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มธ.โชว์นวัตกรรม
การเรียนโลกอนาคต

การจะใช้อ�านาจมาตรา 44 ปรบั
แก้วธิที�าไพรมารโีหวตดเูหมอืน
ว่ามีอะไรมากกว่าการอ�านวย
ความสะดวกให้พรรคการเมอืง
เพือ่ไม่ให้เกดิความได้เปรยีบเสยี
เปรียบในการส่งผู้สมัคร ส.ส. 
ทัง้นี ้มคีนชีใ้ห้จบัตาดวู่าการแก้ไข
ครัง้น้ีเกดิจากอดตี ส.ส. จ�านวน
มากท่ีถูกทาบทามให้ย้ายสงักดั
ยงัไม่กล้าเปิดตวัตอนนี ้แต่พร้อม
จะเปลี่ยนสีเสื้อเม่ือใกล้มีพระ
ราชกฤษฎกีาก�าหนดวนัเลอืกตัง้ 

จงึจ�าเป็นต้องอ�านวยความสะดวก
ในการย้ายค่ายไม่ให้เรือ่งไพรมา
รีโหวตมาเป็นพนัธนาการกดีขวาง 
ข้อสงัเกตนีส้อดคล้องกบัแกนน�า
กลุ่มการเมอืงบางกลุม่ท่ีคุยโวว่า
ใกล้เลอืกตัง้จะมอีดตี ส.ส. ออก
จากสังกัดเดิมมาร่วมงานด้วย
จ�านวนมาก ส่วนจะเกดิปรากฏ 
การณ์แลนด์สไลด์ในการย้าย
พรรคจริงหรือไม่อีกไม่นานคง
ได้รูกั้น
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พจิำรณำเสรจ็เรยีบร้อยอย่ำงรวดเรว็
ส�ำหรบัร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปี 2562 วงเงนิงบ
ประมำณกว่ำ 3 ล้ำนล้ำนบำท

ในกำรพจิำรณำวำระ 2 และ 
3 เมือ่วำนนี ้(30 สงิหำคม) มสีมำชกิ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) 
อภิปรำยแสดงควำมเห็นกัน
หรอ็มแหรม็ประมำณ 5 คน ก่อน
ลงมตใิห้ควำมเหน็ชอบด้วยคะแนน 
206 ต่อ 0 งดออกเสยีง 2 ใช้เวลำ
พจิำรณำประมำณ 3 ชัว่โมง

กระทรวงใหญ่ๆท่ีได้รับงบ
ประมำณจ�ำนวนมำกอย่ำงกระทรวง
กลำโหม ทีไ่ด้รบัวงเงนิงบประมำณ 
117,583,067,200 บำท กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ งบประมำณ 
25,476,695,800 บำท กระทรวง
มหำดไทย งบประมำณ 43,927,994,000 
บำท กระทรวงศกึษำธกิำร งบประมำณ 
297,355,867,200 บำท ไม่ม ีสนช. 
อภปิรำยท้วงตงิหรอืสอบถำมแม้แต่
คนเดยีว

นีค่อืการท�างานของสภาทีม่า
จากการแต่งตัง้ ต่างจากสภาเลอืก
ตัง้ท่ีอภปิรายแสดงความคดิเหน็

แห่ย้ายโค้งสุดท้าย

ท้วงตงิกนัข้ามวนัข้ามคนืเพือ่ให้
รฐับาลรบัไปพจิารณาก่อนลงมติ
ให้ความเหน็ชอบ

กำรพจิำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบ
ประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีครัง้นีจ้ะเป็น
ครัง้สดุท้ำยของ สนช. หำกต้นปีหน้ำ
มกีำรเลอืกตัง้เกดิขึน้ตำมโรดแมพ็ 
ส่วนสมำชกิทีพ้่นจำกกำรท�ำหน้ำที่ 
สนช. กต้็องไปลุน้ว่ำใครจะได้เป็น
สมำชกิวฒุสิภำ (ส.ว.) ชดุที ่คสช. จะ
แต่งต้ังก่อนลงจำกอ�ำนำจกีค่น

ย้อนกลับมำทีก่ำรเตรยีมใช้อ�ำนำจ
มำตรำ 44 ปรบัแก้วธิกีำรท�ำไพรมำ
รีโหวตทีจ่ะเปลีย่นจำกให้สมำชกิพรรค
โหวตเลือกตวัแทนลงสมคัร ส.ส.รำย
เขตมำเป็นให้พรรคกำรเมอืงตัง้กรรมกำร
สรรหำผูส้มัคร ส.ส.

