
 
 
 
 

 
 

 

 

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน 
พิศาลบุตร  อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง   สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็น
ผู้น าทางการศึกษา  จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ผลกระทบ ทางเลือก และทางออกเก่ียวกับการเลื่อนเปิด-ปิด 
ภาคเรียนของสถานศึกษาที่มุ่งเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร นักเรียน
และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตสังกัดสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            
ผู้บริการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการและผู้สนใจ ประมาณ 300 คน 

 

 

 

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดี กล่าวรายงานสรุปได้ว่า กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ได้ก าหนดให้มีการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการ รวมทั้งสิ้น 12 สาขาหลัก 128 สาขาย่อย โดยการบริการด้านการศึกษาเป็น 1 ใน 12 สาขาหลักที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีข้อตกลงต้องเปิดเสรี และมีข้อผูกพันการเปิดตลาดและการให้ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเดียวกัน                
อันจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม ระหว่างกัน ที่ส าคัญจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอีกทางหนึ่ง 

หนึ่งในแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาของไทยในด้านการ
เชื่อมโยง เคลื่อนย้ายความรู้ ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คือ การเปลี่ยนแปลง           
วันเปิด-ปิดภาคเรียนเพ่ือให้ตรงกับชาติอาเซียน โดยในระดับอุดมศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 ส่วนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็มีแนวโน้มจะ
เปลี่ยนแปลงภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 นี้ 

   ฉบับที่ 37/2556   วันจันทร์ที่  7 ตุลาคม พ.ศ.2556 

สัมมนาทางวิชาการ   
“ผลกระทบ ทางเลือก และทางออกเกี่ยวกับการเลื่อนเปิด-ปิด ภาคเรียนของสถานศึกษาฯ” 
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 ด้วยเหตุของการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนดังกล่าว นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตชั้นปีที่ 2 (ในเวลาราชการ) 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ผลกระทบ 
ทางเลือกและทางออกเกี่ยวกับการเลื่อนเปิด-ปิด ภาคเรียน ที่มุ่งเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเรียน
เชิญผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายก
สมาคมครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสาธิต ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านการศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้  

การสัมมนาแบ่งออกเป็นสองส่วน ช่วงเช้าเป็นการแสดงผลการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ผลกระทบและทางเลือก
เกี่ยวกับการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนที่มุ่งเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของนิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิตชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา และการสัมมนาทางวิชาการ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดง
ทรรศนะและให้ข้อมูล   

ช่วงบ่ายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และบทสรุป เพ่ือที่จะน าไปสู่ทางออกในการ
เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาคเรียนที่เหมาะสมต่อบริบทการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มสังกัด สพฐ. 
โรงเรียนสาธิต และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา เพ่ือที่จะได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงต่อไป 

 

 

 

 

 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี           
กล่าวเปิดการสัมมนาว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทุกระดับชั้น  ซึ่งการเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้การเคลื่อนย้ายก าลังคน นักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรีด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน  ที่ส าคัญจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง   แนวทางหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการคือ การเปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน       
ทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่จ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีความพร้อมและสร้าง
องค์ความรู้/นวัตกรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เม่ือมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน     ดังนั้น
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษารวมทั้งโรงเรียนสาธิต          
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยร่วมระดมความคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับ
ทางเลือกและทางออก ของการเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในทุกสังกัด  จึงน าไปสู่การได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการศึกษาของไทยในอนาคต   อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และเห็นความจ าเป็นที่ต้องก าหนดแผน
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.2558  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมต่อไป  

 

 

 

 

 
การอภิปรายเร่ือง “ผลกระทบทางเลือกและทางออกเกี่ยวกับการเลื่อน เปิด-ปิด ภาคเรียนของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 

เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์)                
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์  อ่วมศรี)  ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์                
แห่งประเทศไทย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ) และประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์)  ด าเนินการอภิปราย              
โดย นายวรพล อังกุรัตน์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต 

