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โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อเรื่อง
“การบูรณาการ STEM Education สู่การปฏิบัติจริง”

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  เวลา  9.00   น. ณ ห้องพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญ

การศึกษาไทย    คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)   เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิง

ปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การบูรณาการ STEM Education สู่การปฏิบัติจริง”   ซึ่งจัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯฯ  ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  ระหว่างวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ – 2 พฤษภาคม 2561   ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  ครูในโครงการฯ และครูเครือข่าย ในเรื่องการ

จัดการศึกษา ที่บูรณาการการเรียนรู้: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ส�าหรับผู้เรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประเด็นความรู้ที่มีประโยชน์สอดคล้อง กับนโยบายของประเทศเรื่องการ

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างครูประจ�าการและคณาจารย์ของ

คณะครุศาสตร์  รวมทั้งการปรับปรุงทั้งในการเรียนการสอนระดับโรงเรียนและหลักสูตร การผลิตและพัฒนาครู  

โดยหวงัว่าผูเ้ข้าร่วมสมัมนาจะสามารถแนะน�าแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรยีน  การยกระดบัประสบการณ์ใน

ห้องเรยีน และกระตุ้นให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน�า

แนวทางการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 สืบเนื่องจากในสังคมโลกยุค 4.0 วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป ็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ประเทศที่พัฒนา

แล้วจะให้ความส�าคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชากรของชาติ

เห็นความส�าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งประเทศไทยได้ปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โดยให้สาระ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบเทคโนโลยี เน้น

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีในฐานะของศาสตร์ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ซึ่งครูผู้สอน

ต้องมีการพัฒนา ฝึกทักษะความคิดริเริ่มเพื่อน�าไปต่อย

อดให้กับเยาวชนของชาติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

บทบาทผู้น�าศาสตร์วิธีวิทยาการสอน เห็นความจ�าเป็น

ในการสร้างองค์ความรู ้และต้นแบบสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) ผ่านบูรณาการสหวิทยาการ และ

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ เน้นหลักการใหญ่ 

3 องค์ประกอบ คือ การเรียน การสอน และการสร้าง

แรงบันดาลใจ จึงน�าแนวคิดหลักทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ 

มาสู ่ โครงการ เครื อข ่ าย โรง เรี ยนมหา วิทยาลัย 

Co-innovative Creators in School Project 

เพื่อพัฒนาครูกับนักเรียนร่วมกันให้ครูใช้ประสบการณ์

ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาวิธีการเทคนิคการสอน และ

เป็นพีเ่ล้ียงชีแ้นะบูรณาการสหวทิยาการ ทางวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทีต่อบโจทย์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าแนวคิด Co-innovative 
Creators in School Project สู่โครงการเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัย
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การพัฒนาคุณภาพการด�ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะความคิด

ของผู้เรียนในการน�าไปสู่ทางเลือกที่หลากหลายในการ

สรรสร้างนวตักรรม โดยมี 3 เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาแผนการสอนที่เป็นต้นแบบ เพื่อส่งเสริม

นวัตกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานและการเปลี่ยนแปลง

ในตัวผู ้เรียนที่มีความเป็นอัตลักษณ์ในการสรรสร้าง

นวตักรรมทีเ่กดิประโยชน์ต่อบคุคล สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้น

งานของนักเรียนที่มีความเป็นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์

ต่อบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบถึง

มูลค่าทางเศรษฐกิจ และ (3) การสร้างแรงบันดาลใจ

ด้วยการท้าทายต่อยอดนวัตกรรมและแสวงหาคุณภาพ 

รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา

คณะครุศาสตร์ โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา ได้ร่วมมอืกบั มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกมุาร ี และ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในด้านการพัฒนาการเรียน

การสอน ของนิสิตคณะครศุาสตร์ และพฒันาครูใน

โครงการ และเครอืข่าย และได้มีการจัดให้มีการ

ประกวดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนสิตินกัศกึษา และครู 

ในโครงการขึน้ และคณะครศุาสตร์ได้ ร่วมมือกับบริษัท

อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนา

หัวข้อ “การบูรณาการ STEM Education สู่การ

ปฏิบัติจริง” เพื่อสร้างความเข้าใจกับครูในโครงการ

และครูเครือข่าย

 ล่าสุดจากการประกวดผลงานชุดกิจกรรมบูรณ

าการการเรียนรู้ภายใต้โครงการ “การออกแบบกิจกร

รมบูรณาการการเรียรู้ : วิทยาศาสตร์ สมองกลฝังตัว 

และ Internet of Things” โดยมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีร่วมกับ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เม่ือวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ณ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มีนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ ได้รบัรางวลั ดงันี้ 
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

การน�าเสนอผลงานด้วยวิธีการบรรยาย ประเภทนิสิต / นักศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “โครงงานเมาไม่ขับ” 