อย่ำงทีบ่อกไปเมือ่วำนว่ำกำร

ปรบัแก้ครัง้นีเ้พือ่ให้พรรคกำรเมือง
เกดิใหม่ไม่เสยีเปรยีบพรรคกำรเมอืง
เก่ำทีม่สีมำชกิกระจำยทัว่ประเทศ
พร้อมท�ำไพรมำรีโหวตรำยเขตอยู่
แล้ว ทัง้นี ้ เพือ่ให้พรรคกำรเมือง
เกดิใหม่สำมำรถส่งผูส้มคัรได้ครบ
ทัง้ 350 เขต เพือ่แบ่งแต้มแชร์เก้ำอี้ 
ส.ส.ระบบบญัชีรำยชือ่

เกีย่วกบัเรือ่งน้ี นายอภสิทิธิ์ 
เวชชาชวีะ หวัหน้ำพรรคประชำธปัิตย์ 
ท้วงตงิไปในทศิทำงเดยีวกนักบันาย
นิกร จ�านง แกนน�ำพรรคชำตไิทย
พัฒนำ ว่ำกำรใช้วิธีตั้งกรรมกำร
สรรหำผูส้มคัรไม่เรยีกว่ำไพรมำรี
โหวต

“การใช้รูปแบบคณะกรรมการ
สรรหาไม่สามารถเรยีกว่าเป็นการ
ท�าไพรมารโีหวตได้ ดังนัน้ การจะ

ท�าอะไรควรให้ความจรงิกับประชาชน 
ถ้าไม่อยากท�า ไม่พร้อมทีจ่ะท�า คดิ
ว่าไม่ควรท�าแล้วกพ็ดูตรงๆ จะท�าให้
ประชาชนไม่สบัสน ตอนเข้ามาก็
บอกว่าจะเปล่ียนแปลงจะปฏิรูปให้
ดขีึน้ ซึง่พรรคการเมอืงกพ็ร้อมจะ
ท�าตามกตกิาใหม่ แต่ยงัไม่ทนัได้
ใช้กเ็ปลีย่นแปลงอกี คงเป็นเพราะ
หลายเรื่องเกี่ยวพันกับผู้มีอ�านาจ
ทีม่าท�าการเมอืง เพราะจะเปลีย่น
สภาพตัวเองจากกรรมการเป็นผู้เล่น 
ท�าให้มีความคิดเปล่ียนแปลงไป
เกีย่วกบักตกิา เนือ่งจากไพรมารจีะ
เป็นอุปสรรคต่อการดดู ดูดไม่สะดวก 
เพราะไปตกปากรบัค�าใครเขาต้อง
มาผ่านกระบวนการไพรมารี ไป
แอบตกลงว่าช่วงท้ายๆให้ท�าอย่าง
นัน้อย่างนี ้ มนัท�าไม่ได้ เพราะผู้
สมคัร ส.ส. ต้องผ่านไพรมารขีอง
พรรคก่อนลงสมคัรรับเลอืกตัง้

การใช้มาตรา 44 แก้ไขกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญบ่อยครัง้ สะท้อน
ให้เห็นว่าหลกัไม่แน่น เพราะเขยีน
เอง ลบเอง และหลายครัง้ทีใ่ช้มาตรา 
44 มาแก้ไขก็มีปัญหาว่าหลาย
บทบญัญตัขิดักนัเอง จงึอยากให้ดู
ตามหลกัความเป็นจรงิ อย่าเอาเรือ่ง
การเมอืง ความได้เปรยีบเสียเปรยีบ
เข้ามา เพราะการแปรสภาพจาก
กรรมการมาเป็นผู้เล่นก็ส่งผลกระทบ
ตอ่ความเชือ่มัน่ระดบัหนึง่อยูแ่ลว้ 
ความไม่แน่นอนในเรือ่งของกติกา
เป็นอกีปัญหาหนึง่ ซึง่การเลอืกตัง้
เสร ีเป็นธรรม เท่านัน้ทีจ่ะเป็นหวัใจ
ทีจ่ะเรยีกคนืความเช่ือมัน่กลบัมาได้”

จากความเห็นของนายอภิสิทธิ์
สะท้อนได้ชดัเจนว่าเหตผุลทีแ่ท้
จริงของการปรับกตกิาไพรมารี
โหวตคอือะไร...เข้าใจตรงกนันะ

การใช้อำานาจมาตรา 44 
แก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง 
สะท้อนว่าหลักไม่แน่น เขียนเอง ลบเอง
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In Brief : ย่อควำม

ยุคผีเน่ากับโลงผุ

ทรรศนะ

ถ้าไม่รักศาสนาก็คงไม่รัก

ชาต ิเพราะรกัเพือ่นชัว่เพ่ือน

เลวมากกว่า เพื่อนท�าลาย

ศาสนายงัรกั ถ้าเพือ่นท�าลาย

ชาติมันก็ยังรักอยู่ แล้วจะ

เอาชาติไปไว้ที่ไหน อย่างนี้

ต้องเรยีกว่า “เพ่ือนชาตชิัว่” 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พระเครือ่งป.ป.ช.?
“ไม้ล้างป่าช้า” กลบัมำสร้ำงควำมฮือ
ฮำอกีคร้ัง เมือ่ “สุรศักดิ ์ครีีวิเชยีร” 
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) แถลงควำมคืบ
หน้ำกำรไต่สวนข้อเท็จจริงกำรจัดซ้ือ
เครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 และ
เครือ่งตรวจสำรเสพติด Alpha6 ท่ียงั
เหลอือยู ่โดยยนืยนัไม่ปล่อยให้คดีขำด
อำยคุวำมแน่นอน 

