
ฉบับที่ 7/2560  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี        

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์)          

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   

ฝ่ายประถม  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล) และ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ตรีทิเพนทร์ อาจารย์ประจ�า

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ให้การต้อนรับ        

Professor Keith R. McVilly, Ph.D. จาก School of 

Social and Political Sciences, The University of 

Melbourne, Australia ในโอกาสที่เดินทางมาเยือน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือ

เร่ืองการลงนามในสัญญาความร่วมมือและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลทางวิชาการ 
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“Writing for Publication”

 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

จัดโครงการบริการวชิาการ เร่ือง “ Writing for Publication”  ณ ห้อง 825 ช้ัน 8  อาคารพระมิง่ขวัญ การศกึษาไทย  

โดยเชิญ  Professor Sharan B.Merriam. Professor Emerita of Adult Education at the University of Georgia เป็นวิทยากร 
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“New Trends
in Adult Learning Theory”

 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “New Trends in Adult Learning Theory” ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญ 

การศึกษาไทย  โดยเชิญ  Professor Sharan B.Merriam.  Professor Emerita of Adult Education at the University of 

Georgia เป็นวิทยากร 
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“Qualitative Research
in Adult and Non-formal”

 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Qualitative Research in Adult 

and Non-formal” โดยมี Professor Sharan B.Merriam.  Professor Emerita of Adult Education at the University 

of Georgia เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย        

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมัครเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนและการวิจัย เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร

เพื่อการค้นคว้าวิจัย” และ เรื่อง “การใช้โปรแกรม EndNote เขียนรายงานอ้างอิง ส�าหรับวิทยานิพนธ์และ

บทความ” ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี  เวลา 13.30 – 15.30 น. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2560  

โดยนิสิตที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ที่ อีเมลล์ libedu@chula.ac.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนและการวิจัย

เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคว้าวิจัย” และ

เรื่อง “การใช้โปรแกรม EndNote เขียนรายงานอ้างอิง

ส�าหรับวิทยานิพนธ์และบทความ”
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 คณะกรรมการนสิติบัณฑิตศึกษา คณะครศุาสตร์ จุฬาฯ 

จัดโครงการ ครุฯ จุฬาฯ เดินตามรอยเท้าพ่อ ขอเชิญร่วม

กิจกรรมการบรรยาย “หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา” 

ในวนัพฤหสับดทีี ่23 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 15.30 - 18.00 น.  

ณ ห้อง 401 อาคารประชมุสุข อาชวอ�ารุง คณะครศุาสตร์ จุฬาฯ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศินา แขมมณ ีให้เกียรตมิาเป็นผู้บรรยาย 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลที่ โทร. 087-5763378, 088-2475598 

หรือ http://facebook.com/chulagsc/

“หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา”
การเรียนที่เพียงพอ สู ่ชีวิตที่พอดี
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ข่าวประชาสัมพันธ์

 สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จัดโครงการอบรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู ้ด ้านการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิติ

วิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเป็นหลักสูตรพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 23  กรกฎาคม 2560  ณ อาคารประชุมสุข 

อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จ�านวน 6 หลักสูตร ผู ้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โทร.02-2182623 

หรือ อีเมลล์ ssrat.org@gmail.com

 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย, รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก), รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ�าปี 2561  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ทาง www.nrct.go.th หรือ เว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช). 

โทร. 02- 5612445 ต่อ 506,509 หรือโทร. 02-5792288 โทรสาร 02-5790455, 02-5792288 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 

ทัง้นีห้ากอาจารย์ทีส่่งผลงานเพือ่ขอรบัรางวลัโปรดส�าเนาแจ้งงานวจัิยและบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ เพ่ือเกบ็เป็นข้อมลูและ

แจ้งมหาวทิยาลยัต่อไป 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศึกษาศาสตร์และ

พัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ

ประชุมน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ The 4th International Conference on Education (ICE 2017) 

and The 13th national Conference “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era” 

ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       

คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความน�าเสนอผลงาน ในการประชุมดังกล่าว สามารถส่ง

บทความฉบับสมบูรณ์ผ่านอีเมล์ w_thang@hotmail.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลง

ทะเบียนในระบบได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.educ.su.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่คุณวารุณีย์ ตั้งศุภธวัช โทรศัพท์ 034-258813 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 : Innovation for Learning and Invention (ILI 2017) 

ระหว่างวนัที ่2-5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 48 พระชนัษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 1) วิจัยในชั้นเรียน 2) ไอทีและอี-เลิร์นนิง 

3) สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4) วิจัยการศึกษา 5) นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี   คณาจารย์ นักวิชาการ 

นักวิจัย และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความน�าเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่คุณกษินา  จีนศรี โทร. 02-549-4735 มือถือ 081-735-4742 อาจารย์บรรเลง สระมูล 02-549-4752 มือถือ 084-010-0731  

E-mail: ilr@rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560


