
ฉบับที่ 19/2560  วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ.2560

 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน

เปิดการเสวนาหัวข้อ “3 ปี 3 รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว” พร้อม

ทั้งสรุปผลการส�ารวจ Education Watch จากนั้นเป็นการเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ 

นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ 

ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพฯ ด�าเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว จัดโดยงานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3 ปี 3 รัฐมนตรี 
เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว
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ผลส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,177 คน อายุเฉลี่ย 50-60 ปี ต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา 4 มิติ ดังนี้  

 มิติที่ 1 ด้านห้องเรียน และนักเรียน/นักศึกษา พบว่า ร้อยละ 51 รับรู้ว่าสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และสิ่ง

อ�านวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 66 ด้อยลง  และร้อยละ 16  ดี

ขึ้น   จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 64 ด้อยลง  และร้อยละ 16 ดีขึ้น  และความสามารถ

ทางวิชาการของนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 32 ดีขึ้น  และร้อยละ 46 ด้อยลง   

 มิติที่ 2 ด้านครู  พบว่า คุณภาพการสอนของครู ร้อยละ 42 ดีขึ้น  และร้อยละ 38  เหมือนเดิม   พฤติกรรมการท�างาน

ของครู พบว่า ร้อยละ 37 ดีขึ้น และร้อยละ 37 เหมือนเดิม  และคุณภาพชีวิตครู ร้อยละ 32 ดีขึ้น และร้อยละ 35 เหมือนเดิม

 มิติที่ 3 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า พฤติกรรมการบริหาร ร้อยละ 33 ดีขึ้น  และร้อยละ 40 เหมือนเดิม และ

คุณภาพการบริหารโรงเรียน  ร้อยละ 37 ดีขึ้น  และร้อยละ 37 เท่าเดิม

 มิติที่ 4 ด้านการจัดการเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า การทุจริต คอร์รัปชั่น ร้อยละ 24 ดีขึ้น และร้อย

ละ 45 เหมือนเดิม   คุณภาพการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 46 ด้อยลง  และร้อยละ 33 เท่าเดิม  การปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 22  ดีขึ้น และร้อยละ 47 ด้อยลง  ผลงานการปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 

19 ดีขึ้น  และร้อยละ 46 ด้อยลง  บรรยากาศความร่วมมือในการแสดงความเห็นของภาคส่วนต่างๆ ร้อยละ 32 ดีขึ้น และร้อยละ 

36 เหมือนเดิม   กลไกของหน่วยงานก�าหนดทิศทางและกฏหมาย เช่น สปช สปท ร้อยละ 24 ดีขึ้น และร้อยละ 35 ด้อยลง   การ

บริหารตามนโยบายของ 3 รัฐมนตรี  ร้อยละ 21 ่ดีขึ้น  และร้อยละ 44 ด้อยลง และความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการปฏิรูป

การศึกษา ร้อยละ 18 ดีขึ้น  และร้อยละ 45 ด้อยลง
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 ส�าหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อันดับแรก พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน/

นักศึกษา ร้อยละ 75  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 71  และความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ 67  

อันดับสองการแก้ไขทุจริตคอร์รัปชั่นในวงการศึกษา ร้อยละ 71 การเร่งให้เกิดผลงานการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม 

ร้อยละ 70  ปรับคุณภาพการบริหารงานระดับกระทรวง ร้อยละ 66  ความยั่งยืนของการปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 64  

และกลไกของหน่วยงานก�าหนดทิศทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  สปท สนช ร้อยละ 52   อันดับสาม คุณภาพชีวิตครู 

ร้อยละ 56  พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 56  คุณภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 

ร้อยละ 56   พฤติกรรมการท�างานของครู ร้อยละ 54  และคุณภาพการสอนของครู ร้อยละ 52

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของค�าถามปลายเปิดกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้อง

ปฏิรูปที่วิธีสอนของครูและวิธีเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียนให้ได้ ต้องให้ครูได้ท�าหน้าที่จัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีเวลาที่จะ

เอาใจใส่ คิดค้นวิธีพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล เอื้ออ�านวยให้ครูทุกคนที่มีกลยุทธ์ วิธีการไปสู่เป้าหมายที่มี

ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ one size fits all เปลี่ยนวิธีบริหารและธรรมาภิบาลของผู้บริหารศึกษาให้ได้  

กระจายอ�านาจมาที่สถานศึกษาทั้งเรื่องวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และวิธีบริหารจัดการ  รวมถึงปรับลดลงเนื้อหา

ในหลักสูตร เน้นการปฏิบัติให้ท�าได้จริง และการมีจิตอาสาของนักเรียน  เปิดโอกาสให้โรงเรียนแต่ละประเภท มีตัวชี้

วัดความส�าเร็จที่แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก หรือ โรงเรียนในชนบท อาจมีจุดเน้นด้าน

อาชีพ และการท�างานได้จริงมากกว่าวิชาการ  ไม่ควรน�า O-net และ PISA เป็นเครื่องวัดมาตรฐานการศึกษาส�าหรับ

ทุกคน แต่ควรก�าหนดเป้าหมายการศึกษาส�าหรับแต่ละกลุ่มประชากร บางกลุ่มประชากรควรตั้งเป้าหมายเพียงการ

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นต้น รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการควรตกผลึกในความเข้าใจ ต่อการจัดการศึกษาก่อน 

แล้วจึงก�าหนดนโยบายที่เชื่อมั่นว่าจะได้ผล และด�าเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง



4

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ�า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ชั่งใจ
อาจารย์ประจ�าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
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ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ได้รับแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา  โหมดหิรัญ
อาจารย์ประจ�า ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  บรรลือศักดิ์
อาจารย์ประจ�า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น�้าผึ้ง  ศุภอุทุมพร
อาจารย์ประจ�า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม
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 เมือ่วันจนัทร์ท่ี 22  พฤษภาคม  2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 610 ชัน้ 6 อาคารพระมิง่ขวญัการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และผู้ช่วยคณบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์)   

ได้ให้การต้อนรับ Mr. Wei Gang, Party Secretary, Professor Wang Jing, Dean of Foreign Languages 

Department   และคณะรวมจ�านวน  7  คน จาก Dehong Teachers College, China  ในโอกาสที่เดินทาง

มาเยือนคณะครุศาสตร์  เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับ
Dehong Teachers College, China
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 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  รองคณบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) 

มอบพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช แก่คณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี

วันสถาปนาคณะ โดยภาพวาดดังกล่าว เป็นผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ 

ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

มอบพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี
วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสต์
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การปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดปฐมนิเทศ

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุมดวงเดือน  พิศาลบุตร คณบดี (รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สชุีวะ) เปิดการประชุม และกล่าว

แสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนท่ีมีความอุตสาหะพากเพียร

เรียนหลักการทฤษฎีในวิชาต่างๆ ครบตามข้อก�าหนด

ของคณะครุศาสตร์จนสามารถออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ที่ก�าลังจะมาถึง

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนอกจากจะ

เป็นวิชาบังคับในมาตรฐานหลักสูตรเรื่อง การรับรองปริญญา

และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ

แล้ว ซึ่งเป็นโอกาสที่นิสิตจะได้สัมผัสและเรียนรู้ชีวิตความเป็น

ครูจากประสบการณ์จริง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน

ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ ทั้งของคณะครุศาสตร์และสถานศึกษา   

การได ้ฝ ึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครูที่นอกเหนือจาก
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การจัดการเรียนการสอน  การได้มีโอกาสดูแล ช่วยเหลือ 

และพัฒนาเด็กๆ และเยาวชนของชาติให้เขาได้เติบโตเป็นคน

เก่งในเชิงวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต

อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนได้เรียนรู้วิธี

การท�างานซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการอยู่กับงาน

และบุคคลรอบข้าง

 การก้าวเข้าสู ่สถานศึกษาในครั้งนี้ นิสิตมิได้ก้าวสู ่

ส ถานศึ กษา ในฐานะ บุคคลคนหนึ่ งที่ ต ้ อ งการมาหา

ประสบการณ์และเรียนรู้วิชาชีพครูเท่านั้น หากแต่นิสิตได้ก้าว

เข้าสู ่สถานศึกษาพร้อมตราพระเกี้ยวและความเป็นคณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นิสิตเป็นผู้ที่ได้รับโอกาส

