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 ดร.ชัยพฤกษ ์เสรรีกัษ์ ปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุใน กศน.
ตำาบล ของ กศน.อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ กศน.ตำาบลหนองจ๊อม (วัดฟ้ามุ่ย) อำาเภอสันทราย 
 “กศน.อำ�เภอสันทร�ย จัดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต          
สู่เศรษฐกิจพอเพียง ก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลง” มีพันธกิจ
ในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
มีภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ประชาชนให้
เกิดการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการดำาเนินงานสู่เอกลักษณ์ 
“สถ�นศึกษ�พอเพียง” และ “อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ สู่คว�มพอเพียง”
 ในปี 2560 กศน.อำ�เภอสันทร�ย ได้ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์และจุด
เนน้ก�รดำ�เนนิง�นของ กศน. โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิกระบวนก�รเรยีนรูเ้พือ่แก้
ปญัห�และพฒัน�คณุภ�พชีวิต เสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน มกี�รขย�ย
โอก�สให้ผู้เรียนเข้�ถึงบริก�รก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ในด�้นก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่สง่เสรมิก�รเรยีนรูแ้ละก�รพฒัน�คุณภ�พชวีติใหแ้ก่
ผู้สูงอ�ยุเน้นวิช�ชีพกลุ่มสนใจ อ�ชีพระยะสั้น ทักษะชีวิต ที่มีคว�มสอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รและบริบทชุมชน มีก�รเตรียมคว�มพร้อมกลุ่มผู้สูงอ�ยุเพื่อ
เตรียมรับกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจสังคมธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อม 
 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะน้ี
มีผู้สูงอ�ยุเพิ่มม�กขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงผู้สูงอ�ยุเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ มีคว�มส�ม�รถ 
มีศักยภ�พ จึงไม่อย�กเป็นภ�ระกับใครในก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ลช่วงเวล�นี้
ทำ�ง�นกันแบบบูรณ�ก�ร โดยนำ�หล�ย ๆ กระทรวงม�ช่วยกันทำ�ง�น ในส่วน
ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รเองนำ�หน่วยง�น กศน.ม�ช่วยทำ�ง�นเป็นหลัก ส่ิงที่
กระทรวงศึกษ�ธิก�รทำ�ก็จะตอบรับกับเป้�หม�ยของหล�ย ๆ ที่
 ห�กสงัเกตกจิกรรมของ กศน. กจ็ะทำ�ก�รฝกึอ�ชพีเปน็หลัก ประโยชนที์่
ไดร้บัส่ิงแรกคอืเมือ่ทำ�เสรจ็กจ็ะนำ�กลบับ�้นได ้ นำ�ไปสอนอ�ชพีลกูหล�นได ้แต่
ทีม่�กไปกว�่นัน้ซ่ึงเปน็เป�้หม�ยของ กศน. ของกระทรวงหรอืรฐับ�ลคอืตอ้งก�ร
ใหผู้ส้งูอ�ยุทัง้หล�ยไดม้�แลกเปลีย่นอยูด่ว้ยกนั ม�ทำ�คว�มเข�้ใจซึง่กนัและกนั 
ซึง่ชมุชนแหง่นีท้ำ�ไดด้มี�ก สิง่ท่ีรฐับ�ลกลวัคอืกลวัว�่ผูส้งูอ�ยจุะถูกกนัออกจ�ก
สังคม เป้�หม�ยคือเร�ต้องก�รให้ผู้สูงอ�ยุอยู่ในสังคมให้ได้ ฉะนั้นกิจกรรมที่ 
กศน. ทำ�คือก�รให้ผู้สูงอ�ยุได้ม�อยู่ร่วมกันได้ ได้ทั้งทักษะอ�ชีพ ที่สำ�คัญคือ
ได้เพื่อน ได้สังคม 

 คุณลุงพล ไทยตรง ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ อายุ 69 ปี เล่าว่า 
ชมรมของเร�จะรวมตัวผู้สูงอ�ยุต้ังแต่ 

ปลัด ศธ.”ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุใน กศน.ตำาบล 
 กศน.อำาเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

