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      ตามประกาศมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เร่�อง หลัักเกณฑ์์แลัะ
วิิธีีการเทียบโอนหน่วิยกิตล่ัาช้้า ลังวัินที� 4 เมษายน 2545 กำาหนดว่ิา
นักศึกษาตั�งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป ที�สมัคำรแลัะใช้้สิทธิี
เทียบโอนในภาคำ 1 จะต้องช้ำาระเงินให้เสร็จสิ�นภายในเด่อนมิถุุนายน
ของปีถัุดไป หากสมัคำรแลัะใช้้สิทธิีเทียบโอนในภาคำ 2 จะต้องช้ำาระเงิน
ให้เสร็จสิ�นภายในเด่อนพฤศจิกายน ของปีถัุดไป นักศึกษาที�ไม่สามารถุ
ช้ำาระค่ำาเทียบโอนได้ตามที�กำาหนดมหาวิิทยาลััยจะทำาการเรียกเก็บ
ค่ำาธีรรมเนียม เป็นรายภาคำ ในอัตราภาคำลัะ 300 บาท (ปีลัะ 600 บาท)          
      เน่�องจากมหาวิิทยาลััยขยายเวิลัาปิดทำาการชั้�วิคำราวิ ตั�งแต่วัินที� 
1 กรกฎาคำม 2564 ถึุงวัินที� 30 กรกฎาคำม 2564 ตามประกาศ
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เร่�อง แนวิทางการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคำ COVID-19 (ฉบับที� 6) ลังวัินที� 28 มิถุุนายน 2564
      ดังนั�น มหาวิทยาลัยจึึงได้้ขยายระยะเวลาการชำำาระค่าเทียบโอน
หน่วยกิตล่าช้ำา จึากเดิ้มครบกำาหนด้ชำำาระวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
เปล่ียนเป็น ครบกำาหนด้ชำำาระวันท่ี 31 สิงหาคม 2564

      ตามที� มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ได้ปรับเปลีั�ยนรูปแบบการสอบไลั่ ภาคำ 2/2563 
(ส่วินกลัาง) ในรอบที� 2 เป็นการจัดสอบแบบออนไลัน์หร่อรูปแบบอ่�น ๆ ที�คำณะเห็นว่ิาเหมาะสม 
โดยกำาหนดวัินแลัะเวิลัาสอบตามตารางสอบเดิม (วัินที� 2 - 15 สิงหาคำม 2564) นั�น
      ขณะนี�รหัสกระบวินวิิช้าที� เป ิดสอบออนไลัน ์  รอบที�  2 พร ้อมวัินเวิลัาสอบ
ออกเรียบร้อยแล้ัวิ สามารถุดูรายลัะเอียดได้ที� http://www.regis.ru.ac.th/download/
exam263_2.pdf แลัะสามารถุเข้าดูรายลัะเอียดกระบวินวิิช้า             (อ่่านต่่อ่หน้า 2)

ประกาศมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
เร่�อง ขยายเวิลัาการชำำาระค่ำาเทียบโอนหน่วิยกิตล่ัาช้ำา

นัักศึึกษาคณะนัิติิศึาสติร์์ คว้้าร์างวั้ลนัักศึึกษาคณะนัิติิศึาสติร์์ คว้้าร์างวั้ล
การ์แข่่งขั่นัการ์ปร์ะนัอมข้่อพิิพิาทการ์แข่่งขั่นัการ์ปร์ะนัอมข้่อพิิพิาท

ม.ร.ให้้นัักศึึกษาติิดติามการสอบออนัไลน์ั (รอบท่ี่� 2)
ของทุี่กคณะผ่่านัที่างเว็็บไซต์ิ www.inform.ru.ac.th

      ผู้้้ชำ่วยศาสตราจึารย์วุฒิิศักดิ้� ลาภเจึริญทรัพย์ ประธีานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิิทยาลััย กรรมการสภามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง รักษาราช้การแทนอธิีการบดี
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง แสดงคำวิามยินดีกับนักศึกษาคำณะนิติศาสตร์ที�ได้รับรางวัิลัช้นะเลิัศ
แลัะรองช้นะเลิัศ การแข่งขันการประนอมข้อพิพาท แลัะการเจรจาต่อรอง ระดับอุดมศึกษา 
คำรั�งที� 3 โดยมี ผู้้้ช่ำวยศาสตราจึารย์ ด้ร.อาจึรณ เชำษฐสุมน รองอธิีการบดีฝ่่ายวิิช้าการ
แลัะวิิจัย รักษาราช้การแทนคำณบดีคำณะนิติศาสตร์ แลัะคำณาจารย์ ร่วิมแสดงคำวิามยนิดี 
เม่�อวัินที� 13 กรกฎาคำม 2564 ณ ห้องประชุ้ม ชั้�น 2 อาคำารวิิทยบริการแลัะบริหาร
      ทั�งนี� เม่�อวัินที� 9-11 มิถุุนายน 2564 ที�ผ่่านมา ทีมนักศึกษาจากคำณะนิติศาสตร์ 
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เข้าร่วิม “การแข่่งข่ันการประนอ่มข่้อ่พิิพิาท และการเจรจา
ต่่อ่รอ่ง ระดัับอุ่ดัมศึึกษา ครั�งท่� 3” ทางออนไลัน์ผ่่านโปรแกรม zoom จัดโดย สถุาบัน
อนุญาโตตุลัาการ (Thailand Arbitration Center: THAC)            (อ่่านต่่อ่หน้า 2)
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ในัฉบับในัฉบับ พบอาจารย์์ผู้้�สอนพบอาจารย์์ผู้้�สอน

อาศิิรวาทราชสดุุดุ ี
วัินเฉลิัมพระชำนมพรรษา

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดี็ศรีสินทรมหาวิชิำราลังกรณ 
พระวิชิำรเกลั้าเจ้าอย่่หัวิ
๒๘ กรกฎาคำม ๒๕๖๔

 พระบารมีีบุญญะกษััตริย์์เจ้้า         พระปกเกศป้องเกล้้าเหล้่าสย์ามี
พระกอปรกิจ้ “จ้ิตอาสา” ทั่ั�วฟ้้าคามี        พระงดงามีจ้ริย์วัตรฉััตรธานีี
 เฉัล้ิมีพระชนีมี์พรรษัาพระนีฤเบศ    ขอธเรศทั่รงสวัสดิ์ศุภศรี
จ้ตุรพิธพรชัย์ในีปฐพี                      พระภูมีีดั�งประสงค์ทั่รงพระเจ้ริญ

ด็้วิยเกลั้าด็้วิยกระหม่อม ขอเด็ชำะ
ข้าพระพุทธิเจ้า คำณะผู่้้บริหาร คำณาจารย์ ข้าราชำการ พนักงาน เจ้าหน้าที� แลัะนักศึกษามหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง

(ผู่้้ชำ่วิยศาสตราจารย์ ด็ร.สรตี ปรีชำาปัญญากุลั ประพันธิ์)

https://drive.google.com/file/d/1M-GTWQB8YJAhGVIYUTJiderGlo-1KgzC/view?usp=sharing
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นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลฯ 
                                     (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.ร.ให้นักศึกษาติด้ตามการสอบออนไลน์ฯ 
                                     (ต่่อ่จากหน้า 1)

      “อาสาฬหะ”แล้ัวิ  มาถึุง
“ธััมมจัึกกัปป-”จึง  รักษ์หล้ัา
“-วัตนส้ตร”ตรึง   ตราแน่น แนวิทาง
ดวิงจักษ์ุเห็นธีรรมท้า  เด่นด้าวิปฐมสงฆ์์

      “อัญญาโกณฑััญญะ”อ้าง หนึ�งเดียวิ
ฟัังรับ“พุทธั”เฉลีัยวิ  ฉลัาดลัำ�า
ดวิงตาเปิดกลัมเกลีัยวิ  พินิจ ถึุงธีรรม
เห็นแก่นกลัางเสาคำำ�า  แก่ล้ัมเกิดตาย

      วัินสำาคัำญคำรบเข้า  สติเต่อน
แม้หนึ�งส่วินน้อยเหม่อน  กิ�งก้าน
แต่ประกอบใจเร่อน  กายร่าง สมบูรณ์
ตระหนักเถิุดสะท้าน  มุ่งเน้นปล่ัอยวิาง

      “ปัญจึวัคคีย์”หมู่ห้า  รับธีรรม
“มรรคแปด้”มากกว่ิาจำา  ปฏิิบัติไว้ิ
คำำาว่ิา “นิพพาน” ขำา  ไกลักว่ิา เป็นจริง
เม่�อทุกข์ ปัญญาไร้  นึกย้อนนิพพาน

      อาสารวิมจิตด้วิย  มั�นคำง
นำามรรคำนำาทางตรง  สักข้อ
ทดลัองร่วิมประสงค์ำ  ผ่ลัเกิด รสหวิาน
ใจอิ�มเลิักตัดพ้อ   ใฝ่่แก้ปัญหา

    ด้้วยเกล้าด้้วยกระหม่อมขอเด้ชำะ
ผู้้้ช่ำวยศาสตราจึารย์สิริศิระ โชำคทวีกิจึ คณะมนุษยศาสตร์...ประพันธ์ั

    ผู้้้ช่่วยศึาสต่ราจารย์สิริศิึระ โช่คทว่กิจ 
คณะมนุษยศึาสต่ร์...ประพัินธ์์

 “มหา”มงคลม่�งหล้า		 สยาม
เฉล่มพระชนม์เทิ่ดนาม	 	 วช่ร	เจ้้า
ฉลองกีีรติ่งาม	 	 	 ป้้องป้กี	ป้ระชา
ขอเทิพรักีษาเฝ้้า	 	 	 อย่�แคล้วร�มเย็น
	 “วชิิราลงกรณ”เด�นด้าว	 พระราชทิาน
เยือนพสกีน่กีรทิรงงาน	 	 อ่�นอ้าง
อาสาจ่้ติแรงผสาน	 	 	 ลงช�วย	ท่ิกีทีิ�
เยาวชนฝ้ึกีสร้าง	 	 	 ค่�ด้วยเกี�ง-ดี
	 “พระวชิิรเกล้า”ป้กีเกีล้า	 ครองไทิย
กีรณีียก่ีจ้เสด็จ้ไกีล		 	 ทัิ�วใกีล้
ระยะห�างถึึงไหน	 	 	 ดำาร่	ค่ดถึึง
ทิองป้ิดหลังพระให้		 	 ครบถึ้วนอร�ามเรือง
 “เจ้้าอยู่่�หัว”เกี�งกีล้า		 มั�นคง
ธ	รักีษาสมด่ลติรง	 	 	 ร�วมพร้อม
สังคมอย่�ยืนยง	 	 	 หน้าทีิ�	ตินเอง
รวมชาติ่ป้รากีารป้้อม	 	 แผ�นพื�นศู่นย์กีลาง
	 “ทศมิินทร์์”กีษัติร่ย์ป้้อง	 กีันศูัติร่
สง�างามม่อดส่	 	 	 แกี�นหล้า
สืบสานพ�อสอนด่	 	 	 สอนค่ด	สอนทิำา
ใจ้ผนึกีไทิยด่นฟ้้า	 	 	 ราษฎร์-เจ้้าส่ขสมาศัูย