ประเดน็ส�ำคญั “สรุศักดิ”์ บอกว่ำ 
กำรวนิจิฉยัวำ่ถกูหรอืผดิเปน็เรือ่งยำก 
เพรำะบำงครัง้ไม่ได้อยูท่ีม่ลูค่ำของเครือ่ง 
แต่เป็นเหมอืน “ความเชือ่” เหมอืน 
“พระเครือ่ง” เจ้ำหน้ำทีท่ีน่�ำไปใช้แล้ว
รูส้กึว่ำคุม้ค่ำ แต่บำงส่วนมองว่ำรำคำเครือ่ง
ไม่น่ำจะแพงขนำดนัน้ แต่คงมคีวำมชดัเจน
เรือ่งน้ีในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม 

ส่วนกำรชีม้ลูควำมผดิอดตีข้ำรำชกำร
จงัหวดัพษิณโุลกท่ีจดัซ้ือ Alpha6 เป็น
คนละกรณีกัน เพรำะเป็นกำรจดัซือ้โดย
ไม่มอี�ำนำจ ไม่ใช่ปัญหำจำกตวัเครือ่ง
เหมอืนกรณ ีGT200

จำกข้อมลูปี 2550-2553 มีหน่วย
งำนรฐั 7 หน่วยงำนจดัซือ้ GT200 รวม 
19 สัญญำ เป็นเงินท้ังสิน้ 688,287,264.49 
บำท ศำลองักฤษได้ตดัสินจ�ำคุกประธำน
บรษิทัผูจ้�ำหน่ำย GT200 เมือ่วนัที ่20 
สงิหำคม 2556 เป็นเวลำ 7 ปีข้อหำ
ฉ้อโกง และยดึทรพัย์เกอืบ 400 ล้ำน
บำท เพรำะตรวจสอบทำงวิทยำศำสตร์
พบว่ำเป็นสนิค้ำหลอกลวง ไม่มคุีณภำพ
ตำมโฆษณำ

GT200 และ Alpha6 ไม่ใช่ “พระ
เครือ่ง” แต่เป็นเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ 
ซึ่งผู ้จัดซื้อต้องทดสอบด้วยวิธีทาง
วทิยาศาสตร์เท่าน้ัน 

การยกเหตุผลเป็น “ความเชือ่” 
แล้วไม่ผิด จงึยิง่กว่า “ตลกร้าย” ที่
โลกต้องบนัทกึถงึมาตรฐานปราบโกง
ในยคุที ่“รฐับาลทหาร” ได้คะแนน 
“ปราบโกง” เต็มร้อย (ฮาสดุๆ)!

ค�ำว่ำ “ผเีน่ากบัโลงผ”ุ ได้ยนิกนับ่อย
คร้ัง อย่ำงเมือ่เรว็ๆนีพ้ระประวทิย์อำย ุ22 
ปี ถูกจบัเพรำะเอำยำไอซ์ใส่ในข้ำวเหนยีว
ขนนุแล้วฉัน โดยเพือ่นของพระประวทิย์
ใช้วธิเีอำยำให้ตอนเดนิบณิฑบำต ใส่ยำ
ไอซ์ยดัขนม ยดัข้ำวเหนียวให้ เมือ่ก่อน
เคยมีข่ำวใส่หมำก ใส่พลใูห้พระกแ็ย่แล้ว 
ดทีีใ่ห้พระเลกิสูบบหุรี ่ เลิกหมำกพล ูแต่
เดีย๋วนีเ้ล่นแรงเอำยำไอซ์ยดัขนมซะเลย 

ยงัดทีีช่ำวบ้ำนรูแ้ละให้ผูใ้หญ่บ้ำนไป
จับพระประวิทย์สึก ชำวบ้ำนที่ศรัทธำ
ศำสนำไม่อยำกให้ศำสนำเสือ่มวบิตั ิ ท�ำ
หน้ำที่ท�ำนุบ�ำรุงปกป้องคุ้มครองพุทธ
ศำสนำไม่ให้ใครมำท�ำลำย ควำมจรงิต้อง
จบัท้ังพระและเพือ่นพระด้วย เพรำะเป็น
คนส่งยำ สนบัสนนุให้พระเสพยำ เป็นกำร
ท�ำลำยพระศำสนำ 

มีค�ำถำมว่ำเพื่อนพระเอำยำมำจำก
ไหน ต�ำรวจต้องตดิตำมต่อ ขยำยผลต่อ 
พวกค้ำยำมีมำกมำยทัว่ทกุพืน้ที ่ส่วนใหญ่
จบัได้แต่รำยเลก็รำยย่อย รำยใหญ่แทบ
จบัไม่ได้เลย เรือ่งนีจึ้งไม่ใช่จบัแต่พระ ต้อง
ตดิตำมไปถงึต้นเหตตุ้นตอให้ได้ ไม่อย่ำง
นัน้กอ็ำจใช้วธีินีใ้ห้พระเสพได้เรือ่ยๆ เพรำะ
คนส่งยำไม่ผดิ 