อันดีในด้านการศึกษาและสิ่งที่มาคู ่กับโอกาสดังกล่าวคือ 

“หน้าที่” นิสิตจะต้องน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ร�่าเรียนมา 

ท�างานเพื่อตอบแทนคืนให้แก่สังคม โดยการศึกษาหาความรู้  

เตรียมการสอนและรับผิดชอบงานในหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้

เกิดขึ้นแก่สถานศึกษาที่ให้โอกาสนิสิตได้เข้าไปเรียนรู้ ในการ

ด�ารงความเป็นผู้น�าทางปัญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

 ผู ้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้นิสิตประสบผลส�าเร็จคือ 

อาจารย์นิเทศก์ ดังนั้นจึงจัดปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติ

การวิชาชีพในสถานศึกษา เพื่อให้รับทราบนโยบายการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ตลอดจน

การประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะ ซึ่ง

จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์

 คณะครุศาสตร์และคณาจารย์ทุกคนหวังว่านิสิตจะ

สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความเป็นครูที่มีคุณค่าให้

แก่ทุกๆ ที่ ทุกๆ คน และทุกๆ ประสบการณ์ที่นิสิตจะมี

โอกาสได้พานพบแค่คร้ังเดียวในชีวิตและเป็นประสบการณ์ที่

นิสิตสามารถมองย้อนกลับมาได้อย่างภาคภูมิใจ
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 ในการนี ้ได้กล่าวขอบคุณ รองคณบด ี  ผู้ช่วยคณบด ี ผูอ้�านวยการศนูย์ประสบการณ์วชิาชพีทางการศกึษา อาจารย์นเิทศก์  

และคณะท�างานทกุท่าน ท่ีมส่ีวนในการท�างานครัง้นี ้ และขอบคณุนิสติฝึกปฏิบตักิารวิชาชพีทกุคนทีก่�าลังจะก้าวออกไปปฏบัิตหิน้าท่ี

ความเป็นครใูนฐานะผลผลติทีค่ณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ภาคภมิูใจ ในภาคการศกึษาต้นปีการศกึษา 2560 นี้   

   โดยมีผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ศรีประเสริฐ)  บรรยาย 

เรือ่ง “แนวปฏบิตัแิละเกณฑ์การประเมนิผลรายวชิา 2700506 ปฏบิติัการวชิาชพี 1”  ผู้ชวยศาสตราจารย์ อรรถพล อนนัตวรสกลุ 

บรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติส�าหรับครูมือใหม่”  และคณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บรรยาย เรื่อง “เตรียมพร้อมก่อน

ฝึกสอน....ท�าอย่างไร ? จึงจะเก่งและแกร่ง”
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โครงการฝึกอบรมผู้ก�ากับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป

และผู้ก�ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

 เมือ่วันศกุร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2560 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชีุวะ) เป็นประธานในพธิเีปิด โครงการฝึกอบรม 

ผู้ก�ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ท่ัวไป และผู้ก�ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น รุ่นที่ 1 ของคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรุ่นที่ 9 ของส�านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ  จ�านวน 22  คน  โดยวตัถปุระสงค์เพือ่ให้นสิติมี

ความรู้และความเข้าใจเป็นแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือ และมีวุฒิทางลูกเสือหลังผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสอืสามัญ

รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น   จัดโดย ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ ร่วมกับสโมสรลูกเสืออาสาไท
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 60 นิสิตสาขาวิชาศิลปะศึกษา  ภาควิชาศิลป ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  

คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีร่วมกันท�าความสะอาดพื้นที่บริเวณใต้อาคารและห้องปฏิบัติงาน 

ณ อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) ในโอกาสวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

Big Cleaning Day
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 คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงงานศิลปะในนิทรรศการ 

“ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2560 : The Best Art Thesis Exhibition 2017” ณ หอศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ : The Queen’s Gallery นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560 โดยแสดง

ผลงานของนิสิต นักศกึษาระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท ชัน้ปีสดุท้ายของปีการศกึษา 2559 จากสถาบนัอดุมศกึษาท่ี

เปิดสอนด้านศิลปะ 38 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับคัดเลือกให้ร่วม

จัดแสดงจ�านวน 3 คน ได้แก่ นายเฉลมิพล บญุยัง นายขจรศกัดิ ์รุ่งสรุยินัต์ และนางสาวสธุาสณิ ีพรรณาปยกุต์