ในการแข่งขันเจรจาต่อรอง ทีมนักศึกษา คำณะนิติศาสตร์ 
ได้รับรางวัิลัช้นะเลิัศ แลัะรางวัิลัรองช้นะเลิัศ จากทั�งหมด 
24 ทีมมหาวิิทยาลััยทั�วิประเทศที�เข้าร่วิมแข่งขัน ดังนี�   
      1. คำวิ้า “รางวัลชำนะเลิศ” ประเภทการเจึรจึา
ต่อรอง แลัะ รางวัล “ทีมท่ีใชำ้ศักยภาพในการ
เจึรจึาส้ง” โดย น.ส.เมย์ ทับไทร แลัะ น.ส.สาริสา 
ชุำติณบดิ้นทร์ (ทีม Of Mice and Men) ได้รับ
เงินรางวัิลั 20,000 บาท      
      2. คว้า “รางวัลรองชำนะเลิศ” ประเภทการเจึรจึา
ต่อรอง โดย น.ส.นันธิักา สำาราญ แลัะ นายชัำชำวาลย์ 
โพธิั�เจึริญ (ทีม Law Veen) ได้รับเงินรางวัิลั 10,000 บาท
      อนึ�ง การประนอมข้อพิพาท (Mediation) ค่ำอ 
การใช้้บุคำคำลัที�สามมาช่้วิยเหล่ัอพูดคุำยในการหาทางยติุ
ข้อพิพาทที�เกิดขึ�น ส่วินการเจรจาต่อรอง (Negotiation) 
ค่ำอ การพูดคุำยเพ่�อหาทางออกของปัญหาระหว่ิางคู่ำพิพาท
ด้วิยกันเอง หร่ออาจเป็นการเป็นการเจรจาเพ่�อ 
คำวิามร่วิมม่อต่าง ๆ ก็ได้ เช้่น ทางธุีรกิจหร่อการคำ้า
การลังทุนต่าง ๆ ทั�งการเจรจาต่อรอง การประนอม
หร่อการไกล่ัเกลีั�ย แลัะอนุญาโตตุลัาการ (Arbitration) 
รวิมเรียกว่ิาเป็นการระงับข้อพิพาททางเล่ัอก Alternative 
Dispute Resolution: ADR) นักศึกษาที�สนใจสามารถุ
ลังเรียน LAW3156(3056) อนุญาโตตุลัาการ หร่อ 
LAW4191 กฎหมายเกี�ยวิกับการก่อสร้าง เพ่�อศึกษา
เพิ�มเติมเกี�ยวิกับการระงับข้อพิพาททางเล่ัอกรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ โดยมี อาจึารย์นันทพล พุทธัพงษ์ แลัะ 
อาจึารย์ฐิติพร วัฒินชัำย เป็นอาจารย์ที�ปรึกษา

ที�เป ิดสอบออนไลัน์ในรอบที� 2 ของทุกคำณะ 

พร้อมทั�งสแกนคิำวิอาร์โคำ้ดของแต่ลัะกระบวินวิิช้า

เข้าเป็นสมาชิ้กของกลุั่มไลัน์ เพ่�อติดตามข้อมูลั

ข่าวิสารจากวิิช้านั�นๆ ได้สะดวิก รวิดเร็วิยิ�งขึ�น
ได้ที� www.inform.ru.ac.th หร่อสอบถุามข้อมูลั

เพิ�มเติมได้จากคำณะ ดังนี�

คณะนิติศาสตร์  FB :https://www.facebook.

com/rulawofficial/ หร่อเว็ิบไซต์ www.law.

ru.ac.th

คณะบริหารธุัรกิจึ  FB : https://www.facebook.

com/pg/คำณะบริหารธุีรกิจ-มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง-

ทางการ-437423896410908/ หร่อเว็ิบไซต์  

www.ba.ru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์  FB : https://www.facebook.

com/PRHum/ หร่อเว็ิบไซต์ www.human.ru.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์  FB : https://www.facebook.
com/EduRamDivisionofStudentAffairs/ หร่อ
เว็ิบไซต์ www.edu.ru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์  FB : https://www.facebook.
com/คำณะวิิทย์ฯ-มราม-294337660717816/ 
หร่อเว็ิบไซต์ www.sci.ru.ac.th
คณะรัฐศาสตร์  FB : https://www.facebook.
com/PolSci.RU/ หร่อเว็ิบไซต์ www.pol.ru.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์  FB: https://www.facebook.
com/คำณะเศรษฐศาสตร์-มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง-
985479024795589/  หร่อเว็ิบไซต์ www.eco.
ru.ac.th
คณะส่ือสารมวลชำน  FB : https://www.facebook.
com/masscommram/  หร่อเว็ิบไซต์ www.
mac.ru.ac.th
คณะพัฒินาทรัพยากรมนุษย์  FB : https://
www.facebook.com/hrd.ru.th/  หร่อเว็ิบไซต์ 
www.hrd.ru.ac.th

บทกวีิน้อมรำาลึักวัินอาสาฬหบ่ชำา บทกวีิน้อมรำาลึักวัินอาสาฬหบ่ชำา 
ประจำาปีพุทธิศักราชำ ประจำาปีพุทธิศักราชำ ๒๕๖๔๒๕๖๔

“จิตอาสาใจประสาน อาสาฬหบ่ชำา”“จิตอาสาใจประสาน อาสาฬหบ่ชำา”

บทอาศิิรวาท บทอาศิิรวาท 
พระบาทสมเดุ็จพระปรเมนทรรามาธิิบดุีศรีสิินทรมหาวชิิราลงกรณพระบาทสมเดุ็จพระปรเมนทรรามาธิิบดุีศรีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ  

พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัวพระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘๒๘ กรกฎาคม  กรกฎาคม ๒๕๖๔๒๕๖๔
“ทศมินทรกษัตริยู่์สิืบสานพัฒนาประเทศไทยู่”“ทศมินทรกษัตริยู่์สิืบสานพัฒนาประเทศไทยู่”
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 ดนตรี เสียงบรรเลัง คำวิามไพเราะที�อยู่กับมนุษย์มาตั�งแต่อดีตกาลั
จนถึุงปัจจุบัน มีวิิวัิฒนาการที�ส่บทอดกันมาจากรุ ่นสู ่ รุ ่น วัินนี�คำอลััมน์
“พบอาจารย์ผู่้สอน” พามาเปิดตำาราวิิช้าดนตรีวิิจักขณ์ หร่อ MSA1003
ที�ทำาให้เข้าใจเกี�ยวิกับประวัิติ สังคำม แลัะคำวิามรู้รอบตัวิเกี�ยวิกับดนตรีจาก
อาจารย์ผู้่สอนโดยตรง
 อาจึารย์พัฒินเด้ชำ กอวัฒินา อาจารย์ประจำาคำณะมนุษยศาสตร์ ผู้่สอน
วิิช้าดนตรีวิิจักขณ์ หร่อ MAS1003 กล่ัาวิถึุงการเรียนในวิิช้านี�ว่ิา ดนตรีวิิจักขณ์
เป็นการเรียนเพ่�อให้เกิดคำวิามซาบซึ�งในดนตรี ผู่้เรียนไม่จำาเป็นต้องมีพ่�นฐาน
ทางด้านทฤษฎีดนตรีมาก่อน เพราะเป็นการสอนให้ผู่้เรียนฟัังเพลังแลั้วิเข้าใจ
ดนตรีมากยิ�งขึ�น โดยไม่เกี�ยวิข้องกับทฤษฎีด้านดนตรี นอกจากนี�การศึกษา
เปรียบเทียบดนตรีจากช้าติต่างๆ ยงัมีส่วินช่้วิยให้เรามีใจเปิดกว้ิางต่อวัิฒนธีรรม
ที�แตกต่าง ซึ�งเป็นคุำณสมบัติที�จำาเป็นสำาหรับคำนในยุคำโลักาภิวัิตน์
 “เราฟัังดนตรีเหมืือนให้ดนตรีเป็็นส่ิ่�งแวดล้้อมือย่่างหน่�ง เช่่นเราได้ย่น่
เสีิ่ย่งเพล้งในร้านอาหาร เพล้งป็ระกอบภาพย่นตร์ เราไม่ืได้ฟัังดนตรีเป็็นหลั้ก
แต่เสีิ่ย่งดนตรีเป็็นส่ิ่�งสิ่ร้างบรรย่ากาศ หรือเราฟัังดนตรีเพื�อเป็็นสืิ่�อสิ่ร้างอารมืณ์์
เช่่น ตอนเราเหงา เราอย่ากฟัังเพล้งเศร้า หรือการฟัังดนตรีเพราะช่อบเสีิ่ย่ง
ว่ช่าดนตรีว่จัักขณ์์ สิ่อนทัั้�งเพล้งขับร้องแล้ะเครื�องดนตรี อย่่างดนตรีไทั้ย่
ก็แบ่งเป็็นเพล้งร้องกับเพล้งบรรเล้ง ฝัั่�งตะวันตกก็เช่่นเดีย่วกัน อย่่างเช่่นเพล้ง
สิ่รรเสิ่ร่ญพระเจ้ัาในยุ่คแรก ๆ เป็็นเสีิ่ย่งร้องล้้วน ๆ ไม่ืมีืเครื�องดนตรีเล้ย่”
 หนังส่อวิิช้าดนตรีวิิจักขณ์ มีเน่�อหาทั�งหมด 12 บท โดยอาจารย์ผู้่สอน
ได้อธิีบายการสอนไวิ้ดังนี� บทท่ี 1-6 จึะเก่ียวกับด้นตรีไทย ได้แก่ ประวัิติ
ดนตรีไทยแลัะเคำร่�องดนตรีโบราณ เกี�ยวิกับดนตรีของประเทศไทยในอดีตที�มี
เร่�องราวิมาจนเป็นดนตรีไทยในยุคำปัจจุบัน ต่อด้วิยเคำร่�องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ
ลัักษณะผ่สมวิงดนตรีไทยแบบต้นฉบับ เพลังไทยใช้้เคำร่�องดนตรีอะไรบ้าง
วิงแต่ลัะวิงประกอบด้วิยเคำร่�องดนตรีช้นิดใด มาจนถึุงดนตรีพ่�นบ้านแลัะ
ประเภทของเพลังไทย
 บทท่ี 7-12 เป็นส่วนของด้นตรีตะวันตก เริ�มตั�งแต่ประวัิติของดนตรี
ตะวัินตกในยุคำกรีกจนถึุงปัจจุบัน การร้องเพลังประกอบลัะคำร วิิวัิฒนาการ
การร้องเดี�ยวิมาร้องประสาน จนเริ�มมีเคำร่�องดนตรีก็นำามาประสานเสียง
จนกลัายเป็นยุคำคำลัาสสิก เลั่าประวัิติมาเร่�อย ๆ เพ่�อให้เห็นวิ่าคำวิามเป็นมา
ของดนตรีไทยแลัะดนตรีตะวัินตกนั�นแตกต่างกันอย่างไร

 “จุัดเด่นของดนตรีตะวันตกจัะเด่นกว่าดนตรีไทั้ย่ทั้างด้านการบันท่ั้ก
ตัวโน้ต ถ้้าเป็็นของไทั้ย่จัะเป็็นการสิ่อนแบบครูสู่ิ่ศ่ษย์่ หรือรุ่นต่อรุ่น ซ่ึ่�งจัะทั้ำาให้
ขาดหาย่ไป็บ้าง คนอื�นทีั้�อย่ากเรีย่นบางครั�งก็ไมื่ได้เรีย่นอย่่างหล้ากหล้าย่
เพราะสิ่มัืย่ก่อนมีืค่าน่ย่มืว่าเราจัะไม่ืมีื 2 ครู ซ่ึ่�งจัะแตกต่างกับการบันท่ั้กของ
ฝัั่�งตะวันตก ทุั้กคนทีั้�อย่ากเรีย่นเกี�ย่วกับดนตรี สิ่ามืารถ้อ่านโน้ตเพล้งทีั้�ถู้กจัดไว้
ทัั้�งหมืด เพราะฉะนั�นความืรู้ทั้างด้านดนตรีของฝั่ั�งตะวันตกจ่ังมีืการเรีย่นรู้
อย่่างไม่ืขาดสิ่าย่ นักดนตรีใหม่ื ๆ ก็สิ่ามืารถ้ศ่กษาดนตรีของทุั้กคนได้ทัั้�งหมืดเล้ย่
การจัดบันท่ั้กตัวโน้ตก็ทั้ำาให้การเต่บโตทั้างด้านดนตรีของตะวันตกของเขา
หนักแน่น แล้ะต่อย่อดได้ดีกว่าของเรา”
 นักศึกษาสามารถุซ่�อตำาราวิิช้าดนตรีวิิจักขณ์ หร่อ MSA1003 ได้ที�
สำานักพิมพ์ ม.รามคำำาแหง ชั้�น 3 หร่อสั�งซ่�อออนไลัน์ที� www.rupress.ru.ac.th
แลัะดูวิิดีโอบรรยายได้ทาง Course on demand โดยอาจารย์ผู้่สอนได้ทำาการ
อัพโหลัดวิิดีโอการสอนแล้ัวิเสร็จทุกเทปแล้ัวิ
 อาจึารย์พัฒินเด้ชำ ยงัฝ่ากถึุงนักศึกษาที�ลังทะเบียนวิิช้านี�ว่ิา เม่�อหนังส่อ
แบ่งออกเป็นดนตรีไทย 50% ดนตรีตะวัินตก 50% ข้อสอบทั�งหมด 100 ข้อ
จึงมีสัดส่วิน 50:50 เป็นข้อสอบเกี�ยวิกับคำวิามจำา ถุามคำวิามรู้ตามตำาราเรียน
ทั�งหมด เช่้นวิงปี�พาทย์มีเคำร่�องดนตรีอะไรบ้าง ไม่มีเคำร่�องดนตรีอะไรบ้าง
 “ถ้้านักศ่กษาอ่านตำาราจัะสิ่ามืารถ้ผ่่านได้อย่่างแน่นอน เพราะคำาถ้ามื
ของว่ช่านี�ค่อนข้างง่าย่ ข้อสิ่อบเป็็นแบบป็รนัย่ 100 ข้อ คำาถ้ามืทีั้�ถ้ามืป็ระจัำา
เช่่น ดนตรีไทั้ย่มีืต้นกำาเน่ดมืาจัากไหน ใครเป็็นคนค่ดเรื�องการบันท่ั้กโน้ตของ
ดนตรีไทั้ย่ การเขีย่นโน้ตตัวเล้ข อย่่างแรกสุิ่ดต้องแย่กป็ระเภทั้ของเครื�องดนตรี
ให้ออก อันไหนเป็็นเครื�องดีด เครื�องสีิ่ เครื�องตี เครื�องเป่็า แย่กได้ว่าเพล้งไหน
เป็็นเพล้งพื�นบ้านของภูม่ืภาคนั�น ๆ ดนตรีตะวันตกต้องจัำาให้ได้ว่า จ่ัตกวีท่ั้านนี�
อยู่ใ่นย่คุไหนหรือช่าต่อะไร หรือเพล้งทีั้�ดังมืาก ๆ เพล้งนี�ใครเป็็นผู้่แต่ง บทั้ทีั้� 9
จัะย่ากกว่าบทั้อื�นเล็้กน้อย่ เป็็นเรื�องเกี�ย่วกับทั้ฤษฎีีตัวโน้ต ถ้ามืป็ระมืาณ์ 4 ข้อ
ใครทีั้�ฟัังบรรย่าย่ สิ่ามืารถ้อ่านหนังสืิ่อตามืเนื�อหาทีั้�อาจัารย่์บรรย่าย่ได้เล้ย่
เพราะออกข้อสิ่อบเฉพาะส่ิ่วนทีั้�บรรย่าย่เท่ั้านั�น”
 นักศึกษาที�มีข้อสงสัยสามารถุติดต่ออาจารย์ผู่้สอนได้ที� e-mail:
littletreeproject@gmail.com หร่อขอนัดเพ่�อเข้าพบเป็นการส่วินตัวิได้ใน
วัินเวิลัาราช้การ
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เรีียนร้ี�ความซาบซ้�งของดนตรีีเรีียนร้ี�ความซาบซ้�งของดนตรีี
ด�วยวิชาดนตรีีวิจัักขณ์์ด�วยวิชาดนตรีีวิจัักขณ์์