โดย นายกันต์ธีร์  เอี้ยวสกุล และน.ส.ชญานิศ  วงศ์สว่างศิริ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

การน�าเสนอผลงานด้วยวิธการบรรยาย ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการโดรนกู้ภัย” 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย นายเทพสรินิทร์ เเนวเงนิด ีและนางสาวนภา จ�าปาทิพย์ 

 รางวัลชนะเลิศ  (ถ้วยรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ) 

การน�าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภท นิสิต/นักศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

“โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ” โดย น.ส.พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร น.ส. อภิชญา ราชกิจ และน.ส.อัญชุลี 

จึงเจริญสุข  

 การบูรณาการองค์ความรู้รูปแบบ STEM Education เป็นกระบวนการที่เน้นหลักการสร้างความเข้าใจ

ด้วยการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลทางการแก้ปัญหาในสภาวะจริง ส่งผลในการพัฒนาทักษะการคิด การหาข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ ซึ่งน�าไปสู่การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษาสังคมไทยให้ดีขึ้น
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดปฐมนิเทศนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชิโนกุล) เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับนิสิต

ทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหลักการทฤษฎีในวิชาต่างๆ ครบตามข้อก�าหนดของคณะครุศาสตร์จนสามารถออก

ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนอกจากจะเป็นวิชาบังคับ

ในมาตรฐานหลักสูตร เรื่องการรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพแล้ว 

ยงัเป็นโอกาสทีน่สิติจะได้สัมผัสและเรียนรู้ชวีติความเป็นครจูากประสบการณ์จรงิ ทัง้ในด้านการจดัการเรยีนการสอน 

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
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ท้ังของคณะครุศาสตร์และสถานศึกษาการได้ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครูที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาเด็กๆ และเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นคนเก่งในเชิงวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต

อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นแก่สถานศึกษาที่ให้โอกาสนิสิตได้

เข้าไปเรียนรู้ ในการด�ารงความเป็นผู้น�าทางปัญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ   

รองคณบดี ผูช่้วยคณบด ีผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วชิาชีพทางการศกึษา อาจารย์นเิทศ และคณะท�างานทกุท่าน     

ที่มีส่วนในการท�างานครั้งนี้ 

 จากนั้นเป็นการบรรยายโดยมีผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สันติ ศรีประเสริฐ) บรรยายเรื่อง “แนวปฏบิตัแิละเกณฑ์การประเมินผลรายวชิา 2700506 ปฏบัิติการวชิาชีพ 1” 

เรื่อง “แนวปฏิบัติส�าหรับครูมือใหม่” โดย ผู้ชวยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล บรรยาย และเรื่อง “เตรียม

พร้อมก่อนฝึกสอน....ท�าอย่างไร ? จึงจะเก่งและแกร่ง” โดยคณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

 อนึ่ง ก่อนการบรรยายนิสิตได้ร่วมกล่าวปฏิญาณตน ว่า 

 “ข้าพเจ้า.....นิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอให้ค�ามั่นสัญญาทั้งต่อตนเองและสถาบันแห่งนี้ว่า 

ข้าพเจ้าจะตัง้ใจเรยีนรูแ้ละ ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีครูอย่างเต็มก�าลังความสามารถ รูอ้ด รูท้น มานะบางบ่ัน ไม่ทดท้อหว่ันหวาด 

ยับยั้งชั่งใจ ครองตนอย่างเหมาะสม ควรค่ากับค�าว่าครู ในการบูรณาการความรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาอบรมสั่งสอนนักเรียน

รุ่นแรกของข้าพเจ้า ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ดีอย่างบริสุทธิ์ใจ ให้สมกับที่คณาจารย์ได้ทุ่มเทอบรมสั่งสอน 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของครุศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นที่รุ่นพี่ได้พยายามด�ารงรักษาสืบต่อกันมา 

ด้วยความรับผิดชอบต่อไป”
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 เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2561 ผูช่้วยศาสตาจารย์ วทิยา ไล้ทอง หัวหน้าภาควชิาศิลปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ศกึษา 

ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการในวิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจ�าปี

การศึกษา 2560 “fill in the blank: เติมช่องว่างสัมพันธภาพมนุษย์” และคณาจารย์ภาควิชาศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ศึกษา เข้าร่วมชมผลงานด้วย ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยชั้น 1 ซึ่งจัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 

(arted’46) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายในงานจัดแสดงผล

งานนิสิตทั้งสิ้น 27 ผลงาน ได้แก่

“fill in the blank : เติมช่องว่างสัมพันธภาพมนุษย์”
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1. โครงการออกแบบสื่อ ความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี (พริบพรี)

2. โครงการจิตรกรรมสื่อผสมการแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไทยๆ

3. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นด้วยเทคนิค Fabric Manipulation

4. โครงการออกแบบชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านศิลปะและการท�าอาหาร

5. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากว่าวไทย ภายใต้หัวข้อ “ติด-ลม-บน”

6. โครงการศึกษาสร้างสรรค์จิตรกรรมบทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” จากรูปแบบศิลปกรรมพื้นถิ่นจังหวัดล�าปาง

7. โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นด้วยเทคนิคการปักผ้า ภายใต้หัวข้อ “วิถีสี่แคว”

8. โครงการออกแบบสติกเกอร์ รอบรู้ถิ่นไทยชุด “บ้านของเรา”

9. โครงการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย เรื่อง บัวกับปรัชญาแนวคิดวิถีไทย

10. โครงการจิตรกรรมภาพพิมพ์ “จ่าฝูง จูงกลับถิ่น”

11. โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อสะท้อนการกระท�าความรุนแรงของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ “Noire”

12. โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ Concept เรื่อง “Corruption and Coup d’etat”

13. โครงการออกแบบของเล่นชุด “หิมมะ-แลนด์” ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Kinetic art

14. โครงการออกแบบเชิงแนวคิดภายใต้หัวข้อ “ตอนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

15. โครงการออกแบบหนังสือเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนแบบพหุในย่านกะดีจัน
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16. โครงการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์บุหงากระยาสารท

17. โครงการจิตกรรมเชิงแนวคิด “กงก�ากงเกวียนคุณค่าของคนที่ถูกขับเคลื่อนไปตามสังคม”

18. โครงการออกแบบหนังสือเรื่อง “มัทนะพาธา”

19. โครงการออกแบบหนังสือ “วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนรับมือกับการถูกรังแก (Bullied)”

20. โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ส�าหรับสุนัขพันธ์เล็ก ภายใต้แบรนด์ “Dogsotix”

21. โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย ภายใต้แบรนด์ “พราว”

22. โครงการสร้างสรรค์ผลงาด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก ภายใต้หัวข้อ “การวิเวก”

23. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “เครื่องกระดาษพิธีกงเต็ก”

24. โครงการออกแบบเกม Visual Novel จากชีวประวัติศิลปินหญิง “หญิงสาวข้างหลังภาพ”

25. โครงการออกแบบไพ่ทาโรห์ที่ได้รับแงบันดาลใจมาจากสังคมไทย ภายใต้หัวข้อ “สมใจนึก”

26. โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเชิงสารคดีด้วยเทคนิค Pop up ภายใต้หัวข้อ วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

27. โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ส�าหรับการไปปฏิบัติธรรม ภายใต้แบรนด์ “มนตา”

 ผลงานทั้งหมดนี้เป็นผลงานชิ้นส�าคัญที่นิสิตได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ความสามารถสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเพื่อจัดแสดง

นิทรรศการในครั้งนี้ ก่อนออกจากสถานศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
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ผูบ้ริหารมอบภาพผลงานของนสิติคณะครุศาสตร์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวนัครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รองคณบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้า

แก่นายกสมาคมฯ (รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก) และรศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี 

วันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมสโมสรอาจารย์จุฬาฯ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร 

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู ้ช่วยคณบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชยการ คีรีรัตน์) 

มอบภาพวาดสีน�้าแก่ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางสาวกอบกาญจน์ ข�าแจ้ง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี 

แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะครุศาสตร์  จฬุาฯ ขอเชญิชวนสมัครลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สมาชิกสภาคณาจารย์ พ.ศ.2561      

สภาคณาจารย์ก�าหนดให้มีการด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู ้ด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์และประเภทผู้แทนส่วนงาน ดังนี้

 1. สมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย ์จ�านวน 2 คน ได้แก่

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ�านวน 1 คน

  - กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 1 คน

 2. สมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงาน จ�านวน 4 คน ตามสังกัดส่วนงานต่างๆ 

ส่วนงานละ 1 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์  พ.ศ. 2561

วัน  เวลา กิจกรรม หมายเหตุ

17 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยงานที่ท�างานสังกัด

21 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบและการทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

22 พฤษภาคม 2561 วินิจฉัยค�าร้อง

23-30 พฤษภาคม 2561 ขอรับยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อผู้รับสมัคร รับเลือกตั้ง ภารกิจบริหารงานทั่วไปฯ 

ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญฯ

1 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเลือกตั้ง

4 มิถุนายน 2561 ยื่นค�าร้องทักท้วง

5 มิถุนายน 2561 วินิจฉัยค�าร้อง

14 มิถุนายน 2561 เลือกตั้ง ณ หน่วยงานที่สังกัด

ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

15 มิถุนายน 2561 ประกาศผลเลือกตั้ง

18 มิถุนายน 2561 คัดค้านการเลือกตั้ง

19 มิถุนายน 2561 วินิจฉัยค�าร้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2182565 ต่อ 6323
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