คุณลุงพล ไทยตรง

คุณยายแก้ว อะทูน

60 ปีขึ้นไป ประม�ณ 50 คน ในตอนแรกทำ�ขนมทองม้วน ดอกไม้จัน  ย�ดมเขย่�
สมุนไพร ลุงมีหน้�ที่วิ่งซ้ือของให้แก่ชมรม เมื่อมีกำ�ไรจะยกให้ผู้สูงอ�ยุที่ม�ร่วม
กิจกรรมแบ่งกันไป โดยส่งสินค้�ไปจำ�หน่�ยสินค้�ที่หมู่บ้�นศรีบุญเรือง ตำ�บลป่�ไผ่ 
อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ และอย�กให้รัฐบ�ลส่งเสริมในเรื่องกิจกรรมฝึก
อ�ชีพ เรื่องออกกำ�ลังก�ยและเรื่องงบประม�ณต่�ง ๆ ของชมรม 
 คุณยายแก้ว อะทูน อายุ 85 ปี สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เล่าว่า ก่อนที่จะ
เข้�ชมรมอยู่บ้�นกับลูกหล�น พอมีชมรมได้ม�ฝึกอ�ชีพทำ�เป็นร�ยได้เสริม อ�ทิ 
น้ำ�ย�ซักผ้� น้ำ�ย�สระผม ทำ�ไม้กว�ด ถึงแม้ว่�ร�ยได้ไม่ม�ก แต่มีคว�มสุข ได้พูด
คุยกับสม�ชิกในชมรมที่เป็นรุ่นเดียวกัน แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกัน
ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนก�รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดังกล่�ว 
จะมีส่วนในก�รส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ กศน.สันทร�ย ยึดหลัก 5 อ. ได้แก่ อ�ห�ร 
ออกกำ�ลังก�ย อ�รมณ ์อดเิรก และอน�มยั ในก�รดูแลผูส้งูอ�ย ุจะชว่ยให้ผูส้งูอ�ยุ
มสีขุภ�พดแีละอ�ยยุนื โดยผูส้งูอ�ยขุอง กศน.ตำ�บล ทัง้ 12 แห่ง ส�ม�รถแกป้ญัห�
อปุสรรคของตนเองและพึง่พ�ตนเองไดแ้บบง�่ย ๆ  ได้ และในก�รพฒัน�เครือข�่ย 
กศน.ตำ�บล ทัง้ 12 ตำ�บล เนน้ก�รประส�นเชือ่มโยงระหว่�ง บ�้น วัด โรงเรยีน และ
ภ�คีเครือข่�ย ได้แก่ เทศบ�ลตำ�บล โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล เพื่อก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร
ของผู้เรียนอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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ม.มหาสารคาม ตรวจรักษาฟัน
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ พสกนิกรกัมพูชา–ไทย

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

 นับเป็นปีท่ี 7 แล้ว สำาหรับโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออก
หน่วยตรวจรักษาฟัน โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ที่
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้สนองงานพระราชดำารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ชาวไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน
 ในปีนี้ พลเอกว�ภิรมย์ มนัสรังษี  ประธ�นกรรมก�ร
ฝ่�ยอำ�นวยก�รโครงก�รพระร�ชท�นคว�มช่วยเหลือแก่ร�ช
อ�ณ�จักรกัมพูช� เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน
แพหนา้พระบรมฉายาลกัษณส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการ
เรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำาหรับนักศึกษา (กัมพูชา) ในโครงการ
พระราชทานความชว่ยเหลอืแกร่าชอาณาจกัรกมัพชูา ครัง้ที ่7  ณ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตลอดระยะเวล�หล�ยสิบปีที่
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงปฏิบัติพระ
ร�ชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เกือบทุกๆ ด้�นที่เป็นประโยชน์ต่อก�ร
พัฒน�ประเทศช�ติบ้�นเมือง อ�ทิ โครงก�รต่�ง ๆ  ที่ช่วยสนับสนุน
ง�นท�งด้�นก�รศึกษ� ก�รพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของประช�ชนผู้
ย�กไร้ ก�รอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของช�ติ และพระร�ชท�นคว�ม
ช่วยเหลือต่�ง ๆ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ย�ก รวมท้ังทรงเป็นแบบอย่�งใน
พระจริย�วัตรอันงดง�มจนเป็นท่ีประจักษ์และช่ืนชมยกย่องในพระ
บ�รมีทั้งในร�ชอ�ณ�จักรไทยและต่�งประเทศ ดังจะเห็นได้จ�กท่ี
หน่วยง�นและองค์กรต่�ง ๆ ได้ทูลเกล้�ฯ ถว�ยร�งวัลม�กม�ยเพื่อ
เป็นก�รเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีคุณูปก�รต่อกิจก�รบ้�นเมือง
น�นัปก�ร
 โอก�สนี้ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม ได้ร่วมกับหน่วยทันต
กรรมพระร�ชท�น ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ช
กุม�รี คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล และแพทย์ผู้