http://www.rupress.ru.ac.th
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 ศิลัปะ คำวิามงดงามที�ถูุกสร้างขึ�นโดยมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ มีให้เห็น
ตั�งแต่อดีตกาลัจนถึุงปัจจุบัน แต่จะมีสักกี�คำนที�รู้ว่ิางานศิลัปะแต่ลัะชิ้�นงานนั�น
สร้างขึ�นมาเพ่�ออะไร งานศิลัปะนอกเหน่อจากงานวิาดแลัะงานเขียนมีอะไรบ้าง
ถึุงเวิลัาที�คำอลััมน์ “พบอาจารย์ผู่้สอน” จะพาไปเจาะลึักเน่�อหาในวิิช้าศิลัปะ
วิิจักษณ์ หร่อ ART1003 ให้เขาถึุงแกนสำาคัำญแลัะเน้นเน่�อหาที�จะพาให้สอบผ่่าน
โดยไม่ต้องลังซำ�า
 ผู้้้ชำ่วยศาสตราจึารย์ ด้ร.ธีัระนันท์ วิชัำยดิ้ษฐ อาจารย์ประจำาคำณะ
มนุษยศาสตร์ ผู่้สอนวิิช้าศิลัปะวิิจักษณ์ หร่อ ART1003 เลั่าถึุงการเรียนใน
วิิช้านี�ไวิ้วิ่า ศิลัปะวิิจักษณ์เป็นการเรียนรู้ศิลัปะพ่�นฐาน เพ่�อให้เข้าใจคำวิามคิำด
ของผู้่คำนบนโลัก เข้าใจผู้่สร้างสรรค์ำศิลัปะว่ิาสร้างขึ�นมาทำาไม มีคำวิามคิำดอย่างไร
ผู้่คำนแลัะศิลัปะในแต่ลัะพ่�นที�นั�นมีคำวิามงดงามแตกต่างกันไป หร่อจะกล่ัาวิว่ิา
การเรียนวิิช้านี�เพ่�อศึกษาคำวิามคิำดของผู้่คำนผ่่านงานศิลัปะนั�นเอง
 “ว่ช่าศ่ล้ป็ะว่จัักษณ์์ แค่ชื่�อหนังสืิ่อก็อธ่ิบาย่เนื�อหาไว้ตรงตัวแล้้ว ผู้่เรีย่น
เข้าใจัถ่้งแก่นแท้ั้ของงานศ่ล้ป็ะ ตั�งแต่แนวความืค่ด ป็ระวัต่ศาสิ่ตร์ การก่อกำาเน่ด
แล้ะได้เรีย่นรู้เกี�ย่วกับความืซึ่าบซ่ึ่�ง ความืป็ระทัั้บใจัของศ่ล้ป็ะพื�นฐาน โดย่ใน
หนังสืิ่อจัะแบ่งออกเป็็น 5 บทั้ ออกข้อสิ่อบแบบป็รนัย่ 100 ข้อ กระจัาย่
คำาถ้ามืครอบคลุ้มืทัั้�งเล่้มื โดย่เน้นไป็ทีั้�บทั้ทีั้� 4 แล้ะ 5 เป็็นสิ่ำาคัญ”
 วิชำาศิลปะวิจัึกษณ์ หรือ ART1003 มีทั�งหมด้ 5 บท โดยอาจารย์ผู้่สอน
ได้อธิีบายเน่�อหาในแต่ลัะบทไว้ิดังนี� บทท่ี 1 ศึกษาเกี�ยวิกับคำวิามหมายของศิลัปะ
นิยามของศิลัปะ บ่อเกิดของศิลัปะ เป็นจุดเริ�มต้นของศิลัปะทุกแขนงวิ่ามี
อะไรบ้าง มีปัจจัยใดที�ก่อให้เกิดศิลัปะขึ�น บทท่ี 2 คำวิามเข้าใจเกี�ยวิกับหลััก
โคำรงสร้าง คำวิามรู้เร่�องสี ลัักษณะ คำวิามหมายของศิลัปะ เป็นทฤษฎีพ่�นฐาน
ที�นักศึกษาจะได้เรียนรู้แลัะเข้าใจเกี�ยวิกับองค์ำประกอบของศิลัปะ พ่�นผิ่วิ รูปร่าง
รูปทรง ลัักษณะต่าง ๆ ทางของแสง การจัดวิางองคำ์ประกอบ แลัะในบทนี�
ยังอธิีบายถึุงแนวิคิำดวิ่าแบบไหนค่ำอคำวิามงามทางศิลัปะ บทท่ี 3 ศิลัปะใน
สมัยก่อนประวัิติศาสตร์ในยุโรป อินเดีย ไทย ตัวิอย่างเช่้น ยคุำหินเก่า ภาพเขียน
สี รวิมถึุงศิลัปะวัิตถุุต่าง ๆ ภาพประติมากรรมแลัะเคำร่�องใช้้ พร้อมเรียนรู้
ประวัิติศาสตร์ของงานศิลัปะตั�งแต่ยคุำโบราณ โดยบทนี�เน้นไปที�ศิลัปะตะวัินตก
 ผู้ศ.ด้ร.ธีัระนันท์ เน้นถึุงเน่�อหาในบทท่ี 4-5 ไวิ้วิ่า ศิลัปะในประเทศ
อินเดียแลัะศิลัปะในประเทศไทยมีเน่�อหาที�มากแลัะสำาคัำญกว่ิา 3 บทที�ผ่่านมา
เพราะมีประวัิติศาสตร์ที�ยาวินานแลัะมีคำำาศัพท์เฉพาะที�ทำาให้นักศึกษาหลัายคำน
พลัาดในการทำาข้อสอบมาแล้ัวิ จึงต้องทำาคำวิามเข้าใจแลัะอ่านหนังส่อให้ถีุ�ถุ้วิน
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ศิิลปะวิิจัักษณ์์ศิิลปะวิิจัักษณ์์
 “หล้าย่คนตั�งคำาถ้ามืว่าเราจัะเรีย่นศ่ล้ป็ะอ่นเดีย่ไป็ทั้ำาไมื อาจัารย่์
บอกเล้ย่ครับว่าศ่ล้ป็ะอ่นเดีย่นั�นเป็็นบ่อเก่ดของศ่ล้ป็ะไทั้ย่มืาอย่่างช่้านาน
ก่อเก่ดศ่ล้ป็ะหล้ากหล้าย่รูป็แบบ แล้ะศ่ล้ป็ะทั้างศาสิ่นาก็มีือ่ทั้ธ่ิพล้มืาก
เช่่นเดีย่วกัน เรีย่งล้ำาดับจัากย่คุสิ่มัืย่ลุ่้มืแม่ืนำ�าส่ิ่นธุิ จันถ่้งราช่วงศ์ต่าง ๆ ในแถ้บ
ป็ระเทั้ศอ่นเดีย่ อาจัารย่์แบ่งการสิ่อนเป็็นยุ่คอย่่างล้ะเอีย่ด เพราะแต่ล้ะยุ่ค
แต่ล้ะสิ่มัืย่มีืศ่ล้ป็ะเก่ดข่�นมืากมืาย่ ทั้ำาให้มีืเนื�อหาเย่อะ แล้ะมีืคำาศัพท์ั้ทั้างศาสิ่นา
คำาเรีย่กเฉพาะ จ่ังต้องอ่านแล้ะทั้ำาความืเข้าใจัหลั้กทั้างศาสิ่นาด้วย่
 ในบทท่ี 5 นั�นเป็็นสิ่่วนของศ่ล้ป็ะในป็ระเทั้ศไทั้ย่ เร่�มืตั�งแต่ศ่ล้ป็ะ
ทั้วาราวดี ศรีว่ชั่ย่ ศ่ล้ป็ะเขมืรในป็ระเทั้ศไทั้ย่ เข้าสู่ิ่ยุ่คอยุ่ธิย่า สุิ่โขทัั้ย่ กระทัั้�ง
รัตนโกส่ิ่นทั้ร์ บรรย่าย่ออกมืาอย่่างล้ะเอีย่ดทัั้�งจัากในหนังสืิ่อแล้ะข้อมูืล้ทีั้�เป็็น
ปั็จัจุับันในสิ่ไล้ด์บรรย่าย่ของอาจัารย่์”
 นักศึกษาสามารถุซ่�อตำาราวิิช้าศิลัปะวิิจักษณ์ หร่อ ART1003 ได้ที�
สำานักพิมพ์ ม.รามคำำาแหง ชั้�น 3 หร่อสั�งซ่�อออนไลัน์ที� www.rupress.ru.ac.th
แลัะดูวิิดีโอบรรยายได้ทาง Course on demand โดยอาจารย์ผู่้สอนจะ
อัพเดตเน่�อหาผ่่านสไลัด์ประกอบการบรรยาย ออกข้อสอบ 100 ข้อ ตามที�
สอนทั�งหมด
 ผู้ศ.ด้ร.ธีัระนันท์ ยังฝ่ากถึุงนักศึกษาที�ลังทะเบียนวิิช้านี�วิ่า ไม่ต้อง
ห่วิงว่ิาข้อสอบจะออกนอกเหน่อจากเน่�อหาที�อาจารย์ผู้่สอนบรรยาย นักศึกษา
อ่านหนังส่อ ดูวิิดีโอบรรยาย แลัะทำาคำวิามเข้าใจในบทเรียนให้ดี วิิช้า ART1003
นั�นไม่ได้ยากอย่างที�คิำด หมั�นทบทวินบทเรียนแลัะเตรียมพร้อมให้มากที�สุด
 “มีืนักศ่กษาบอกว่าศ่ล้ป็ะว่จัักษณ์์เป็็นว่ช่าทีั้�ย่ากจันต้องเป็ลี้�ย่นไป็ล้ง
ว่ช่าอื�น แล้ะยั่งบอกอีกว่าอาจัารย่์ออกข้อสิ่อบไมื่ตรงกับชี่ทั้แนวข้อสิ่อบ
ทีั้�มีืขาย่อยู่ทั่ั้�วไป็ นั�นเพราะอาจัารย์่เป็็นผู้่ออกข้อสิ่อบให้ตรงกับเนื�อหาในหนังสืิ่อ
ทีั้�ใช้่ป็ระกอบการบรรย่าย่ บางข้อมูืล้มีืการเป็ลี้�ย่นแป็ล้ง คำาตอบก็จัะเป็ลี้�ย่นแป็ล้ง
ตามืไป็ด้วย่ แต่นักศ่กษาไม่ืต้องเป็็นห่วงว่าอาจัารย์่จัะออกข้อสิ่อบเก่นขอบเขต
การสิ่อนหรือเป็ล้่า คำาตอบทีั้�อาจัารย่์ต้องการนั�นมีือยู่่ในหนังสืิ่อแล้ะว่ดีโอ
บรรย่าย่แน่นอน ดังนั�น นักศ่กษาควรอ่านหนังสืิ่อให้ครบทุั้กบทั้ ดูว่ดีโอการ
บรรย่าย่ครบทัั้�งกระบวนว่ช่า แล้ะหากมีืเวล้าก็สิ่ามืารถ้ดูว่ดีโอของเทั้อมืก่อน ๆ
เพ่�มืเต่มืได้เช่่นเดีย่วกัน อาจัารย่์เป็็นกำาลั้งใจัให้นักศ่กษาทุั้กคน เชื่�อว่าไมื่ย่าก
เก่นความืสิ่ามืารถ้แน่นอนครับ”
 นักศึกษาที�มีข้อสงสัย สามารถุติดต่ออาจารย์ผู่้สอนได้ที� e-mail:
chunengja@hotmail.com หร่อ Facebook: Teeranun Vichaidit
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ตอบตอบ