ศิลปนิพนธ์ ยอดเยี่ยม ปี 2560 
The Best Art Thesis Exhibition 2017

ภาพและข่าวโดย : เพจ ครุศิลป์ จุฬาฯ Art Education, Chulalongkorn University
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รายงานผลกฬีาบุคลากร
ภายในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2560

กีฬาแบดมินตัน
1. ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภททีมทั่วไป นักกีฬาประกอบด้วย

1. อ.อัฒกร  แม้นสมุทร   9. อาจารย์ชัญญภัค  โตเจริญบดี

2. อ.มาโนช  มิ่งทุม    10. อาจารย์ณัฐภรณ์  เลขะวัฒนพงษ์

3. นายพีรณัฐ  ร้อยถิ่น   11. นางยุพิน  กิตติลดากุล

4. นายชวพัส  โตเจริญบดี   12. นางชุติมา  มิ่งขวัญสกุล

5. นายพิเชษฐ์  ล่ามกิจจา   13. นางสาวอรวรรณ  ข�าสุวรรณ

6. นายชนันนัทธ์  ส�าราญทิวาวัลย์  14. อาจารย์จุฑามาศ  ชัยเดชสุริยะ

7. นายสุทิน  แก่นนาค�า

8. นายณวรัท  เธียรสุคนธ์

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

1. ประเภทหญิงคู่ทั่วไป อาจารย์ชัญญภัค  โตเจริญบดี  คู่กับ นางยุพิน  กิตติลดากุล

2. ประเภทคู่ผสมทั่วไป อาจารย์อัฐกร  แม้นสมุทร  คู่กับ นางยุพิน  กิตติลดากุล

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

1. ประเภทชายคู่ทั่วไป นายพีรณัฐ  ร้อยถิ่น  คู่กับ อาจารย์ชัญญภัค  โตเจริญบดี

2. ประเภทชายคู่ทั่วไป นายพีรณัฐ  ร้อยถิ่น  คู่กับ นายณวรัท  เธียรสุคนธ์

3. ประเภทคู่ผสมมือใหม่ นายพิเชษฐ์  ล่ามกิจจา  คู่กับ นางสาววันเพ็ญ  สันหนองเมือง

โดยมีอาจารย์วรกมล  สุนทรานนท์ เป็นผู้จัดการทีม

กีฬาเซปัคตระกร้อ 

ชนะเลิศเหรียญทอง 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th 

Engagement Thailand Annual Conference) ระหว่างวันที่ 5- 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ น�าเสนอกรณีศึกษาการด�าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม และแบ่งปันความรู้การด�าเนินงานด้าน 

Engagement ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  ส�านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ : ซึ่งขอเชิญชวนคณาจารย์ 

ร่วมจัดท�าโปสเตอร์น�าเสนอผลงานด้าน Engagement ของส่วนงาน จ�านวน 1 งานต่อ 1 ส่วนงาน โดยหลักการท�างานมีลักษณะดังนี้

 1) ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership)

 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits)

 3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship)

 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact)

 คณาจารย์ นกัวิจยั ทีส่นใจจดัท�าโปสเตอร์ดังกล่าว สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ www.engagementthailand.org 

และส่งข้อมูลเป็นไฟล์ pdf พร้อมไฟล์ .ai หรือไฟล์ .psd ไปยัง E-mail : engagement_cu@chula.ac.th ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชิตชัย เจริญกุล โทร. 02-218-0223-4

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ 

จ�านวน 17 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะจัดประชุมวิชาการและน�าเสนอผล

งานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 (University Social 

Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0) ระหว่างวันท่ี 6-7 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) 

อาคาร 22 ชั้น 1  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความน�าเสนอผลงานใน

การประชุมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ www.fms.nrru.ac.th โดยส่ง

บทความน�าเสนอผลงานได้ที่ E-mail: nrru.fms@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และลงทะเบียน

ส�าหรับผู ้เข ้าร่วมประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ โทร. 086-653-7007

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

“The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” 

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา

และผูส้นใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวจิยัน�าเสนอผลงานในการประชมุดงักล่าว สามารถลงทะเบยีนออนไลน์ได้ที่ 

http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-96 8561 หรือ E-mail: suthawanm@nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