เชี่ยวช�ญจ�กหน่วยทันตกรรมพระร�ชท�น 
ได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์อ�ส�ตรวจรักษ�ฟัน 
ก�รให้บริก�รขูดหินปูน ก�รอุดฟันและก�ร
ถอนฟัน ให้แก่นักศึกษ�กัมพูช�ในโครงก�ร
พระร�ชท�นคว�มชว่ยเหลอืแกร่�ชอ�ณ�จกัร
กัมพูช�ด้�นก�รศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� 
2560 จำ�นวน 151 คน รวมถึงนิสิต  บุคล�กร
มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม และประช�ชน
ทั่วไประหว่�งวันที่ 2-4  พฤษภ�คม 2560 ที่
ผ่�นม�
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ 
ที่ปรึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้านด้านการศึกษาฯ กล่าวถึงประวัติคว�มเป็นม�ของ
ศูนย์ทันตกรรมพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม
บรมร�ชกุม�รี ว่� “สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ช
กุม�รี ทรงห่วงใยในสุขภ�พอน�มัยของร�ษฎร จึงโปรดเกล้�ฯ ให้
ดำ�เนินง�นโครงก�รหน่วยทันตกรรมพระร�ชท�น ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2541 เพื่อให้ก�รบริก�รทันตกรรมและอบรมคว�มรู้ทันตสุขศึกษ�
แก่นักเรียน และครูโรงเรียนโครงก�รพระร�ชดำ�ริฯ โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนช�ยแดน รวมทัง้ผูด้อ้ยโอก�สอืน่ ๆ  ในสว่นกล�งและภมูภิ�ค 
จำ�นวนกว่� 120,000 ร�ย โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณ
จ�ก งบประม�ณพระร�ชท�น จ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี งบประม�ณ คณะทันตแพทยศ�สตร์จ�ก
มห�วทิย�ลยัต�่ง ๆ  กองทนุโครงก�รหนว่ยทนัตกรรมพระร�ชท�น 
ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศ�สตร์มหิดล และผู้มีจิตศรัทธ�บริจ�ค”
ศ�ตร�จ�รย์ ดร.ทพญ.วร�นันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันต
แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล  กล่�วเพิ่มเติมว่� “ปัจจุบันมี
อ�ส�สมัคร ทันตแพทย์ และทันตบุคล�กรอื่น เป็นจำ�นวนกว่� 400 
คน หมุนเวยีนอ�ส�สมัคร เข�้รว่มถว�ยง�นสนองพระคณุต�มพระร�ช
ประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เย�วชน ประช�ชน และผู้ด้อยโอก�สต่�ง ๆ 
ต�มโครงก�รพระร�ชดำ�ริ และโครงก�รฟื้นฟูต่�ง ๆ ต�มพระร�ช
ประสงค ์ไดร้บัก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติท�งด�้นสขุอน�มยั คอืก�รมี
สขุภ�พฟันด ีและมีสขุภ�พร่�งก�ยแข็งแรง อนัจะสง่ผลใหก้�รดำ�เนนิ
ชีวิต ในภ�พรวมมีคว�มสุขได้อย่�งพอเพียงและยั่งยืน”
 นางแก้วปัญญา เสือง นักศึกษากัมพูชา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และนายสั่ง เมียสสงวน  นักศึกษ�กัมพูช� จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย  2 ตัวแทนนักศึกษ�กัมพูช� “โครงก�รพระร�ชท�น
คว�มช่วยเหลือแก่ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� ด้�นก�รศึกษ� ในสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี”  ได้รับพระร�ชท�น
ทุนก�รศึกษ�เรียนฟรี ระดับปริญญ�เอก  กล่�วถึง คว�มรู้สึกที่ได้มี
โอก�สม�รับบริก�รของหน่วยทนัตกรรมพระร�ชท�น  ทีม่ห�วิทย�ลยั
มห�ส�รค�ม  ในครัง้นีว้�่ “นอกจ�กตนเองและครอบครวัจะรูสึ้กดใีจ
และภูมิใจท่ีสอบได้ทุนก�รศึกษ�ของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญ�เอกได้แล้วนั้น ก�รได้
ม�รบับรกิ�รทำ�ฟนัจ�กหน่วยทนัตกรรมพระร�ชท�น ท่ีมห�วทิย�ลัย
มห�ส�รค�มในคร้ังน้ีตนรู้สึกซ�บซ้ึง และสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคณุ
ของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ท่ีพระองค์
ทรงมีพระเมตต� และทรงหว่งใยท�งด�้นสุขอน�มัย ใหป้ระช�ชนของ
พระองค์มีสขุภ�พฟนัด ีและมสีขุภ�พร�่งก�ยแขง็แรง มคีณุภ�พชวิีต
ที่ดีขึ้น  และแน่นอนว่�ตนจะตั้งใจศึกษ�ให้จบต�มที่ค�ดหวังไว้ และ
นำ�คว�มรู้ที่ได้กลับไปพัฒน�คน พัฒน�ประเทศ ดังที่พระองค์ทรงมี
พระประสงค์เช่นกัน”
 สำาหรับการจัดโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ 
ในทกุ ๆ  คร้ัง สรา้งความปลืม้ปตีใิหแ้กน่สิติราชอาณาจกัรกัมพชูา
เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้มาศึกษาเล่าเรียนหาความ
รู้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีกจำานวน 17 สถาบันใน
ประเทศไทยแล้ว ยังได้รับพระราชทานฯ ความช่วยเหลือจาก
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยคณะทันต
แพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหดิล มาใหก้ารรกัษาสขุภาพในชอ่ง
ปากถึงมหาวิทยาลัย ทำาให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นอีกด้วย

ศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช

พลเอกวาภิรมย์   มนัสรังษี

ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

นายสัง่  เมียสสงวน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

นางแก้วปัญญา  เสือง
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ม.รามฯ จัดกิจกรรม Road Show 2017
พร้อมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ 

 รามคำาแหงจัดกิจกรรม RU Road Show 2017 นำาเสนอผลงานและนวัตกรรมต่าง ๆ ผ่านนิทรรศการมีชีวิต 

พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 

และสาขาลาดพร้าว พร้อมชมการสาธิตและชิมอาหารจากครัวคหกรรม ม.ร.

      มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จะจัดกิจกรรม RU Road Show 2017 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลก�รเรียนก�รสอนและรับสมัคร

นักศึกษ�ใหม่นอกสถ�นที่ ระหว่�งวันที่ 26-28 พฤษภ�คม 2560 ณ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล ส�ข�พระร�ม 2 (ชั้น 1 โซน J) 

และวนัที ่12-14 มถินุ�ยน 2560 ณ ศนูยก์�รค้�เซ็นทรลั ส�ข�ล�ดพร�้ว (ช้ัน 1 โซน A) โดยมกีจิกรรมต�่ง ๆ  ไดแ้ก ่แนะนำ�

หลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอน ก�รแนะแนวก�รศกึษ� นทิรรศก�รมชีวีติทีน่ำ�เสนอผลง�นและนวตักรรมจ�กคณะต�่ง ๆ  เชน่ 