กองบรรณาธิการ

ปััญหานัักศึึกษาปััญหานัักศึึกษา
ถาม:	 	นัักศึึกษา	ม.รามฯ	รหััส61	คณะบริหัารธุุรกิจ	
ขาดการลงทะเบียนัในัปีีการศึึกษา	2563	(ภาค	1	
และภาค	2)	ปีระสงค์จะรักษาสถานัภาพการเปี็นั
นัักศึึกษาไว้้ก่อนั	แต่่ไม่สะดว้กในัการเดินัทางไปีติ่ดต่่อ	
สามารถทำาการชำำาระรักษาสถานัภาพได้อย่างไรบ้าง	
ขอคำาแนัะนัำาด้ว้ย	
ตอบ:	 	มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	เปีิดใหั้นัักศึึกษา
สามารถชำำาระค่ารักษาสถานัภาพฯ	ผ่่านัทางอินัเทอร์เน็ัต่
ได้ที�	www.iregis2.ru.ac.th	เลือกหััว้ข้อ	“รักษา
สถานัภาพนัักศึึกษา”	มีหัลักเกณฑ์์ดังต่่อไปีนีั�
1.	ต่้องเปี็นันัักศึึกษาที�ไม่ได้ลงทะเบียนัเรียนัหัรือ
ขาดการลงทะเบียนัเรียนั	ภาค	1	หัรือ	2	ภาคการศึึกษา	
เท่านัั�นั	จึงจะสามารถทำาการรักษาสถานัภาพได้	ซึึ่�ง
นัักศึึกษาจะต่้องดำาเนิันัการต่ามวั้นั	เว้ลา	ที�ระบบ
แจ ้งเปี ิดใหั ้ทำาการรักษาสถานัภาพ	ในัแต่ ่ละ
ภาคการศึึกษา
2.	นัักศึึกษาที�ทำารายการครบถ้ว้นัแล้ว้	สามารถเลือก
การชำำาระเงินัได้	2	ช่ำองทาง	ดังนีั�
				2.1	ช่ำองทางที�	1	พิมพ์ใบแจ้งชำำาระเงินัและดำาเนิันัการ
ชำำาระเงินัได้ที�	ธุนัาคารไทยพาณิชำย์ทุกสาขา
				2.2	ชำ่องทางที�	2	ชำำาระเงินัด้ว้ย	QR	Code	ผ่่านั	
Mobile	Banking	ของธุนัาคาร
3.	หัลังจากทำาการชำำาระเงินัแล้ว้ปีระมาณ	3-5	วั้นัทำาการ	
นัักศึึกษาสามารถต่รว้จสอบสถานัะการชำำาระเงินั	
ได้จากเมนูั“ต่รว้จสอบสถานัะการชำำาระเงินั”	เมื�อ
สถานัะการชำำาระเงินัถูกต้่องแล้ว้สามารถพิมพ์สำาเนัา
ใบเสร็จรับเงินั	ได้ทางหันั้าเว็้บไซึ่ต่์โดยใชำ้คว้บคู่กับ
ใบแจ้งชำำาระเงินั	เพื�อติ่ดต่่อกับทางมหัาวิ้ทยาลัยต่่อไปี
						ทั�งนีั�	นัอกจากจะสามารถชำำาระค่ารักษาสถานัภาพฯ	
ผ่่านัทางอินัเทอร์เน็ัต่ได้แล้ว้นัั�นั	นัักศึึกษายงัสามารถทำาการ
ชำำาระค่ารักษาสถานัภาพพร้อมการลงทะเบียนัเรียนั
ในัภาคการศึึกษาถัดไปีได้เช่ำนักันั

ถาม:		ปีัจจุบันัเปี็นันัักศึึกษาคณะมนุัษยศึาสต่ร์	
เนืั�องจากบัต่รปีระจำาตั่ว้นัักศึึกษาหัายต่้องการทำา
บัต่รใหัม่	แต่่ในัชำ่ว้งนีั�ไม่สะดว้กในัการเดินัทางไปี
ติ่ดต่่อด้ว้ยต่นัเองที�มหัาวิ้ทยาลัย	ทางมหัาวิ้ทยาลัย
มีบริการใหั้ยื�นัเรื�องขอทำาบัต่รใหัม่ทางไปีรษณีย์
หัรือไม่	ถ้ามีใชำ้เอกสารอะไรบ้าง	มีค่าใชำ้จ่ายหัรือไม่
อย่างไร
ตอบ:  นัักศึึกษาที�บัต่รปีระจำาตั่ว้นัักศึึกษาสูญหัาย	
ปีระสงค์จะขอทำาบัต่รใหัม่นัั�นั	เนืั�องจากการแพร่ระบาด
ของโรค	COVID-19	มหัาวิ้ทยาลัยฯ	เปีิดใหั้บริการ
ขอทำาบัต่รปีระจำาตั่ว้นัักศึึกษาใหัม่ทั�งส่ว้นักลางและ
ส่ว้นัภูมิภาคทางไปีรษณีย์	โดยมีขั�นัต่อนัการดำาเนิันัการ
และเอกสารปีระกอบการยื�นัขอทำาบัต่รปีระจำาตั่ว้
นัักศึึกษา	ดังนีั�
1.	ให้ัดาว้น์ัโหัลดแบบฟอร์มคำาร้องขอทำาบัต่รปีระจำาตั่ว้
นัักศึึกษาแบบ	Master	Card	ที�http://www.regis.
ru.ac.th/document/Form60/FM5-4.pdf	
กรอกข้อมูลให้ัครบถ้ว้นั	ชัำดเจนั
2.	รูปีถ่ายสีขนัาด	2	นิั�ว้	(ถ่ายมาแล้ว้ไม่เกินั	6	เดือนั)	
ติ่ดในัแบบคำาร้องให้ัเรียบร้อย
3.	สำาเนัาบัต่รปีระจำาตั่ว้นัักศึึกษา	จำานัว้นั	1	ฉบับ	

						ชืำ�อของต่อนันีั�ที�จริงคว้รจะตั่�งเปี ็นัภาษา
อังกฤษว้่า	total	vs	marginal	แต่่มาคิดดูอีกที
แล้ว้ตั่ดสินัใจว้่าใชำ้ภาษาไทยไปีดีกว้่าเพราะยังพอ
ฟังรู ้ เรื�องกว้่าบ้าง	แม้จะยังไม่แนั่ใจสักเท่าไร	
เนืั�องจากคำาภาษาอังกฤษทั�ง	2	อาจแปีลเปี็นัไทย
ได้อีกหัลายอย่าง	เชำ่นั	total		จะแปีลว้่าทั�งหัมด
ก็ได้	และ	marginal		จะแปีลว้่า	หันั่ว้ยสุดท้าย
ก็ได้	อย่างไรก็ต่ามทั�ง	2	คำาที�จะเขียนัถึงในัต่อนันีั�
จะใชำ้คว้ามหัมายในัทางเศึรษฐศึาสต่ร์เปี็นัหัลัก
นัะครับ	ไม่ใชำ่คว้ามหัมายภาษาอังกฤษทั�ว้ไปี
						สาเหัตุ่ที�ผ่มหัยิบยกเรื�องนีั�ขึ�นัมาก็เพราะคนั
ใหั้ข่าว้หัรืออ่านัข่าว้ที�เปี็นัตั่ว้เลขซึึ่�งส่ว้นัใหัญ่เปี็นั
ตั่ว้เลขทางเศึรษฐกิจ	แม้จะมีตั่ว้เลขทางอื�นัอยู่บ้าง
โดยเฉพาะช่ำว้งนีั�ก็จะมีตั่ว้เลขผู้่ติ่ดเชืำ�อและต่ายจาก
โควิ้ด-19	ขึ�นัจอโทรทัศึน์ัทุกช่ำองเป็ีนัปีระจำา	แต่่ไม่ว่้า
จะเป็ีนัตั่ว้เลขด้านัไหันัก็มักจะเป็ีนัค่าที�เป็ีนัยอดรว้ม
(หัรือ	“ทั�งหัมด”	ในัชืำ�อต่อนั)	ทั�ง	ๆ	ที�การจะสื�อ
ใหั้เข้าใจข้อมูลอย่างถูกต่้องนัั�นัคว้รจะเปี็นัข้อมูล	
“ส่ว้นัเพิ�ม”	มากกว้่า	ส่ว้นัจะเปี็นัเพราะเหัตุ่ใดนัั�นั
กรุณาติ่ดต่าม
						คำาว่้า	Total	ก็คือยอดรว้มทั�งหัมดของข้อมูล
ตั่ว้เลขเรื�องต่่าง	ๆ	เชำ่นัรายได้ทั�งหัมดของบริษัท	
รายได้ทั�งหัมดหัรือผ่ลผ่ลิต่รว้มทั�งหัมดของปีระเทศึ
ที�เรียกว้่ารายได้ปีระชำาชำาติ่	หัรือถ้าเปี็นัเกี�ยว้กับ
โควิ้ดที�ปีระกาศึกันัอยู่ทุกวั้นัก็คือตั่ว้เลขคนัปี่ว้ย
และคนัต่ายเปี็นัต่้นั	ส่ว้นั	marginal	นัั�นัไม่ค่อยมี
คนันัำาไปีใชำ ้ในัทางอื�นัมากนััก	นัอกจากทาง
เศึรษฐศึาสต่ร์	เลยกลายเป็ีนัเหัมือนักับศัึพท์เฉพาะ
ที�ใชำ้ในัว้งจำากัดหัรือถ้าจะใชำ้ก็อาจใชำ้คำาอื�นัเชำ่นั
เปีลี�ยนัแปีลงเพิ�มขึ�นั(หัรือลดลง)
						ปีระเด็นัที�จะเขียนัในัที�นีั�ก็คือข้อมูลที�นัำาเสนัอ
แต่่ในัแง่ของค่าผ่ลรว้ม	“ทั�งหัมด”	หัรือ	total		นัั�นั
อาจทำาใหั้เข้าใจผิ่ดหัรือหัลงทิศึทางได้ง่าย	ๆ	เชำ่นั
ยอดรว้มของมูลค่าการใช้ำจ่ายที�เป็ีนัผ่ลจากโครงการ
กระตุ้่นัเศึรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่้าจะเป็ีนัโครงการ	
“คนัละครึ�ง”	หัรือโครงการ	“ยิ�งใช้ำยิ�งได้”	เป็ีนัต้่นั	
อย่างเชำ่นัที�ข่าว้บอกว้่ายอดใชำ้จ่ายในัวั้นัแรกของ
โครงการคนัละครึ�ง	เฟส	3	วั้นัแรกนัั�นัสูงถึง	791.3	
ล้านับาท	หัรือยอดใช้ำจ่ายรว้มทุกโครงการวั้นัแรก
เช่ำนักันันัั�นัทะลุเกินั	1.6	พันัล้านัทีเดียว้	หัรือ
เมื�อปีิดโครงการแล้ว้โครงการคนัละครึ�งเฟส	2	
มียอดใชำ ้จ่ายรว้มสูงถึง	102,065	ล ้านับาท	