เพือ่นอย่างนีท้างศาสนาเรยีกว่า

เพือ่นเทยีม มติรเทยีม ไม่ใช่เพือ่นแท้ 
มติรแท้ มติรแท้ต้องช่วยกนัปกป้องห้าม
ปรามไม่ให้เพือ่นใฝ่ต�า่ ใฝ่ชัว่ บวชแล้ว
ต้องดขีึน้ อย่าท�าลายศาสนา ส่งเสรมิ
เพ่ือนท�าผดิอย่างนีต้้องเรยีกว่า “ผเีน่า
กบัโลงผ”ุ บวชแล้วยงัไม่หยดุเสพ คน
บวชกใ็ฝ่ต�า่ คนเป็นเพ่ือนกใ็ฝ่ต�า่ 

จงึต้องป้องกนัไม่ให้ “ผเีน่ำ” เข้ำมำ
ในพระศำสนำ และต้องจดักำร “โลงผุ” 
ด้วย เป็นฆรำวำสไม่ปกป้องศำสนำ ไม่มี
ศรทัธำในศำสนำ กลบัท�ำลำยศำสนำ คน
อย่ำงนีไ้ม่ใช่รกัเพือ่น แต่ท�ำลำยเพือ่น คน
ท�ำผดิศลีธรรม ผดิกฎหมำย ยิง่อยูใ่นพระ
ศำสนำควรก�ำหนดโทษให้หนักกว่ำคน
ธรรมดำ เพรำะไม่ใช่แค่ท�ำลำยตัวเอง แต่
ท�ำลำยศำสนำด้วย ไม่อย่ำงนัน้ก็ไม่เขด็
หลำบ จะมเีพือ่นกต้็องกลัน่กรอง ไม่ใช่ต�ำ่
ตมจมอยูใ่นควำมช่ัว ไม่มสีมองกรองเลย 
ท�ำอย่ำงนีไ้ด้แต่บำป ท�ำให้ศำสนำเส่ือม

ถ้าไม่รักศาสนาก็คงไม่รักชาติ 
เพราะรกัเพือ่นชัว่เพือ่นเลวมากกว่า 
เพ่ือนท�าลายศาสนายังรัก ถ้าเพือ่น
ท�าลายชาตมินัก็ยงัรกัอยู่ แล้วจะเอา
ชาตไิปไว้ทีไ่หน อย่างนีต้้องเรียกว่า 
“เพ่ือนชาติชัว่” เมือ่ก่อนเขาเรียกคน
พวกน้ีว่า “ไอ้ชาตชิัว่” เพราะโคตรชัว่ 
ท�าชัว่ได้ทกุอย่าง ท�าชัว่ทัง้ชาต ิถ้าไม่
จดัการให้เดด็ขาดจรงิจงั ความเสือ่ม
กจ็ะบานปลายมากขึน้เรือ่ยๆ 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

กสิกรฯคว้าไลเซ่นส์ออกแบบลงทุนก.ล.ต.

ให้ข้อมลู : ตรงจติร์ ฐานกลุ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ 
บริษทั เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ให้ข้อมลูกบันักวเิคราะห์จากบรษัิท
หลักทรพัย์ชัน้น�าในงาน Analyst Meeting เผยโครงการศนูย์การค้าปลกี เดอะ มาร์เกต็ 
แบงคอก พร้อมเปิดให้บรกิารปลายปี 2561 

ต้อนรบั : ธานนิ สจัจะบรบิรูณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ธรีวตั อมรธาตร ีกรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษัิท บางกอกชทีเมท็ทลั จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะ AMADA 
TAIWANESE Customers Factory ทีใ่ห้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบรษิทั พร้อม
เยีย่มชมโรงงานและกระบวนการผลติ 

นำยวศนิ วณชิย์วรนนัต์ ประธำน
กรรมกำรบริหำร บรษิทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ�ำกดั 
(บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยควำมเป็น
ผูน้�ำกำรให้ค�ำแนะน�ำกำรลงทนุผ่ำน
ระบบดิจิตอล (Digital Wealth 
Advisor) ว่ำ ได้รบัใบอนุญำตผูใ้ห้
บริกำรออกแบบกำรลงทุนจำก
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกั
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
เป็นรำยแรกของประเทศ สำมำรถ
ให้ค�ำแนะน�ำผูล้งทนุในลกัษณะกำร
จัดพอร์ตกำรลงทุน (Asset Allocation) 
ซึง่อยูภ่ำยใต้โครงกำรของ ก.ล.ต. 
เพ่ือส่งเสริมผูป้ระกอบธรุกจิในตลำด
ทุน ให้ค�ำแนะน�ำและวำงแผน
ทำงกำรเงนิแก่ประชำชน สำมำรถ
เข้ำถึงง่ำย และต้นทุนต�ำ่ 

ช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ บลจ.
กสกิรไทยประสบควำมส�ำเรจ็ในกำร
พัฒนำดิจิตอลแพลตฟอร์ม และ
เป็นผู้น�ำอนัดบั 1 ในธุรกจิกองทนุ
รวมจำกแอพพลิเคชัน่ K-My Funds 
ทีต่อบโจทย์ลกูค้ำ เพือ่แนะน�ำกำร
ลงทนุทีเ่หมำะสม เจำะจง เป็นรำย
บคุคลและลกูค้ำทัว่ไปทกุระดบั โดย
ควำมพเิศษของ K-My Funds ที่
แตกต่ำงจำกแอพพลเิคชัน่ซือ้ขำย