สมุนไพรช่วยรักษ�โรคเบ�หว�น เครื่องช่วยฟัง ก�รแสดงหุ่นยนต์ รถไฟฟ้� เครื่องสูบน้ำ�มือถือ เทคโนโลยีท�งก�รเกษตร 

เกมคอมพิวเตอร์ ให้บริก�รถ่�ยรูปย้อนยุค รวมทั้งชมก�รส�ธิตและชิมอ�ห�ร-เครื่องดื่มจ�กครัวคหกรรม ม.ร. พร้อมชม

ก�รแสดงจ�กนักศึกษ�และศิลปินรับเชิญ

 ทั้งนี้ ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน RU Road Show 2017 สามารถสมัครเป็นนักศึกษาโดยใช้หลักฐานคือ             

บัตรประชาชนเพียงใบเดียว รายละเอียด โทร. 0-2310-8045-47 หรือที่ www.ru.ac.th, 

Facebook: PR Ramkhamhaeng University
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 ประเภท

รับตรงรอบที่ 2 ทั้งภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ กว่า 40 หลักสูตร พร้อมเปิดหลักสูตร คบ.        

ใหม่เพิ่มอีก 6 สาขา ในกลุ่มสาขาวิชาครูที่ขาดแคลน สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

     นางพิมลรตัน ์วนสณัฑ ์รองอธิการบดฝีา่ยวชิาการ มจษ. กลา่ววา่ มหาวทิยาลยักำาหนดรบัสมคัรนักศกึษา

ใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ประเภทรับตรง ภาคในเวลาราชการ จำานวน 46 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้-

28 มิถุนายน 2560 และภาคนอกเวลาราชการ จำานวน 27 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้-20 กรกฎาคม 2560 โดยสมัคร

ผ่านเว็บไซต์ www.chandra.ac.th

     “จ�กคว�มต้องก�รของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต มห�วิทย�ลัยได้พิจ�รณ�เปิดรับสมัครหลักสูตรเพิ่มเติมหล�ย

หลักสูตรในก�รรับตรงรอบที่ 2 โดยเฉพ�ะหลักสูตรครุศ�สตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ที่เปิดเพิ่มเติมถึง 7 ส�ข�วิช� 

ได้แก่ คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ ภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�จีน ดนตรีไทยศึกษ� และเทคโนโลยีก�รศึกษ�และ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งที่ผ่�นม�นั้น หลักสูตรครุศ�สตรบัณฑิตของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษมได้รับก�รยอมรับ มีผู้

สนใจสมัครเข้�ศึกษ�ต่อเป็นจำ�นวนม�ก แต่เนื่องจ�กมห�วิทย�ลัยให้คว�มสำ�คัญต่อก�รผลิตบัณฑิตที่มีคุณภ�พ จึง

รับนักศึกษ�ในจำ�นวนจำ�กัด ดังนั้นจึงได้ขย�ยโอก�สเปิดหลักสูตรครุศ�สตรบัณฑิตเพิ่มเติม ในกลุ่มส�ข�วิช�ครูที่

ข�ดแคลน พร้อมเปิดเพิ่มในหลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�ภ�ษ�ญี่ปุ่นธุรกิจอีกด้วย” น�งพิมลรัตน์ กล่�ว

รองอธิก�รบดี มจษ. กล่�วต่อว่� ทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มห�วิทย�ลัยได้มีก�รพัฒน�และปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

ให้สอดรับนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 ผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรู้และทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ โดยเพิ่มร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ

ลงไปในทุกหลักสูตร ท้ังในหมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป และหมวดวิช�เฉพ�ะด้�น โดยนักศึกษ�ต้องเรียนไม่น้อยกว่� 15 

หน่วยกิต นอกจ�กนี้มห�วิทย�ลัยยังมีก�รเปิดอบรมภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�อื่น ๆ  ให้แก่นักศึกษ�โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย

ตลอดทัง้ป ีและกอ่นท่ีจะสำ�เรจ็ก�รศกึษ� มห�วทิย�ลยัจะมกี�รจดัสอบวดัม�ตรฐ�นคว�มรูภ้�ษ�องักฤษ EXIT EXAM 