ตั่ว้เลขพว้กนีั�แม้จะดูสูงมากแต่่ผ่ลต่่อการกระตุ่้นั
เศึรษฐกิจนัั�นัจะดูจากตั่ว้เลขยอดรว้มนีั�อย่างเดียว้
ก็อาจจะทำาให้ัเข้าใจคลาดเคลื�อนัได้	เพราะต่ามปีกติ่
ปีระชำาชำนัทั�ว้ไปีก็ใชำ้จ่ายซืึ่�อสินัค้าและบริการ
กันัเปี็นัปีระจำาอยู่แล้ว้	การจะดูปีระสิทธิุผ่ลของ
การกระตุ่้นัเศึรษฐกิจจึงคว้รจะดูจากรายจ่ายที�
เพิ�มขึ�นัจากเดิมมากกว้่า	เพราะถ้าไม่รู้ว้่าตั่ว้เลข
ใชำ้จ่ายเดิมเปี็นัเท่าไหัร่อาจมารู้ทีหัลังว้่าตั่ว้เลข
ใช้ำจ่ายใหัม่ที�ดูเหัมือนัสูงมากนัั�นัยงัน้ัอยกว่้ายอดเดิม
เสียอีกก็ได้	(แค่ยกตั่ว้อย่างนัะครับ	ไม่ใชำ่ว้่ายอด
ใช้ำจ่ายของครัว้เรือนัจะลดลงจริง)
						ส่ว้นัค่า	marginal	นัั�นัในัทางเศึรษฐศึาสต่ร์
จะซัึ่บซ้ึ่อนักว่้าการเปีลี�ยนัแปีลงเพิ�มขึ�นัหัรือลดลง
ต่ามปีกติ่	เนืั�องจากฐานัของการเปีลี�ยนัแปีลง
ไม่เหัมือนัหัรือไม่เท่ากันั	เช่ำนั	การใช้ำจ่ายส่ว้นัของรัฐ
จะกระตุ่้นัใหั้ปีระชำาชำนัใชำ้จ่ายมากขึ�นัเท่าใดนัั�นั	
สมมุติ่ว้่าโครงการคนัละครึ�งเฟส	1	รัฐใชำ้จ่าย	
1	แสนัล้านัทำาใหั้การใชำ้จ่ายปีระชำาชำนัเพิ�มขึ�นั		
1	หัมื�นัล้านั		แต่่ถ้าเฟส	2	ทำาให้ัปีระชำาชำนัใช้ำจ่าย
เพิ�มขึ�นั	1	หัมื�นัล้านัเท่ากันัแต่่รัฐบาลต้่องใช้ำจ่ายถึง	
1.5	แสนัล้านับาท	เราก็คงจะบอกว่้า	2	โครงการนีั�
ปีระสิทธิุผ่ลเท่ากันัคงไม่ได้	ในักรณีนีั�ก็คงต่้องใชำ้
ตั่ว้เลขในัลักษณะค่า		marginal		โดยเทียบว้่า
การเพิ�มการใชำ ้จ ่ายของรัฐ	1	หันั ่ว้ย(เชำ ่นั	
1	พันัล้านับาท)	ของแต่่ละเฟสนัั�นักระตุ่้นัการ
ใช้ำจ่ายของปีระชำาชำนัเพิ�มได้เท่าใด	ซึึ่�งถ้าคิดแบบนีั�
ก็จะได้ข้อมูลที�ชัำดเจนัขึ�นัว้่าสำาหัรับโครงการในั
เฟส	1	นัั�นัทุกรายจ่ายของรัฐบาล	1	พันัล้านั
จะทำาใหั้รายจ่ายปีระชำาชำนัเพิ�มจากเดิมได้	100	
ล้านับาท	ในัขณะที�การใชำ้จ่ายของรัฐ	1	พันัล้านั
เท่ากันัในัเฟส	2	จะชำ่ว้ยใหั้รายจ่ายปีระชำาชำนั
เพิ�มแค่ราว้	66.7	ล้านับาทเท่านัั�นั
						ส่ว้นัในักรณีตั่ว้เลขคนัติ่ดหัรือคนัต่ายจาก
โควิ้ดนัั�นัก็อย่าไปีดูจากตั่ว้เลขรว้มอย่างเดียว้
เพราะอันัดับ	1	และ	2	ก็จะเปี็นัสหัรัฐฯ	และ
อินัเดียอยูต่่ลอด	แม้ว่้าต่อนันีั�การระบาดในัสหัรัฐฯ	
จะบรรเทาลงเยอะแล้ว้ก็ต่าม	ในักรณีในันีั�จะไม่ใช้ำ
ตั่ว้เลข	marginalแต่่นั่าจะเปี็นัตั่ว้เลขอัต่ราส่ว้นั
หัรือเปีอร์เซ็ึ่นัต่์ต่่อปีระชำากร	ซึึ่�งถ้าคิดดูแล้ว้อาจ
ต่กใจกับตั่ว้เลขอัต่ราการติ่ดเชืำ�อจากโควิ้ดของ
ปีระเทศึเราไปีมากกว่้านีั�ก็ได้

(กรณีบัต่รหัายให้ัแนับใบแจ้งคว้ามด้ว้ย)
4.	ซึ่องเปีล่าติ่ดแสต่มปี์	พร้อมจ่าหันั้าซึ่อง	ชืำ�อ	-
นัามสกุลและที�อยู่ของนัักศึึกษาให้ัชัำดเจนั
5.	ค่าธุรรมเนีัยมธุนัาณัติ่	จำานัว้นั	100	บาท	สั�งจ่าย
ในันัามมหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	ปีณ.รามคำาแหัง
6.	จัดส่งคำาขอฯ	และเอกสารทางไปีรษณีย์มาที�		
ฝ่่ายทะเบียนัปีระวั้ติ่นัักศึึกษา	อาคาร	สว้ปี.	ชัำ�นั	2	

มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	หััว้หัมาก	บางกะปี	ิ
กรุงเทพฯ	10240
	 หัากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียด
เพิ�มเติ่มได้ที�	ฝ่ ่ายทะเบียนัปีระวั้ติ่นัักศึึกษา	
อาคาร	สว้ปี.	ชัำ�นั	2	หัรือทางโทรศัึพท์ที�	02-310-
8605

ทั้้�งหมด vs ส่่วนเพ่ิ่�มทั้้�งหมด vs ส่่วนเพ่ิ่�มตอน...ตอน...

http://www.iregis2.ru.ac.th


ข่าวรามคำาแหง   วันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔๖

      ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคำของมนุษย์เปลีั�ยนแปลังไปอย่างรวิดเร็วิ นักการตลัาด
ต้องคำอยติดตามพฤติกรรมของคำนรุ่นใหม่ นักการตลัาดยคุำดิจิทัลัต้องคำอยพัฒนาการ
เข้าใจลูักค้ำาเพ่�อสร้างคำวิามเช่้�อมั�นแลัะเข้าถึุงลูักค้ำา คำอยวิิเคำราะห์เทรนทางการตลัาด 
เพ่�อสร้างคำอนเทนต์ที�ดึงดูดคำวิามสนใจของลูักคำ้า การพัฒนาโปรแกรมที�คำอยตอบ
คำำาถุามลูักค้ำาโดยอัตโนมัติทันทีแลัะตลัอดเวิลัา การค้ำนหาสินค้ำาด้วิยเสียง เบ่�องหลััง
การสำาเร็จของการทำาตลัาดในยคุำดิจิทัลันั�นค่ำอ เทคำโนโลัยปีระมวิลัผ่ลัภาษาธีรรมช้าติ 
(Natural Language Processing: NLP) เป็นการทำาให้คำอมพิวิเตอร์เข้าใจภาษา
ที�มนุษย์ใช้้ส่�อสารกันบนเคำร่อข่ายส่�อสังคำมออนไลัน์ (Social Media Network) 
เป็นที�น่าแปลักใจวิ่า หลัายท่านอาจไม่ทราบเลัยวิ่า ได้สัมผั่สกับเทคำโนโลัยี
ภาษาธีรรมช้าติในชี้วิิตประจำาวัินมาแล้ัวิ โดยเฉพาะในแวิดวิงธุีรกิจ ผู้่ประกอบธุีรกิจ
ใช้้การเข้าใจภาษาที�มนุษย์ส่�อสารมาทำาคำวิามเข้าใจกับพฤติกรรมของลูักคำ้า เข้าใจ
ถึุงคำวิามรู้สึกแลัะคำวิามต้องการที�แท้จริงของลูักคำ้า เช้่น การเข้าใจข้อคำวิามที�ลูักคำ้า
ส่วินใหญ่โพสต์แสดงคำวิามคิำดเห็นเกี�ยวิกับสินคำ้าหร่อบริการ การสั�งงานบนรถุยนต์
ผ่่านอเล็ักซ่า (Alexa) หร่อสิริ (Siri) บนโทรศัพท์ด้วิยเสียง การคุำยโต้ตอบ สอบถุาม
ข้อมูลัสินคำ้าแลัะบริการผ่่านโปรแกรมแกรมที�เรียกวิ่า แช้ทบอท (Chat bot) 
การคำ้นหาข้อมูลัด้วิยเสียง แลัะการอ่านป้ายร้านคำ้า เมนูอาหารแลั้วิแปลัภาษาไทย 
(ผ่่านกลั้อง) นักการธุีรกิจบูรณาการส่�อสารทางการตลัาดกับเทคำโนโลัยีประมวิลัผ่ลั
ภาษาธีรรมช้าติเพ่�อสร้างกลัยุทธี์ทางการตลัาดดิจิทัลัที�เข้าใจเข้าถึุงผู่้บริโภคำ
มากกวิ่าตัวิผู่้บริโภคำเองจะทราบ เพราะโดยธีรรมช้าติของมนุษย์ช้อบเร่�องที�ทำาให้
แปลักใจเน่�องจากสร้างสีสันใหม่กับชี้วิิตในยุคำดิจิทัลั

รู้้�จัักการู้ปรู้ะมวลผลภาษาธรู้รู้มชาติิ (Natural Language Processing: NLP)
      เรียกย่อว่ิา เอ็นแอลพี (NLP) เป็นหนึ�งในเทคำโนโลัยปัีญญาประดิษฐ์ (Aritificial 
Intelligence:AI) โดยเป้าหมายของเอ็นแอลัพี ค่ำอ การทำาให้คำอมพิวิเตอร์เข้าใจ
ภาษาของมนุษย์ เพ่�อให้เกิดการส่�อสารข้อมูลั รวิมทั�งการวิิเคำราะห์ข้อมูลัคำวิามคิำดเห็น
แลัะคำวิามรู้สึกออกมาได้อย่างเข้าใจคำวิามหมายของภาษาที�มนุษย์ส่�อสารกัน เช้่น 
การวิิเคำราะห์คำวิามรู้สึกของมนุษย์ (Sentiment Analysis) ต่อสินคำ้าแลัะบริการ
ขององคำ์กร การใช้้ส่�อสารกับลูักคำ้าผ่่านระบบแช้ทบอท (Chat bot) โดยไม่ต้องใช้้
มนุษย์ เป็นต้น ที�ผ่่านมาเวิลัาที�คำอมพิวิเตอร์ประมวิลัผ่ลั โปรแกรมจะถูุกออกแบบ
ให้เข้าใจรหัสแลัะตัวิเลัขที�มีคำวิามซับซ้อน ซึ�งไม่ใช่้ภาษาที�เป็นประโยคำแบบที�มนุษย์
ใช้้กัน ดังนั�นการใช้้เทคำโนโลัยีปัญญาประดิษฐ์ อย่างเอ็นแอลัพีเข้ามาเป็นตัวิกลัาง
ในการประมวิลัผ่ลัข้อมูลั แลัะแสดงผ่ลัออกมาในรูปแบบการส่�อสารของมนุษย์
จะมีส่วินช่้วิยให้การทำางานของผู้่ใช้้งานหร่อลูักค้ำาเป็นไปได้อย่างราบร่�นขึ�น แลัะสามารถุ
นำาไปใช้้ประโยช้น์ได้กับวิงการธุีรกิจแลัะวิงการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิีภาพ
ปรู้ะโยชน์์ของการู้ใช� NLP ท่ี่�เรู้าน์ำาไปใช�ใน์ชีวิติปรู้ะจัำาวัน์ 
1. เคร่ืองมือแปลภาษา บริการแปลัภาษาของกูเกิ�ลั (Google Translate) ที�ทำาการ
แปลัภาษาแลั้วิ ยังมีเร่�องของการจัดเรียงคำำาให้สลัะสลัวิยเหม่อนกับที�มนุษย์เขียน 
2. การปรับแก้ไวยากรณ์ในประโยคที�ถูุกต้องบนโปรแกรมประมวิลัผ่ลัคำำา 
3. อัลกอริทึมเข้าใจึภาษามนุษย์ เช่้น เบิร์ท (BERT) ของกูเกิ�ลั (Google) ด้วิยการ
จับคำำาสำาคัำญ (Keyword) ของข้อคำวิาม 
4. การค้นหาเอกสาร เช่้น บริการกูเกิ�ลัดอก (Google Doc.) ที�รวิดเร็วิแลัะแม่นยำา 
5. การใชำ้ค้นหาด้้วยเสียง (Voice Search) มีการส่�อสารระหวิ่างมนุษย์แลัะระบบ
คำอมพิวิเตอร์ เช่้น สิริ (Siri) ของบริษัทแอปเปิ�ลั โดยที�โปรแกรมจะมีการโต้ตอบกับ
ผู่้ใช้้งาน (ลูักคำ้า) ได้อย่างเป็นธีรรมช้าติ 