มธ.โชว์นวัตกรรมการเรยีนโลกอนาคต

บลจ.กสิกรไทยคว้าไลเซ่นส์ให้บริการออกแบบการลงทุนจาก 
ก.ล.ต. เป็นรายแรก โชว์ศกัยภาพผูน้�าด้าน Digital Wealth Advisor 
ให้ค�าแนะน�าการลงทนุลูกค้าทกุระดบัผ่านแอพฯ K-My Funds 

กองทนุรวมทัว่ไปคอื กำรเชือ่มโยง
ผูล้งทนุให้สำมำรถเข้ำถงึค�ำแนะน�ำ
ด้ำนกำรลงทนุจำกผูเ้ช่ียญชำญโดย
เฉพำะ มฟัีงก์ชัน่กำรแนะน�ำพอร์ต
กำรลงทนุทีเ่หมำะสม โดยเปรยีบ
เทียบพอร์ตกำรลงทุนในปัจจุบัน
ของผู้ลงทนุและแสดงผลกำรวิเครำะห์
แบบกรำฟและเส้น Fit Line ทีช่ี้
วดัผลตอบแทนของพอร์ตลงทนุที่
แนะน�ำทีผ่่ำนกระบวนกำรวเิครำะห์
ว่ำพอดแีละเหมำะสมกบัระดบัควำม

รศ.เกศินี วิฑูรชำติ อธิกำรบดี
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ (มธ.) 
กล่ำวถงึยทุธศำสตร์ด้ำนวิชำกำรว่ำ 
ตำมกระแสกำรเปลีย่นแปลงโลกและ
ตอบโจทย์ผู้เรยีนยคุใหม่ มธ. จงึ
เปลีย่นแปลงยทุธศำสตร์กำรเรยีน
กำรสอน อำท ิกำรปรบัเปลีย่นกำร
เรยีนกำรสอนในวชิำศกึษำทัว่ไปท้ัง 
10 วชิำ ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมลีกัษณะ
เป็นผูน้�ำก้ำวทนัโลกยคุปัจจบุนั เน้น
กำรเชือ่มโยงให้รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่น 
แปลงของสงัคมโลก  

นอกจำกนีย้งัเปิด Gen Next 

Academy กำรเรยีนรปูแบบ Massive 
Open Online Course หรอื MOOC 
น�ำเทคโนโลยีและวิธีกำรเรียนกำร
สอนสมัยใหม่มำผสมผสำนกนั โดย
ตัง้เป้ำผลติสือ่กำรสอนแบบออนไลน์ 

40 วชิำต่อปี เพือ่ให้ผูเ้รยีนเข้ำถงึได้
ทกุทีท่กุเวลำ นอกจำกนีใ้นอนำคต
จะเปิดให้คนภำยนอกได้ศกึษำตำม
ควำมสนใจ โดยเปิดโอกำสให้ทัง้นกั
เรยีนมธัยมฯ วยัท�ำงำน และวยั
เกษยีณ โดยไม่จ�ำกดัวฒุแิละอำยุ 
เพือ่ทบทวนควำมรูเ้ดมิและแสวงหำ
ควำมรูใ้หม่ตำมควำมต้องกำรทัง้แบบ
ออนไลน์และศึกษำในชัน้เรยีน ซึง่ผู้
เรยีนสำมำรถเข้ำร่วมได้และสำมำรถ
รบัประกำศนยีบตัร อนปุรญิญำ หรอื
ปรญิญำบตัร ตำมข้อก�ำหนดของ
แต่ละหลกัสูตร 

เสี่ยงของผู้ลงทุน ท�ำให้ผู้ลงทุน
สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ลงทนุทีเ่หมำะสมได้ด้วยตนเอง

ส�ำหรบัผูท้ีส่นใจแอพพลเิคชัน่ 
K-My Funds มีโปรแกรมทดลอง
จดัพอร์ตก่อนลงทนุจรงิ พร้อมตวัเลข
ผลตอบแทนย้อนหลังรำยปีส�ำหรบั

ใช้ตดัสนิใจก่อนจะลงทนุจรงิ หรอื
ถ้ำอยำกลงทนุแบบส�ำเรจ็รปูทเีดยีว
จบตำมระดับควำมเสี่ยงและเป้ำ
หมำยกำรลงทุนก็สำมำรถลงทุน
ผ่ำนกองทุนกลุ่ม K-FIT ท่ีมีให้
เลือกตั้งแต่ K-FITS, K-FITM, 
K-FITL และ K-FITXL 
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มาเลย์ใช้ภาษใีหม่ 
นำยซโูบรมำเนยีม โทลำซ ีอธบิดี
กรมศลุกำกรมำเลเซยี แถลงว่ำ 
มำเลเซียจะใช้อัตรำภำษีใหม่
ส�ำหรบัสนิค้ำขำยร้อยละ 5-10 
และบรกิำรร้อยละ 6 ทีจ่ะมผีล
บงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 กนัยำยนนี ้โดย
มำเลเซยีกลบัมำบงัคบัใช้นโยบำย
ภำษขีำยและบริกำร (เอสเอสท)ี 
อกีคร้ังหลงัจำกรฐับำลนำยกรัฐ
มนตรมีหำเธร์ โมฮมัหมดั ยกเลกิ
ภำษสีนิค้ำและบรกิำร (จเีอสท)ี 
แบบเดิมที่ไม่ค่อยได้ผล ซ่ึง
ครอบคลมุสนิค้ำและบรกิำรหลำย
ประเภทมำกกว่ำแบบเอสเอสที 

