081-499-5865	หรือคุณวีรวัลย์	ตันทิวากร	

โทร.	097-056-5389	หรือ	คุณทวิชชา	ทองดอนแอ	โทร.086-620-4182

 เด็กหญิงธรินธร นรเดชชานนท์ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6 

โครงการหลักสูตรภาคปกติ	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	 เข้าเฝ้าฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีรบัถ้วยรางวลั 

พระราชทานรางวลัชนะเลศิการประกวดอ่านฟังเสยีง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 -	6	ประเภทหญิง	

จากการเข้าร่วมโครงการ	 “ธนชาต	 ริเริ่ม...เติมเต็ม	

เอกลักษณ์ไทย”	ครั้งที่	45	ประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	

31	มกราคม	2561	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา

	 ส�านักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ขอเชิญนักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้สนใจ	 ร่วมงาน	 

RU	BOOK	FAIR	2018	ระหว่างวนัท่ี	14	-	16	กมุภาพนัธ์	2561 

ณ	ชัน้	1	อาคาร	1	และบรเิวณลานด้านหน้าส�านกัหอสมดุกลาง

 	วนัที ่ 14  กมุภาพันธ์  2561  

  เวลา	13.30	-	14.00	น.	พิธีเปิดโครงการ	RU	

Book	Fair	2018		 เวลา	14.00	-	16.00	น.	เสวนานักเขียน 

พบกบั	“ชลนัตี”  (ชลนัตี	เฌอรนี	สว่างวฒันะ)	นกัสิทธิมนษุยชน 

ที่ท�างานด้านสิทธิและเสรีภาพกับการเขียนนิยาย 

ที่หลากหลาย	และน่าติดตาม	มาพูดคุยในหัวข้อ	 

“การอ่านคือการเดินทาง”

 	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

	 	 เวลา	13.30	-15.00	น.	Do	It	Yourself	:	DIY	

“การประดิษฐ์ กุพฺชก ดอกไม้จากวรรณคดี”

 	วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2561 

	 	 เวลา	13.30-15.00	น.	:	Cook	It	Yourself	:	CIY	

“ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย"

	 ส�าหรับกิจกรรมท่ีสามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน 

เวลา	09.00	-	16.30	น.	ได้แก่	มุมแลกเปลีย่นต�าราเรยีน	ม.ร. 

มุมบรจิาคและเสนอแนะหนงัสอื	 มุมงานบรกิารสารสนเทศ 

อเิลก็ทรอนกิส์		มุมBook	Show	Room		มุมหน่วยนทิรรศการ 

และศิลปกรรม	“วรรณคดี ศรีสวุรรณภมิู”  และกจิกรรมน�าชม 

“ห้องรามค�าแหงอนสุรณ์”  วนัละ	2	รอบ	ผูส้นใจสามารถ 

ลงชือ่ได้ท่ี	เคาน์เตอร์	ยมื-คืน	ชัน้	1	อาคาร	1	(รอบที	่1 

เวลา	10.00	น.	รอบที	่2	 เวลา	14.00	น.)	ผู้สนใจติดตาม 

รายละเอยีดได้ท่ี	www.lib.ru.ac.th,		facebook	:ramlibrary 

โทร.0-2310-8661

สำ�นักหอสมุดกล�งเชิญร่วมง�น 

“RU BOOK FAIR 2018” 14-16 ก.พ.นี้

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 น�านักเรยีนเข้าร่วมประกวด

วงดนตรสีากล	ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น	รอบชงิชนะเลศิ 

ในงาน	SBAC	OPEN	HOUSE	2017	UNLOCK	

YOUR	FUTURE	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม-

บริหารธุรกิจ	(sbac)	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2560	

 ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนสาธิต-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้รับรางวัลชนะเลิศ    

รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	จ�านวน	5,000	บาท 

และทุนการศึกษาจ�านวน	40,000	บาท	โดยรายชื่อ

นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด	ดังนี้	

1) เด็กชายวรภพ อิงคนันท์	 นักเรียนชั้น	ม.1/1	

2) เด็กหญิงสุภัสสรา สีสุด	 นักเรียนชั้น	ม.2/4	

3) เด็กชายสุริยะ ค�าหอม	 นักเรียนชั้น	ม.3/4	

4) เด็กชายวศิน ศรีละวรรณโณ นักเรียนชั้น	ม.3/4	

5) เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ส่งทวีผล	 นักเรียนชั้น	ม.3/4		

6) เด็กชายตรีเทพ บ�ารุงศิลป์		 นักเรียนชั้น	ม.3/5

7) เด็กชายรงัสิมนัต์ ป้มทองหลาง	 นักเรียนชั้น	ม.3/8

   
 

กิจกรรมพิเศษ

สาธิตรามฯชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรีสากล

คณะรัฐศ�สตร์เชิญอดีตรองน�ยกฯ เป็นองค์ป�ฐก

หลานพ่อขุนฯ	รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

รามฯ - สงขลา จัดงาน

“ราตรีวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช”