 

 

 

              

 

 

สัมมนากลุม่ย่อย 
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ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หัวข้อการวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาค
เรียนของสถานศึกษา แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 Scenario และแยกตามระดับการศึกษาคือ ระดับการศึกษา              
ขั้นอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
1) กรณีมหาวิทยาลยัเปิดเดือนสิงหาคม/การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดวันที่ 10 มิถุนายน  

     ระดับ                      ประโยชน์               ผลกระทบ 
อุดมศึกษา -สอดคล้องกับประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนและ

ประเทศที่เป็นผู้น าทางด้านการศึกษาที่เป็นที่นิยม
ของชาวไทย ในการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาสในเรื่องการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมระหว่างกัน รวมถึงการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงตลาดแรงงานในอาเซียน 
-การก าหนดให้มีกิจกรรมรับน้องให้เสร็จสิ้นก่อนเปิด
ภาคเรียนการส่งเสริมให้นักเรียนหาประสบการณ์
ท างานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะ          
ทางสังคม (Social Skills) และอื่นๆ 

-ช่วงต่อระยะเวลาระหว่างการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการเปิดภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามากเกินไปท าให้นักเรียน           
ที่จบการศึกษาอาจใช้เวลาไปอย่างเปล่า
ประโยชน์  เกิดการมั่ วสุมหากไม่ ได้รับ            
การบริหารจัดการและส่งเสริมจากภาครัฐ
แบบบูรณาการ 

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

-สามารถใช้โอกาสของการมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น             
(แต่น้อยกว่า Scenario ที่ 2) เพื่อปรับระบบการสอบ
และสร้ างความพร้ อมให้กับผู้ เ รี ยนก่อนเข้ าสู่
ระดับอุดมศึกษา อาทิ การก าหนดให้มีการสอบ             
O-net  หลังจากจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
-เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนที่พร้อมจะท างาน
เพื่อสังคมในกิจกรรมต่างๆที่ภาครัฐส่งเสริม อาทิ            
การช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส การออกค่าย             
การพัฒนาชุมชนและโรงเรียน   เป็นต้น 

-ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล
ท่องเที่ ยว การส่ ง เสริมตลาดแรงงาน
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการก่อสร้าง
เนื่ อ งจากการ เรี ยนและสอบในเดื อน
เมษายนและการจบการศึกษาในช่วงฤดูฝน
จะมีผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการเข้า
ตลาดแรงงาน 
-เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ทบ ต่ อ ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า                
ขั้ นพื้ น ฐ า น ใน ระดั บ ช้ั น อื่ น ๆ  เ พ ร า ะ               
การปรับเปลี่ยนใน Scenario นี้จะกระทบ
ต่อนักเรียนทุกระดับชั้นทั่วประเทศ 
-เป็นภาระให้กับผู้ปกครองที่ต้องท างาน
ประจ าและไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานระหว่าง
ปิดภาคเรียน 
-การปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิด           
ของนักเรียนผู้ปกครองได้ใช้เวลา  เพื่อการ
พัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) อาจท า          
ได้ยาก ซึ่งต่างกับประเทศช้ันน าทางด้าน
การศึกษา อาทิ สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  
ออสเตรเลีย  สิงคโปร์  เกาหลีใต้  ที่นิยม 
ให้นั ก เ รี ยนฝึกทักษะ ชีวิ ตด้ วยการหา
ประสบการณ์ท างานหรือการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
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2) กรณีมหาวิทยาลยัเปิดเดือนสิงหาคม/การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 

 
     ระดับ                      ประโยชน์               ผลกระทบ 
  อุดมศึกษา -สอดคล้องกับประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนและ

ประเทศที่เป็นผู้น าทางด้านการศึกษาที่เป็นที่นิยม
ของชาวไทย ท าให้เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน            
ทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมถึงการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดแรงงานในอาเซียน 
-การก าหนดให้มี กิ จกรรมรับน้อง ให้ เ สร็ จสิ้ น             
ก่อนเปิดภาคเรียน  
-การส่งเสริมให้นักเรียนหาประสบการณ์ท างาน              
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะทางสังคม 
(Social Skills) และอื่นๆ 
 