ไฟดบันบัชัว่โมง  
เกดิเหตกุำรณ์ไฟฟ้ำดบันำนนบั
ชัว่โมงในเวเนซุเอลำ ส่งผลกระ
ทบต่อหลำยพืน้ทีใ่นกรงุคำรำกสั
และรัฐใกล้เคยีง ผูโ้ดยสำรรถไฟ
ใต้ดนิจ�ำนวนมำกต้องออกมำอยู่
บนท้องถนนหลังระบบรถไฟ
ใต้ดนิไม่สำมำรถให้บรกิำรได้ 
สนำมบนินำนำชำตใินกรงุคำรำกสั
ต้องปิดท�ำกำรช่ัวครำว ขณะที่
รฐับำลยงัไม่แสดงควำมเห็นใดๆ
ต่อเหตุกำรณ์คร้ังนี ้แต่ทีผ่่ำนมำ
มกัโทษว่ำเป็นกำรบ่อนท�ำลำย
ของฝ่ำยค้ำน ด้ำนผูเ้ช่ียวชำญ
ระบวุ่ำเป็นเพรำะขำดกำรดแูล
ระบบกำรจ่ำยไฟ

ฝเูจีย้นเจอพายุถล่ม 
เกดิพำยฝุนโหมกระหน�ำ่อย่ำง
หนกัในมณฑลฝเูจีย้นทำงภำค
ตะวนัออกของจนี ส่งผลให้เกิด
น�ำ้ท่วมหนกัตำมเมอืงต่ำงๆ ที่
เมอืงเฉวยีนโจวเจ้ำหน้ำทีกู่ภ้ยั
และเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงเร่งช่วย
ชำวบ้ำนทีต่ดิอยูภ่ำยในบ้ำน แต่
บำงพื้นที่รถดับเพลิงเข้ำไม่ถึง 
เจ้ำหน้ำท่ีต้องเดนิฝ่ำกระแสน�ำ้
เข้ำไปช่วยชำวบ้ำนออกมำ เช่น
เดยีวกับทีเ่มืองเซยีะเหมินต้อง
เร่งอพยพชำวบ้ำนทีป่ระสบภยั
น�ำ้ท่วมออกจำกบ้ำนเรือน

ข่าวย่อย
สหรัฐฟื้นซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้

รฐับำลเมยีนมำประกำศไม่ยอมรบั
รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ
กำรสงัหำรหมูช่ำวโรฮงิญำในรฐัยะ
ไข่ทีส่หประชำชำต ิ(ยูเอน็) ระบวุ่ำ
กองทพัเมยีนมำจงใจสงัหำรหมูช่ำว
โรฮิงญำเพือ่ฆ่ำล้ำงเผ่ำพนัธุ ์พร้อม
เรียกร้องให้น�ำตวัผูบ้ญัชำกำรกองทพั
เมยีนมำและผู้เกีย่วข้องไปด�ำเนนิ
คดตีำมกฎหมำย โดยทำงกำรเมียน 
มำระบวุ่ำ ไม่เคยอนญุำตให้คณะ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิของสหประชำชำติ
เดนิทำงเข้ำไปรฐัยะไข่ รำยงำนของ
สหประชำชำตฉิบบันีจ้งึไม่มคีวำม
น่ำเช่ือถือ และเมียนมำมีคณะ

กรรมำธกิำรอสิระตรวจสอบข้อเทจ็
จรงิในเร่ืองนีอ้ยูแ่ล้ว ผลกำรตรวจ
สอบของเมยีนมำพบว่ำไม่มกีำรฆ่ำ
ล้ำงเผ่ำพนัธุเ์กิดขึน้ในรฐัยะไข่ 

ขณะเดียวกันกระทรวงต่ำง
ประเทศจนีซึง่มีควำมสมัพนัธ์ใกล้

เมยีนมาไม่ยอมรบัรายงานยเูอน็ 
ชิดกับเมียนมำระบุว่ำ เช้ือชำติ 
ศำสนำ และประวติัศำสตร์ในรัฐยะ
ไข่มคีวำมซับซ้อน ดังนัน้ กำรวพิำกษ์
วจิำรณ์เมยีนมำแต่เพียงฝ่ำยเดยีว 
รวมถงึกำรใช้กำรกดดนัรฐับำลเมยีน 
มำ จงึเป็นวธีิกำรทีไ่ม่เป็นประโยชน์ 
นบัตัง้แต่กองทพัเมยีนมำใช้มำตรกำร
ปรำบปรำมอย่ำงหนักกับชำวโร
ฮงิญำเม่ือปีทีแ่ล้วเพือ่ตอบโต้ทีช่ำว
โรฮงิญำโจมตป้ีอมต�ำรวจเมยีนมำ 
ส่งผลให้ชำวโรฮงิญำในรฐัยะไข่หลำย
พันคนต้องเสียชีวิต ขณะที่อีก 
700,000 คนอพยพหนีภัยไปยัง
บงักลำเทศ 