6. การสำารวจึและช่ำวยมนุษย์วิเคราะห์ความร้้สึก เพ่�อนำาไปใช้้ในวิงการธุีรกิจแลัะ
อุตสาหกรรม
      เทคำโนโลัยีเอ็นแอลัพีช้่วิยให้คำอมพิวิเตอร์เข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ�นวิ่า กำาลัังถุาม
อะไร? หร่อมองหาอะไร? อยู่ซึ�งในปัจจุบัน เอ็นแอลัพีมีคำวิามซับซ้อนแลัะเข้าใจ
คำำาศัพท์ได้ดีขึ�น ทำาให้ผ่ลัการค้ำนหาค้ำนเจอง่ายขึ�น แลัะตอบโจทย์กับลูักค้ำามากขึ�น

การู้ปรู้ะยุกติ์ใช�งาน์เที่คโน์โลย่เอ็น์แอลพ่ีกับการู้ติลาดดิจัิที่ัล (NLP in 
Digital Marketing)
      มุมมองของนักธุีรกิจ การทำาการตลัาดออนไลัน์นั�นต้องอาศัยเอ็นแอลัพี ที�มี
ส่วินช่้วิยให้กลุ่ัมเป้าหมายเกิดคำวิามเข้าใจในสิ�งที�แบรนด์ต้องการจะส่�อสารออกไป 
ทั�งในรูปแบบของคำอนเทนต์ การทำาโฆ์ษณา หร่อการวิิเคำราะห์ข้อมูลัจากการวัิดผ่ลั
ทางการตลัาด ตัวิอย่างเช้่น อะไรเป็นแรงจูงใจที�ทำากลุั่มเป้าหมายคำลิักโฆ์ษณา 
สาเหตุของการเกิดยอดอัตราส่วินของคำนเข้ามาเว็ิบของสินค้ำาของเราอยูแ่ค่ำหน้าเดียวิ
แล้ัวิปิดไป (bounce rate) สิ�งที�ต้องการแสดงบนหน้าแลันด์ดิ�งเพจ (Landing Page 
ค่ำอ หน้าเว็ิบไซต์ที�ต้องการให้ลูักคำ้าคำลิักแลั้วิไปยังหน้านั�น) ค่ำออะไร? สาเหตุที�
ลูักค้ำาไม่ซ่�อสินค้ำา! หร่อออกจากหน้าช้ำาระสินค้ำาก่อนจ่ายเงินจริงเป็นเพราะอะไร? 
นอกจากนี� เอ็นแอลัพีมีส่วินช้่วิยนักการตลัาดในการใช้้คำำาคำ้นหาด้วิยเสียง (Voice 
Search) เป็นอย่างมาก เน่�องจากอัลักอริทึมการแปลังสารจากคำอมพิวิเตอร์ให้
กลัายเป็นภาษามนุษย์ ทำาให้เอ็นแอลัพีเปรียบเสม่อนผู้่ปิดทองหลัังพระ

เที่คโน์โลย่เอ็น์แอลพ่ีส่่งเส่ริู้มการู้ติลาดดิจิัทัี่ลอย่างไรู้? (NLP can level up
Digital Marketing)
      เอ็นแอลัพีมีส่วินช้่วิยทำาการตลัาดออนไลัน์เพ่�อให้ลูักคำ้ากลุั่มเป้าหมายเกิด
คำวิามเข้าใจในสิ�งที�แบรนด์ต้องการจะส่�อสารออกไป ทั�งในรูปแบบของคำอนเทนต์ 
การทำาโฆ์ษณา หร่อการวิิเคำราะห์ข้อมูลัจากการวัิดผ่ลัทางการตลัาด ตัวิอย่างเช่้น 
1. การทำาให้ล้กค้าเข้าใจึแบรนด้์สินค้า ไม่วิ่าแบรนด์ของคุำณจะไม่ใช้่องคำ์กรใหญ่ 
หร่อเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ (Start Up) ที�เพิ�งเริ�มต้นทำาธุีรกิจก็สามารถุนำาเทคำโนโลัยี
มาใช้้กับธุีรกิจได้ เพ่�อให้เกิดประสิทธิีภาพสูงสุดการทำาการตลัาดซึ�งแบรนด์เอง
สามารถุใช้้เทคำโนโลัยีเอ็นแอลัพีคำ้นหารีวิิวิ หร่อคำำาติช้มจากลูักคำ้าที�ใช้้สินคำ้าแลัะ
บริการได้บนโลักออนไลัน์ ระบบเอ็นแอลัพีจะช้่วิยวิิเคำราะห์บทคำวิามที�มีเน่�อหา
เกี�ยวิข้องกับแบรนด์ ทำาให้คุำณทราบว่ิา ลูักค้ำาหร่อคำนบนโลักออนไลัน์มีคำวิามคิำดเห็น
อย่างไร? กับแบรนด์คุำณ โดยข้อคำวิามจากลูักคำ้าทั�งในเชิ้งบวิกแลัะเชิ้งลับที�อยู่บน
แพลัตฟัอร์มทวิิทเตอร์ (Twitter) แลัะส่�อสังคำมออนไลัน์อ่�น ที�สามารถุใช้้เคำร่�องม่อ
ในการเก็บข้อมูลั เพ่�อค้ำนหารีวิิวิผ่่านแพลัตฟัอร์มออนไลัน์ได้  
2. สร้างโปรแกรมแชำทบอท (Chat bot) เพ่ือบริการล้กค้า ช่้วิยให้ผู้่ประกอบการ
ไม่จำาเป็นต้องนั�งตอบคำำาถุามลูักคำ้าแบบ 24 ชั้�วิโมงอีกต่อไป เพียงแคำ่ติดตั�งระบบ
แช้ทบอท เพ่�อให้ลูักคำ้าได้เข้าไปสอบถุามรายลัะเอียดเบ่�องต้น แลัะช้่วิยให้ลูักคำ้า
ไม่ต้องเสียเวิลัารอนาน นอกจากนี� นักธุีรกิจจะลังทุนกับระบบแช้ทบอทเพียงคำรั�งเดียวิ
ก็สามารถุใช้้ในการทำาธุีรกิจระยะยาวิได้ ไม่ต้องเสียงบประมาณในการจ้างพนักงาน 
จะเห็นวิ่าการใช้ ้แช้ทบอทสามารถุตอบสนองคำวิามต้องการของลูักคำ้าได ้
หลัากหลัายประการ 
3. สามารถวิเคราะห์เทรนด้์ การใช้้งานที�จะมาถึุงในอนาคำต หลัายท่านอาจเคำย
ใช้้เคำร่�องม่อในการรวิบรวิมข่าวิสาร (ฟีัด RSS*) เพ่�อค้ำนหาข้อมูลัทั�วิไปที�เกี�ยวิข้อง
กับสินค้ำาแลัะบริการจากแบรนด์แบบเฉพาะเจาะจง ซึ�งเอ็นแอลัพีมีวิิธีีการรวิบรวิม
ข้อมูลัเพ่�อมาสรุปประเด็นหลัักได้เช่้นเดียวิกัน แถุมยังสามารถุทำาได้แบบแยกส่วิน
เพ่�อให้ง่ายต่อการจัดประเภทอีกด้วิย (RSS* ย่อมาจาก  Really Simple Syndication 
เป็นข้อมูลัที�อยู่ในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอลั (XML) สามารถุนำามาใช้้เพ่�อการกระจาย
ข่าวิทางเว็ิบไซต์ ซึ�ง RSS ช้่วิยให้เรารับข่าวิสารจากเว็ิบไซต์ ที�คำอยให้บริการ
ข้อมูลัได้เร็วิขึ�น)
4. การสร้างข้อความโฆษณาสำาหรับสินค้าและบริการ คำอมพิวิเตอร์สามารถุ
สร้างคำอนเทนต์ได้เหม่อนที�มนุษย์เขียนออกมา เม่�อเทคำโนโลัยีเอ็นแอลัพีสามารถุ
สร้างข้อคำวิามโฆ์ษณา (Copywriting) ออกมาเพ่�อใช้้เป็นคำำาอธิีบายแลัะแนะนำา
สินค้ำาบนหน้าเว็ิบไซต์ ซึ�งแบรนด์ขนาดใหญ่อย่าง อาลีับาบา (Alibaba) ก็มีระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนคำอนเทนต์อธิีบาย               (อ่่านต่่อ่หน้า 8)

ร้ปท่� 1 การบูรณ์าการเทั้คโนโล้ยี่กับการตล้าดในยุ่คด่จ่ัทัั้ล้ (ภาพโดย่ Sujin.soman จัาก 
Pixabay คำาค้นทีั้�ใช้่: AI & Digital Marketing)

(Natural Language Processing in Marketing Communication)(Natural Language Processing in Marketing Communication)

ส่ื่�อสื่ารการตลาดส่ื่�อสื่ารการตลาด
กับปััญญาปัระดิษฐ์์ด้วยภาษามนุุษย์  กับปััญญาปัระดิษฐ์์ด้วยภาษามนุุษย์  

อาจึารย์ประหยัด้ เลวัน                                                                                                   ภาควิชำาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์อาจึารย์ประหยัด้ เลวัน                                                                                                   ภาควิชำาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
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เจ้ึาของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำำาแหง
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ผู้้ป้ระสานงานข้อมล้สารสนเทศ				นางรัช้น	ี	โคำตรพรหม																						 

คณะผู้้จ้ึดั้ทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธักิารผู้้้ช่ำวย					รศ.วิารศิา		พลัายบวัิ     อาจารย์อภสิิทธีิ	์	ศภุกิจเจรญิ					นางปญุญสิา		อรพนิท์					น.ส.กลุัศิรา		เจรญิสขุ
กองบรรณาธิัการ	 					น.ส.พรรณวิรา		เพิ�มพูลั					 น.ส.กนิษฐา		ทองจบั     นายสุภะชั้ย อวินศรี
ช่ำางภาพ	 	 					นายภาณพุงศ์		พงิไธีสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจึดั้หน้า					นายสณัฐติ	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพลั		ศรพรหม    				

 รองศาสตราจึารย์ ด้ร.ธัรรมศักดิ้� ยีมิน
อาจารย์ประจำาภาคำวิิช้าชี้วิวิิทยา คำณะวิิทยาศาสตร์
แลัะผู้่แทนประเทศไทยในส่วิน Scientific Advisory
Committee ของศูนย์อาเซียนว่ิาด้วิยคำวิามหลัากหลัาย
ทางชี้วิภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB)
เข้าร่วิมประชุ้มวิิช้าการ Third ASEAN Conference
on Biodiversity “Towards 2050 : Living in
Harmony with Nature” ซึ�งเป็นการประชุ้มผ่่าน
ส่�ออิเล็ักทรอนิกส์ด้วิยโปรแกรม Zoom Meeting
เม่�อวัินที� 5 กรกฎาคำม 2564 ซึ�งดำาเนินงานโดย
ASEAN Centre for Biodiversity ร่วิมกับ Ministry
of Energy and Natural Resources of Malaysia
ประเทศมาเลัเซีย โดยมีวัิตถุุประสงคำ์เพ่�อให้การ
ทำางานร่วิมกันระหว่ิางประเทศสมาชิ้กอาเซียน แลัะ
หน่วิยงานของรัฐ องคำ์กรระดับภูมิภาคำแลัะองคำ์กร
ระหวิ่างประเทศ ในการอนุรักษ์คำวิามหลัากหลัาย
ทางชี้วิภาพอย่างยั�งยน่ รวิมถึุงการแบ่งปันผ่ลัประโยช้น์
จากการใช้้คำวิามหลัากหลัายทางชี้วิภาพในภูมิภาคำ
อย่างเท่าเทียมแลัะเป็นธีรรม