-ช่วงต่อระยะเวลาระหว่างการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการเปิดภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามากเกินไปท าให้นักเรียน          
ที่จบการศึกษาอาจใช้เวลาไปอย่างเปล่า
ประโยชน์  

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

-เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันทางด้านสภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะการเพาะปลูกทางการเกษตรและการท านา
ของไทย ฤดูกาลท่องเที่ยว การส่งเสริมตลาดแรงงาน
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการก่อสร้าง 
-สามารถใช้โอกาสของการมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น              
เพื่อปรับระบบการสอบและสร้างความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา อาทิการก าหนดให้
มีการสอบ O-Net หลังจากจบการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6  การก าหนดให้มีกิจกรรมรับน้อง
ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน การส่งเสริมให้นักเรียน
หาประสบการณ์ท างานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Life 
Skills)  ทักษะทางสังคม (Social Skills) และอื่นๆ 
-เป็นการสร้างโอกาสที่นักเรียนจะท างานเพื่อสังคม       
ในกิจกรรมต่างๆที่ภาครัฐส่งเสริม อาทิ การช่วยเหลือ
บุคคลที่ด้อยโอกาสการออกค่าย การพัฒนาชุมชน
และโรงเรียน เป็นต้น 
-ผลกระทบต่อระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับช้ัน
อื่นๆ น้อย  เพราะการปรับเปลี่ยนใน Scenario นี้ 
จะกระทบเฉพาะนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่าน้ัน   

-การปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิดของ
นักเรียนผู้ปกครองได้ใช้เวลาเพื่อการพัฒนา
ทักษะชีวิต (Life Skills) อาจท าได้ยาก               
ซึ่งต่างกับประเทศช้ันน าทางด้านการศึกษา 
เช่น สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย 
สิงคโปร์  เกาหลีใต้  เป็นต้น  ที่นิยมให้
นั ก เ รี ย น ฝึ ก ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ด้ ว ย ก า ร ห า
ประสบการณ์ท างานหรือการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
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3) กรณีมหาวิทยาลยัเปิดเดือนสิงหาคม/การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 
 

     ระดับ                      ประโยชน์               ผลกระทบ 
อุดมศึกษา -สอดคล้องกับประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนและ

ประเทศที่เป็นผู้น าทางด้านการศึกษาที่เป็นที่นิยม
ของชาวไทย ท าให้เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมถึงการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงตลาดแรงงานในอาเซียน 

 

ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐาน 

-สามารถใช้โอกาสของการมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น             
(แต่น้อยกว่า Scenarioที่ 3) เพื่อสร้างความพร้อม
ให้กับผู้ เ รี ยนก่อนเข้ าสู่ ระดับอุดมศึกษา การ
ก าหนดให้มีกิจกรรมรับน้องให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาค
เรียน การส่งเสริมให้นักเรียนหาประสบการณ์ท างาน
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills)  ทักษะทางสังคม 
(Social Skills) และอื่นๆ 
- เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนที่พร้อมจะท างาน
เพื่อสังคมในกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐส่งเสริม อาทิ 
การช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส การออกค่าย            
การพัฒนาชุมชนและโรงเรียน เป็นต้น 
-มีระยะเวลาว่างระหว่างการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษาที่ เหมาะสมคือ ประมาณ               
3 เดือน ท าให้นักเรียนที่จบการศึกษา ซึ่งสามารถใช้
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาได้ 
 

ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล
ท่องเที่ยวการส่งเสริมตลาดแรงงานทางด้าน
ธุรกิจท่องเที่ยวและการก่อสร้าง เนื่องจาก
การเรียนในเดือนเมษายนและการจบ
การศึกษาในช่วงฤดูฝนจะมีผลต่อธุรกิจ           
การท่องเที่ยวและการเข้าตลาดแรงงานแต่
อาจมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในช่วง
เทศกาลท่องเที่ยวเดือนเมษายนร้อยกว่า           
ใน  Scenarioที่  3  เพราะ เป็น ช่วงที่ อยู่
ระหว่างเทอมไม่ใช่ช่วงสอบปลายภาค 

 
4) กรณีมหาวิทยาลยัเปิดเดือนสิงหาคม/การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพร้อมกันในเดือนสิงหาคม 

     ระดับ                      ประโยชน์               ผลกระทบ 
อุดมศึกษา สอดคล้องกับประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนและ

ประเทศที่เป็นผู้น าทางด้านการศึกษาที่เป็นที่นิยม
ของชาวไทย ท าให้เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมถึงการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงตลาดแรงงานในอาเซียน 

-ระยะเวลาระหว่างการปิดภาคเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 กับการเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีเพียง 6 สัปดาห์ 
ซึ่งอาจน้อยเกินไป 
-การบริหารจัดการเพื่อการรับสมัครนิสิต
นักศึกษาอาจไม่ราบรื่นเนื่องจากระยะเวลา
ที่สั้นเกินไป 

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

-ระยะเวลาเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเปิดเทอม
ของมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์กับโรงเรียนสาธิตใน
การบริหารจัดการเรื่องการเปิด -ปิดภาคเรียนที่
เชื่อมโยงกับระดับอุดมศึกษา 

-อาจเกิดผลกระทบในเรื่องสภาพการจราจร
ในเขตเมืองใหญ่ของประเทศเพราะเป็นช่วง
การเปิดภาคเรียนพร้อมกัน 
-การสอบวัดผล O-Net และอื่นๆ ยังคงมี
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ปัญหาที่จะต้องสอบในช่วงเวลาเทอมต้น
ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอาจมีปัญหา
เช่นเดิมหรือมากกว่าเดิม 
-ไม่ เหมาะสมกับสภาพภูมิภาค ฤดูกาล
ท่องเที่ยว  การส่งเสริมตลาดแรงงาน
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการก่อสร้าง
เนื่องจากการเรียนในเดือนเมษายนและการ
ส าเร็จในช่วงฤดูฝนจะมีผลต่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการเข้าตลาดแรงงานแต่อาจ
มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในช่วง
เทศกาลท่องเที่ยวเดือนเมษายนน้อยกว่าใน 
Scenarioที่ 3 เพราะเป็นช่วงที่อยู่ระหว่าง
เทอมไม่ใช่ช่วงสอบปลายภาค 

  
ผลการสัมมนาวิชาการครั้งนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ           

เปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดที่มุ่งเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เข้าใจสถานการณ์มากยิ่งข้ึน   

 
  
 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  24  กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย  
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง)  รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี  รุโจปการ                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นชนก  โควินท์)  ผู้ช่วยคณบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์  สุเมตติกุล  อาจารย์ 
ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ให้การต้อนรับอธิการบดี  Professor Jeongseon Lee คณบดีส านักวางแผน Professor 
Kwangsung Lee และคณะจาก  Gwangju National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาส              
ที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพ่ือลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   และศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
 

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ    
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ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  

     รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท 
ในโอกาสได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2556  เป็นต้นไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  20  กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง)  

พร้อมด้วยคณาจารย์  มอบแจกันดอกไมแ้สดงความยินดีแด่คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ปมทอง มาลากุล  ณ อยุธยา)  เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี  แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและ       
ปิโตรเคม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  26 กันยายน  พ.ศ. 2556 เวลา 10.00  น. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง)  

พร้อมด้วยคณาจารย์  มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  (ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล)  เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 6 ปี  แห่งการสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข   

 

ผลการสรรหาหัวหน้าภาควิชานโยบายฯ 

 
 

ร่วมแสดงความยินดี 

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่   www.edu.chula.ac.th 