สหรฐัยงัไม่จดัซ้อมรบร่วมกบั
เกาหลีใต้แต่พร้อมรือ้ฟ้ืน ชีจ้นี
เป็นอุปสรรคต่อความสมัพนัธ์
ระหว่างสหรฐักบัเกาหลเีหนอื 
ขณะเดียวกันยอมผ่อนปรน
โควตาน�าเข้าสินค้าเหล็กและ
อะลูมเินยีม 

ส�ำนกัข่ำวต่ำงประเทศรำยงำน
จำกกรงุวอชงิตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ว่ำ ท�ำเนยีบขำวเผยแพร่แถลงกำรณ์
ของประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ว่ำ ผู้น�ำสหรัฐมีควำมเชื่อมั่นว่ำ
เกำหลเีหนอืเผชญิแรงกดดนัมหำศำล
จำกจนี ซึง่ก�ำลงัมกีรณพีพิำททำงกำร
ค้ำกับรัฐบำลวอชิงตนั ขณะเดยีวกัน
รฐับำลปักกิง่มอบควำมช่วยเหลอืที่
ส�ำคญัให้แก่เกำหลเีหนอื ไม่ว่ำจะ
เป็นเชือ้เพลงิ ปุย๋ และสนิค้ำโภคภณัฑ์
ทีจ่�ำเป็นอกีหลำยรำยกำร ซึง่มแีต่
จะยิ่งท�ำให้กำรเสริมสร้ำงควำม
สมัพนัธ์ระหว่ำงสหรฐักบัเกำหลเีหนอื
ยุง่ยำกซบัซ้อนมำกยิง่ขึน้ไปอกี

อย่ำงไรกต็ำม ประธำนำธบิดี
ทรมัป์ยงัคงมคีวำมเชือ่ม่ันในควำม
สมัพนัธ์กับนำยคมิ จอง-อนึ ผูน้�ำ
สงูสดุของเกำหลีเหนอื ว่ำยงัเป็นไป
ด้วยด ีและผูน้�ำสหรฐัมองว่ำสถำนกำรณ์ 

ณ เวลำนีย้งัไม่ใช่ช่วงเวลำเหมำะสม
ทีจ่ะทุม่เทงบประมำณจ�ำนวนมำก
ไปกับเกมสงครำมระหว่ำงสหรฐักบั
เกำหลใีต้ ท้ังท่ีตำมควำมเป็นจรงิแล้ว
ผู้น�ำสหรฐัสำมำรถสัง่รือ้ฟ้ืนภำรกิจ
ซ้อมรบระหว่ำงสหรฐักบัเกำหลใีต้
และญ่ีปุ่นเมือ่ใดก็ได้ ซึง่จะต้องยิง่
ใหญ่กว่ำทกุครัง้ทีผ่่ำนมำ ส่วนข้อ
พพิำทระหว่ำงสหรฐักับจนีตอนนี้
ผูน้�ำสหรฐัเชือ่มัน่ว่ำจะคลีค่ลำยได้
ด้วยควำมร่วมมอืระหว่ำงตวัเขำเอง
กบัประธำนำธบิดสีี จิน้ผงิ

พล.อ.เจมส์ แมททสิ รัฐมนตรี
กลำโหมสหรัฐ และ พล.อ.โจเซฟ 
ดันฟอร์ด ประธำนคณะเสนำธิกำร
ทหำรร่วมสหรฐั กล่ำวว่ำ แถลงกำรณ์
ของผูน้�ำสหรัฐมีขึน้หลงั พล.อ.แมททสิ 
กล่ำวเมือ่วันองัคำรทีผ่่ำนมำว่ำเพน

ตำกอนยงัไม่มแีผนระงับกำรซ้อม
รบรำยกำรอ่ืนบนคำบสมทุรเกำหลี
เพิม่ หลงัระงบักจิกรรมทัง้หมดที่
เกีย่วข้องกบัภำรกจิฝึกซ้อมรบ “อลุ
จิ ฟรีด้อม กำร์เดยีน” ทีต่ำมก�ำหนด
ต้องมขีึน้เมือ่เดอืนสงิหำคมทีผ่่ำน
มำ และกำรฝึกซ้อมรบร่วมกับ
เกำหลีใต้อำจกลบัมำในช่วงฤดใูบไม้
ผลปีิหน้ำ

ขณะเดยีวกันกระทรวงพำณชิย์
สหรฐัแถลงว่ำ ประธำนำธิบดทีรมัป์
ได้ลงนำมในประกำศอนญุำตผ่อน
ปรนโควตำน�ำเข้ำสนิค้ำเหล็กและ
อะลูมิเนยีมจำกบำงประเทศแล้ว โดย
แถลงกำรณ์ระบวุ่ำ บรษิทัต่ำงๆสำมำรถ
ขอยกเว้นสินค้ำตำมปริมำณและ
คณุภำพทีต่กลงกันได้จำกผูป้ระกอบ
กำรเหลก็และอะลมูเินยีมสหรฐั