 ผู้้้ชำ่วยศาสตราจึารย์ ด้ร.เอก แสงวิเชีำยร
เป็นประธีานในการประชุ้มคำณะทำางานโคำรงการ
อนุรักษ์พันธุีกรรมพ่ช้อันเน่�องมาจากพระราช้ดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช้สุดาฯ สยามบรมราช้กุมารี
- มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง (อพ.สธี.-ม.ร.) ในการ
ประชุ้มภายใน คำรั�งที� 1/2564 ณ ห้องประชุ้มหน่วิย
วิิจัยไลัเคำน ภาคำวิิช้าชี้วิวิิทยา คำณะวิิทยาศาสตร์
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เม่�อวัินที� 7 กรกฎาคำม
2564 โดยสาระการประชุ้มที�สำาคัำญ ค่ำอ การพิจารณา
นโยบายแลัะแนวิทางการทำางานที�ผ่่านมา ตลัอดจน
การวิางแผ่นปฏิิบัติงานประจำาปีงบประมาณ 2566-
2569 เพ่�อให้สอดคำล้ัองกับพันธีกิจของมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง แลัะแผ่นแม่บท อพ.สธี.-ม.ร. ระยะ 5
ปีที� 7 ต่อไป พร้อมทั�งพิจารณาอุปสรรคำแลัะปัญหา
การทำางานของคำณะนักวิิจัยโคำรงการ อพ.สธี.-ม.ร.
ที�ผ่่านมา ซึ�งผ่ลัการพิจารณาต่างๆ จะนำาไปปฏิิบัติ
ให้เป็นรูปธีรรม ตลัอดจนติดตามผ่ลัการดำาเนินงาน
แลัะนำามาเสนอในการประชุ้มคำรั�งต่อไป

 คำณาจารย์ แลัะนักวิิจัยกลุั ่มวิิจัยคำวิาม
หลัากหลัายทางชี้วิภาพในทะเลั (Marine Biodiversity
Research Group: MBRG) ภาคำวิิช้าชี้วิวิิทยา คำณะ
วิิทยาศาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เข้าร่วิมประชุ้ม
แลัะนำาเสนอผ่ลังานการวิิจัย เร่�อง Distribution
and abundance of larval fish from underwater
pinnacles in the Eastern Gulf of Thailand
ในการประชุ้มวิิช้าการ 44th Annual Larval Fish
Conference เม่�อวัินที� 24 – 26 มิถุุนายน 2564
ณ University of Connecticut ประเทศสหรัฐ
อเมริกา โดยเป็นการประชุ้มผ่่านส่�ออิเล็ักทรอนิกส์
ระบบ online ซึ�งการประชุ้มฯ ดำาเนินการโดย 
Early Life History Section, American
Fisheries Society (AFS)

 รองศาสตราจึารย์ ด้ร.ธัรรมศักดิ้� ยีมิน
อาจารย์ประจำาภาคำวิิช้าชี้วิวิิทยา คำณะวิิทยาศาสตร์
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง แลัะนายกสมาคำมวิิทยา-
ศาสตร์ทางทะเลัแห่งประเทศไทย ได้รับเชิ้ญเข้า
ร่วิมประชุ้ม Inception Workshop of the UNEP/GEF
Implementing the Strategic Action Programme
for the South China Sea and Gulf of Thailand
(SCS SAP Project) เม่�อวัินที� 1 กรกฎาคำม 2564
ซึ�งเป็นการประชุ้มผ่่านส่�ออิเล็ักทรอนิกส์ด้วิยโปรแกรม
Zoom Meeting  สำาหรับโคำรงการดังกลั่าวิเป็น
คำวิามร่วิมม่อระหวิ่างประเทศ 6 ประเทศ ได้แก่
กัมพูช้า จีน อินโดนีเซีย ฟัิลิัปปินส์ เวีิยดนาม แลัะ
ไทย โดยมีวัิตถุุประสงคำ์เพ่�อให้บรรลุัเป้าหมาย
การดำาเนินงานตามแผ่นปฏิิบัติการเชิ้งกลัยุทธี์
สำาหรับการจัดการสิ�งแวิดล้ัอมทางทะเลัแลัะช้ายฝั่�ง
ในทะเลัจีนใต้แลัะอ่าวิไทย ซึ�งดำาเนินการโดย โคำรงการ
สิ�งแวิดลั้อมแห่งสหประช้าช้าติ (อังกฤษ: United
Nations Environment Programme หร่อ UNEP)
แลัะได ้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุน
สิ�งแวิดลั้อมโลัก (Global Environment Facility
หร่อ GEF)

 รองศาสตราจึารย์รสิตา โอสถานนท์ 
ประธีานกรรมการฝ่่ายดำาเนินงานโคำรงการพัฒนา
ผ่ลิัตภัณฑ์์ คำณะวิิทยาศาสตร์ในเชิ้งพาณิช้ย์ เป็น
ประธีานในการประชุ้มคำณะกรรมการฝ่่ายดำาเนินงาน
แลัะประธีานคำณะกรรมการฝ่่ายต่าง ๆ ของโคำรงการฯ
คำรั�งที� 1/2564 เม่�อวัินที� 30 มิถุุนายน 2564 ซึ�งเป็น
การประชุ้มผ่่านส่�ออิเล็ักทรอนิกส์ด้วิยโปรแกรม
Zoom Meeting โดยโคำรงการดังกลั่าวิ ได้ผ่่าน
คำวิามเห็นช้อบจากที�ประชุ้ม ก.บ.ม.ร. เม่�อวัินที� 28
เมษายน 2564 สำาหรับการประชุ้มในคำรั�งนี� คำณะ
กรรมการได้ร่วิมกันพิจารณาร่างแผ่นการดำาเนินงาน
ของโคำรงการฯ ประจำาปีงบประมาณ 2564 เช่้น การ
ระดมคำวิามคิำดเห็นจากคำณะกรรมการฯ การออกแบบ
โลัโก้ ฉลัากแลัะบรรจุภัณฑ์์ เป็นต้น โดยผ่ลิัตภัณฑ์์
ที�คำณะวิิทยาศาสตร์สนใจพัฒนา ได้แก่ สบู่เหลัวิ-
สบู่ก้อนสมุนไพร นำ�ามันว่ิานสรรพยา แป้งประสะผิ่วิ
ภายนอก เมล็ัดกาแฟัคัำ�วิ ซึ�งผ่ลัการพิจารณาต่าง ๆ
จะนำาไปปฏิิบัติให้เป็นรูปธีรรม จะมีการติดตามผ่ลั
การดำาเนินงานแลัะนำามาเสนอในการประชุ้มคำรั�งต่อไป

 รองศาสตราจึารย์ ด้ร.ธัรรมศักดิ้� ยีมิน
อาจารย์ประจำาภาคำวิิช้าชี้วิวิิทยา คำณะวิิทยาศาสตร์
เข้าร่วิมการประชุ้มแลัะนำาเสนอผ่ลังานทางวิิช้าการ
ในงานประชุ้ม The 11th MARE People and the
Sea Virtual Conference ในหัวิข้อ Limits to
Blue Growth? เม่�อวัินที� 28 มิถุุนายน - 2 กรกฎาคำม
2564 ซึ�งจัดโดย Center for Maritime Research
(MARE) จากกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธีอร์แลันด์
โดยมีผู่้เข้าร่วิมประชุ้มมากกวิ่า 600 คำน จาก 75
ประเทศ ซึ�งผ่ลังานที�นำาเสนอได้รับการสนับสนุนจาก
Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada ค่ำอ โคำรงการ DFM (Dried
Fish Matters) (นำาโดย University of Manitoba)
แลัะ The V2V (Vulnerability to Viability) Global
Partnership (นำาโดย University of Waterloo)
เพ่�อสนับสนุนงานวิิจัยเกี�ยวิกับผ่ลิัตภัณฑ์์ประมงแลัะ
การประมงพ่�นบ้าน

กิิจกิรรมคณะวิิทยาศาสตร์
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ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๖)๘   วันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔

คณะศิิลปกรรมศิาสตร์ 
รัับนัักศึึกษาใหม่่

RU:Know: ส่ื่�อสื่ารการตลาดกับปััญญาปัระดิษฐ์์ฯ 
                                     (ต่่อจากหน้้า 6)

รายละเอียดผ่ลิต่ภัณฑ์์บนัเว็้บไซึ่ต่์	ทำาใหั้ปีระหัยัดเว้ลา
และแรงงานัมนุัษย์เขียนัคำาโฆษณาทีละหัลายร้อยหัน้ัา
อีกด้ว้ย
5. การใช้้คำาค้นัหาด้วยเสีื่ยง		เทคโนัโลยีการค้นัหัา
ด้ว้ยเสียง	(Voice	Search)	ที�ใชำ้เทคโนัโลยีเอ็นัแอลพี
เข้ามาช่ำว้ยให้ัเกิดปีระโยชำน์ั	ปีี	2020	ที�ผ่่านัมา	ผู้่บริโภค
ชำาว้อเมริกันัมีลำาโพงอัจฉริยะติ่ดบ้านัเอาไว้้มากกว่้า
ร้อยละ	75	โดยผู่้ใชำ้งานัลำาโพงอัจฉริยะได้ใชำ้ปีระโยชำน์ั
เพื�อค้นัหัาด้ว้ยเสียง	เชำ่นั	การถามพยากรณ์อากาศึ	
การสอบถามเส้นัทางจราจร	ถือได้ว้่า	แบรนัด์ที�ผ่ลิต่
ลำาโพงอัจฉริยะออกมาปีระสบคว้ามสำาเร็จเป็ีนัอย่างมาก	
นัอกจากนีั�เน็ัต่ฟลิก	(Netflix)	ยังได้โปีรโมต่ซีึ่รีส์	
“Stranger	things”	ภาค	2	จากการใช้ำเทคโนัโลย	ีเมื�อมี
ผู่้ใชำ้กูเกิ�ลโฮม	(Google	Home)	ใชำ้คำาค้นัหัา	“chat”	
with	the	character	Dustin	เพื�อเพิ�มคว้ามบันัเทิง
ให้ักับผู้่ชำมอีกด้ว้ย

 สรุุป สรุุป

      การปีระมว้ลผ่ลภาษาธุรรมชำาติ่	(Natural	Language	
Processing:NLP)	เปี็นัเทคโนัโลยีที�เปี็นัส่ว้นัหันึั�งในั
ชีำวิ้ต่ปีระจำาวั้นั	โดยภาคธุุรกิจได้นัำามาปีรับใชำ้ได้อย่าง
เปี็นัธุรรมชำาติ่	ซึึ่�งต่อบสนัองคว้ามต่้องการขั�นัพื�นัฐานั
ของผู่้บริโภคอย่างมีปีระสิทธิุภาพ	หัากนัักการต่ลาด
ยุคดิจิทัลเข้าใจพฤติ่กรรมและคว้ามสนัใจของกลุ่ม
เป้ีาหัมายได้อย่างลึกซึึ่�งโดยใช้ำเอ็นัแอลพีมาเป็ีนัเครื�องมือ
ต่อบโจทย์ลูกค้าได้	ซึึ่�งปีระโยชำนั์ที�เอ็นัแอลพีสามารถ
นัำาไปีใชำ้ในัด้านัการต่ลาดดิจิทัล	(Digital	Marketing)	
การสื�อสารการต่ลาด	(Marketing	Communication)	
และด้านัอื�นันัั�นั	ทำาใหั้เกิดคว้ามเข้าใจถึงคว้ามต่้องการ
ของลูกค้า	แล้ว้นัำามาสร้างโปีรแกรมแชำทบอท	(Chatbot)	
ใชำ้รว้บรว้มข้อมูลที�แบรนัด์ต่้องการได้อย่างรว้ดเร็ว้	
สามารถสร้างคอนัเทนัต่์	หัรือข้อคว้ามสำาหัรับโฆษณา
สินัค้าและบริการ	(Copywriting)	บนัโลกออนัไลนั์ได้
พร้อมกับใชำ้กับเทคโนัโลยีค้นัหัาด้ว้ยเสียงพูด	(Voice	
Search)	ที�เปี็นัภาษาธุรรมชำาติ่ของมนุัษย์	ชำ่ว้ยพัฒนัา
และส่งเสริมศัึกยภาพการทำาธุุรกิจในัยคุดิจิทัล	เทคโนัโลยี
เอ็นัแอลพีจึงเป็ีนัเทคโนัโลยทีี�น่ัาจับต่ามองในัยคุปัีจจุบันั	

แหล่่งอ้้างอิ้ง 

1.	สเต็่บอคาดิมี.	(2564).	“Natural	Language	Processing:	
การสื�อสารระหัว้่างภาษามนุัษย์และ	AI	ที�มีผ่ลต่่อ	Digital	
Marketing”	(แหัล่งข ้อมูลออนัไลนั์	url:	https://
stepstraining.co/foundation/natural-language-
processing	ค้นัเมื�อวั้นัที�	7	กรกฎาคม	2564.)	
2.	แอดมินัเอไอ.	(2564).	“Digital	Marketing	คืออะไร?	
สำาคัญอย่างไรต่่อธุุรกิจออนัไลนั์”	(แหัล่งข้อมูลออนัไลนั์	
url:	https://www.advancedis.co.th/en/blog/
digital-marketing-สำาคัญอย่างไรต่่อธุุรกิจออนัไลนั์	
ค้นัเมื�อวั้นัที�	9	กรกฎาคม	2564.)	