ต่างประเทศ
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
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1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

ปิดฉากงานมหกรรมไอที
ผ่ำนไปแล้วกับงำนมหกรรมไอที 
Digital Revolution 4.0 @UdonThani 
“SMART Province SMART 
Entrepreneur” ปักหมดุนวตักรรม
ดจิทิลั สร้ำงสรรค์เมอืงแห่งอนำคต 
เพือ่ผูป้ระกอบกำรยคุ 4.0 ระหว่ำง
วนัที ่24-26 สงิหำคม 2561 ณ ลำน 
พรฟัีงก์ชัน่ ชัน้ 4 ศูนย์กำรค้ำเซน็
ทรลัพลำซำ จงัหวดัอดุรธำน ี โดย
ตลอดระยะเวลำ 3 วนัในกำรจัด
งำน มีผูป้ระกอบกำรธรุกจิเอสเอม็ 
อ ีสตำร์ตอัพ ประชำชนทัว่ไป และ
นกัเรยีน นกัศกึษำ ให้ควำมสนใจ
เข้ำชมงำนจ�ำนวนมำก  

ส�ำหรบับรรยำกำศกำรจดังำน
ในวนัแรก นายวฒันา พฒุชิาติ 
ผูว่้าราชการจังหวดัอดุรธาน ีให้
เกยีรตเิป็นประธำนในพธิเีปิดงำน
พร้อมกล่ำวถงึควำมส�ำคญัของกำร
จดังำนว่ำ จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
ในภำคอตุสำหกรรมจ�ำเป็นต้องน�ำ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรม
มำช่วยประกอบกำรตดัสนิใจเพือ่
สร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ของธรุกิจ เพือ่ขบัเคล่ือนประเทศไทย
ไปสู ่Thailand 4.0 ขณะทีเ่ทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ไอท)ี ได้รบัควำมสนใจ
น�ำมำใช้งำนในหลำยลกัษณะและ
เกือบทุกธุรกิจ เพื่อช่วยผู้ใช้งำน
สำมำรถน�ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์
ทันต่อควำมต้องกำร ช่วยก�ำหนด
เป้ำหมำยกลยทุธ์ และกำรวำงแผน

ก้ำวหน้ำกำรใช้ซอฟต์แวร์ SAP กบั
กำรเสริมศกัยภำพธรุกิจ จำกนัน้เป็น
กจิกรรมกำรแสดงชุดศลิปะพืน้บ้ำน
ผสมผสำนเทคโนโลย ี ก่อนเข้ำสูง่ำน
ในช่วงเยน็ด้วยกิจกรรมเสวนำในหวัข้อ 
ระบบเนต็เวร์ิค (Firewall) ระบบจดั
เก็บข้อมลู (Storage) ระบบ HCI 
(Hyper Convergered Infrastructure) 

ในวนัสดุท้ำยของกำรจดังำน
เริม่กจิกรรมเด่นซึง่ได้รบัควำมสนใจ
จำกผูป้ระกอบกำรธรุกจิและประชำชน
ท่ัวไปในงำนเสวนำแสดงผลงำน 
Business Intelligence ส�ำหรบัช่วง
บ่ำยเริม่กจิกรรมผ่อนคลำยด้วยกำร
แสดงชดุศลิปะพืน้บ้ำนผสมผสำน
เทคโนโลยี ก่อนน�ำเข้ำสูช่่วงเสวนำ
อีกครัง้ในหัวข้อ Solution ซอฟต์แวร์ 
กบักำรขบัเคลือ่นธรุกจิ และต่อด้วย
งำนเสวนำในหวัข้อควำมส�ำคญัของ
ระบบจดัเกบ็ข้อมลู Storage และ
กำรใช้ซอฟต์แวร์ยุค 4.0  

ชัยยุทธ อุตรค�า ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาของส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา 

สิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อ�านวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท ให้กับจารุวรรณ จันทร์เพ็ญ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิสร้างรอยย้ิมประเทศไทย เพ่ือสมทบทุนการ
ศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แก่เด็กเยาวชนและผู้ป่วยยากไร้  

ปฏบิตักิำร ทีส่ำมำรถบ่งชีแ้นวโน้ม
ของกำรด�ำเนนิงำนได้ว่ำจะมแีนว
โน้มไปในลกัษณะใด และช่วยใน
กำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำน

ขณะทีบ่รรยำกำศกำรจัดงำนใน
วนัที ่ 2 มผู้ีประกอบกำรธรุกจิและ
ประชำชนทัว่ไปให้ควำมสนใจเข้ำเยีย่ม

ชมภำยในงำน โดยในช่วงเช้ำเป็นกำร
จดักจิกรรมเสวนำแสดงผลควำม
ก้ำวหน้ำกำรใช้ซอฟต์แวร์ SAP กบั
กำรเสรมิศกัยภำพธรุกจิ ส่วนช่วงบ่ำย
เป็นกำรโชว์เคสผลติภัณฑ์ BEX 
Application เพือ่ชุมชนคนอดุร ต่อ
ด้วยกำรเสวนำหวัข้อแสดงผลควำม
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