						คณะศิึลปีกรรมศึาสต่ร์	มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	
เปีิดรับสมัครผู่้สำาเร็จการศึึกษาระดับมัธุยมศึึกษา
เข้าศึึกษาต่่อระดับปีริญญาต่รี	ภาคปีกติ่	ปีระจำา
ภาคเรียนัที�	1/2564	ในั	3	สาขาวิ้ชำา	ได้แก่	สาขาวิ้ชำา
ดนัต่รีสากล	สาขาวิ้ชำานัาฏกรรมไทย	และสาขาวิ้ชำา
ดนัต่รีไทย	โดยเปัิดรับสื่มัครออนัไลนั์ตั�งแต่บัดนีั� - 
22 สิื่งหาคม 2564
						ผู่้สมัครกรอกรายละเอียดผ่่านัทาง	https://
forms.gle/GdrTLHjyCLnz7AkQ8	และแนับหัลักฐานั
การสมัคร	ปีระกอบด้ว้ย	สำาเนัาบัต่รปีระชำาชำนั	
สำาเนัาทะเบียนับ้านั	สำาเนัาใบแสดงผ่ลการเรียนั	
(Transcript)	ที�สำาเร็จการศึึกษาในัระดับมัธุยมศึึกษา
ปีีที�	6	หัรือเทียบเท่า	ใบสมัครและใบขึ�นัทะเบียนั
นัักศึึกษา	(ดาว้น์ัโหัลดที�https://cutt.ly/BmzkYaz)	
ระเบียนัปีระวั้ติ่นัักศึึกษา	(ม.ร.25)	(ดาว้นั์โหัลดที�	
https://cutt.ly/wmzkOor)	และแบบแสดงคว้าม
ยินัยอมในัการเก็บ	ใชำ้	และเปีิดเผ่ยข้อมูลส่ว้นับุคคล	
(ดาว้นั์โหัลดที�	https://cutt.ly/omzkAxI)	รว้มทั�ง
ต่้องส่งหัลักฐานัการชำำาระค่าสมัครจำานัว้นั	600	บาท	
โดยสามารถชำำาระผ่่านัช่ำองทางการโอนัเงินัมาที�	ชืำ�อบัญชีำ:	
คณะศิึลปีกรรมศึาสต่ร์	มร.	เลขที�บัญชีำ:	020-142-
705-001	ธุนัาคารออมสินั	สาขา:	รามคำาแหัง	
						ทั�งนีั�	ระบบจะส่งข้อมูลการสมัครไปียังที�อยู ่	
e-Mail	ของผู่้สมัคร	เพื�อใหั้ต่รว้จสอบคว้ามถูกต่้อง	
และเมื�อชำำาระค่าสมัครเรียบร้อย	คณะจะส่งใบสมัคร
ตั่ว้จริงและเอกสารอื�นัๆ	ที�เกี�ยว้ข้องใหั้ผู่้สมัครทาง

						คณะมนุัษยศึาสต่ร์	มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	
เปิีดรับสมัครนัักศึึกษาใหัม่ระดับปีริญญาต่รี	โครงการ
ศึึกษาภาคพิเศึษหัลักสูต่รศิึลปีศึาสต่รบัณฑิ์ต่	
สาขาวิ้ชำาวั้ฒนัธุรรมเพื�อการท่องเที�ยว้	รุ่นัที�	14	
เรียนัระบบ	Block	Course	ในัวั้นัเสาร์	-	วั้นัอาทิต่ย์
และวั้นัหัยุดนัักขัต่ฤกษ์	(จบหัลักสูต่รภายในั	3	ปีี	
8	ภาคการศึึกษา)	สอนัโดยอาจารย์พิเศึษผู้่ทรงคุณวุ้ฒิ
ที�มีชืำ�อเสียงระดับชำาติ่	อาทิ	ศึ.ดร.ม.ร.ว. สุื่ริยวุฒิิ 
สุื่ขสื่วัสื่ดิ�	และอาจารย์ปัระสื่าท ทองอร่าม	(ครูมืด)	
รว้มทั�งมีการออกภาคสนัามได้ดูงานัจากสถานัที�จริง	
สำาหัรับค่าใช้ำจ่ายภาคการศึึกษาปีกติ่	22,000	บาท	
และภาคฤดูร้อนั	12,000	บาท	(ไม่รว้มภาคสนัาม)		
						ผู่้สนัใจสมัครด้ว้ยต่นัเองได้ตั่�งแต่่บัดนีั� - 30 
กันัยายนั 2564	ที�สำานัักงานัโครงการฯ	อาคาร	1	
ชัำ�นั	1	คณะมนุัษยศึาสต่ร์	มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติ่มโทร	097-164-5651	
หัรือที�	Facebook	:	โครงการพิเศึษ	หัลักสูต่รวั้ฒนัธุรรม
เพื�อการท่องเที�ยว้	มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง

						การปีระชุำมสภามหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	ครั�งที�	9/2564	เมื�อวั้นัที�	12	กรกฎาคม	2564	โดยมี	
นัายสื่งวนั ตียะไพบูลย์สิื่นั		อุปีนัายกสภามหัาวิ้ทยาลัย	เป็ีนัปีระธุานั	มีผ่ลการปีระชุำมที�น่ัาสนัใจ	ดังนีั�	
1. แต่งตั�งผูู้้รักษาราช้การแทนัคณบดีและรองคณบดีคณะนิัติศึาสื่ตร์ 
						ให้ัคว้ามเห็ันัชำอบและอนุัมัติ่แต่่งตั่�ง	ผูู้้ช่้วยศึาสื่ตราจารย์ ดร.อาจรณ เช้ษฐ์สุื่มนั	รองอธิุการบดีฝ่่าย
วิ้ชำาการและวิ้จัย	กรรมการสภามหัาวิ้ทยาลัย	รักษาราชำการแทนัคณบดีคณะนิัติ่ศึาสต่ร์	พร้อมแต่่งตั่�ง
รองคณบดีคณะนิัติ่ศึาสต่ร์	ฝ่่ายต่่างๆ	ดังนีั�	
	 1.	รองศึาสต่ราจารย์พัชำรดา		เอื�อว้รรณกิจ	 	 รองคณบดีฝ่่ายบริหัาร
	 2.	ผู้่ช่ำว้ยศึาสต่ราจารย์สิทธิุภาคย์	ภูริสินัสิทธิุ�	 	 รองคณบดีฝ่่ายวิ้ชำาการและวิ้จัย
	 3.	อาจารย์สัจจวั้ต่น์ั	เรืองกาญจน์ักุล	 	 	 รองคณบดีฝ่่ายนัโยบายและแผ่นั
	 4.	อาจารย์กิต่ติ่ยา		พฤกษารุ่งเรือง	 	 	 รองคณบดีฝ่่ายกิจการนัักศึึกษา
	 5.	อาจารย์ภาณุ		ต่ติ่ยะว้รนัันัท์	 	 	 	 รองคณบดีฝ่่ายสวั้สดิการ
						ทั�งนีั�	ตั่�งแต่่วั้นัที�	13	กรกฎาคม	2564	เป็ีนัต้่นัไปี	
2. แต่งตั�งรองคณบดีคณะส่ื่�อสื่ารมวลช้นั
						ให้ัคว้ามเห็ันัชำอบและอนุัมัติ่แต่่งตั่�ง	อาจารย์ ดร.ภาณุฤทธิิ์�  สื่ารสื่มบัติ	ให้ัดำารงต่ำาแหัน่ังรองคณบดี
ฝ่่ายนัโยบายและแผ่นั	ตั่�งแต่่วั้นัที�	13	กรกฎาคม	2564	เป็ีนัต้่นัไปี
3. แต่งตั�งกรรมการปัระจำาคณะรัฐ์ศึาสื่ตร์
						ให้ัคว้ามเห็ันัชำอบและอนุัมัติ่แต่่งตั่�ง	ผูู้้ช่้วยศึาสื่ตราจารย์ ดร.ศุึภัทรา อำานัวยสื่วัสื่ดิ�	เป็ีนักรรมการ
ปีระจำาคณะรัฐศึาสต่ร์	แทนัต่ำาแหัน่ังที�ว่้างลง	ตั่�งแต่่วั้นัที�	13	กรกฎาคม	2564	เป็ีนัต้่นัไปี	
4. เปัลี�ยนัแปัลงและแต่งตั�งกรรมการปัระจำาบัณฑิิตวิทยาลัย (เพิ�มเติม)
						ให้ัคว้ามเห็ันัชำอบและอนุัมัติ่ให้ัเปีลี�ยนัแปีลงและแต่่งตั่�งกรรมการปีระจำาบัณฑิ์ต่วิ้ทยาลัย(เพิ�มเติ่ม)	ดังนีั�	
 จากเดิม	ลำาดับที�	2	รองคณบดีฝ่่ายนัโยบายและแผ่นั	 รองปีระธุานักรรมการ
 เปีลี�ยนัแปีลงเป็ีนั				ลำาดับที�	2	รองคณบดีฝ่่ายบริหัาร	 รองปีระธุานักรรมการ
 จากเดิม	เพิ�มเติ่มคือ	ลำาดับที�	13	นัายสาโรจน์ั		นัาคจู	 กรรมการ
						ทั�งนีั�		ตั่�งแต่่วั้นัที�	13	กรกฎาคม	2564	เป็ีนัต้่นัไปี

ผลการประชุุมสภามหาวิิทยาลัยผลการประชุุมสภามหาวิิทยาลัย

ไปีรษณีย์	เพื�อใหั้ผู่้สมัครกรอกข้อมูลต่่างๆ	และรับรอง
สำาเนัาถูกต้่องให้ัเรียบร้อย	ส่งเอกสารกลับทางไปีรษณีย์	
โดยจ่าหันั้าซึ่องถึงคณะศิึลปีกรรมศึาสต่ร์	ม.ร.	2086	
มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง	ถนันัรามคำาแหัง	แขว้งหััว้หัมาก	
เขต่บางกะปิี	กรุงเทพมหัานัคร	10240
	 สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติ่มได้ที� 	คณะ
ศิึลปีกรรมศึาสต่ร ์	อาคารสุโขทัย	มหัาวิ้ทยาลัย
รามคำาแหัง	โทร.	0-2310-8296	หัรือที�	Facebook:	
คณะศิึลปีกรรมศึาสต่ร์	มหัาวิ้ทยาลัยรามคำาแหัง

คณะมนุษยศาส่ตร์์ เปิิดร้์บปิ.ตรี์ 
(ภาคพ่ิ่เศษ) ส่าขาวิชาว้ฒนธร์ร์ม

เพ่ิ่�อการ์ท่ั้องเท่ั้�ยว

https://forms.gle/GdrTLHjyCLnz7AkQ8
https://forms.gle/GdrTLHjyCLnz7AkQ8
https://cutt.ly/BmzkYaz
https://cutt.ly/BmzkYaz