ซึ่งเป็นก�รกระตุ้นให้นักศึกษ�ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของภ�ษ�อังกฤษ ที่มีคว�มจำ�เป็นต่อวิช�ชีพในอน�คต

      “นอกจากภาษาอังกฤษแล้วในทุกหลักสูตรยังได้เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้             

ความสามารถ และมทีกัษะวชิาชพีทีเ่ขม้แขง็ ทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคมโลก และตรงตอ่ความตอ้งการของ

ผู้ใช้งานบัณฑิตอย่างแท้จริง สำาหรับผู้สนใจสามารถสมัคร ภาคในเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้-28 มิถุนายน 2560 

และภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้-20 กรกฎาคม 2560 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.chandra.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2942-6800 ต่อ 7013-7017 รองอธิการบดี มจษ. กล่าว

จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 2
เปิด 7 สาขาวิชาครู สนองความต้องการของผู้เรียน
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ให้การต้อนรับ
 
  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ไวทูณฑ์ ทองอร่�ม อธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณีและสม�ชิกสภ�ขับเคลื่อนก�ร
ปฏิรูปประเทศ ให้ก�รต้อนรับคุณจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธ�น
หอก�รค้�จังหวัดจันทบุรีและคณะทำ�ง�น ในก�รพูดคุยเรื่องก�ร
ลงน�มข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นต่�ง ๆ ระหว่�งมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏรำ�ไพพรรณีและหอก�รค้�จังหวัดจันทบุรีในอน�คต รวม
ถึงก�รที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณีจะร่วมเดินท�งกับ
หอก�รค้�จังหวัดจันทบุรีไปจัด Road show ในง�น Thailand 
Product Expo 2017 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูช� เพื่อ
เป็นก�รเปิดโอก�สด้�นก�รศึกษ�สำ�หรับประช�ชนช�วกัมพูช�
ในช่วงปล�ยเดือนที่จะถึงนี้อีกด้วย

สำารวจข้อมูลเพื่อพัฒนา
ระบบประปาชุมชน

 รศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิก�รบดี มทร.
สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.ศศิก�รต์ สุวรรณประทีป          
ผูช้ว่ยอธกิ�รบด ีและคณ�จ�รย ์จ�กคณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลย ีลงพืน้ทีส่ำ�รวจข้อมูลระบบประป�ชุมชน             
เพื่อห�แนวท�งแก้ไขและพัฒน�ระบบประป�ชุมชน 
ให้มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น ณ ตำ�บลท�งช้�ง 
อำ�เภอบ�งบ�ล จังหวัดพระนครศรีอยุธย�  

   ดร.สวุฒุ ิตุม้ทอง คณบดคีณะวทิย�ศ�สตรแ์ละ
เทคโนโลย ีมทร.สวุรรณภมู ิเปน็ประธ�นเปดิโครงก�ร
พฒัน�เทคนคิวธิกี�รสอนสำ�หรับบคุล�กรส�ยวชิ�ก�ร 
จำ�นวนกว่� 60 คน เพื่อพัฒน�และเพิ่มศักยภ�พด้�น
ก�รสอนอย่�งเหม�ะสมให้แก่บุคล�กรส�ยวิช�ก�ร 
และส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ์ 
แก่นักศึกษ�ที่จะเติมโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภ�พและ
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศช�ติในอน�คต 
โดยได้รับเกียรติจ�ก ดร.ช�ร์ล ซิง Country Man-
ager จ�ก Comp TIA Thailand เป็นวิทย�กรบรรย�ย
หัวข้อ “เทคนิควิธีก�รสอนในศตวรรษที่ 21”   ที่ ห้อง
ประประชุม SCI๒๓๔๑๔ อ�ค�รศรีพิทย�ค�ร ศูนย์
พระนครศรีอยุธย� หันตร�

เทคนิควิธีการสอนในศตวรรษที่ 21
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กิจกรรมจิตอาสา 
 นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� ลำ�ป�ง จัดกิจกรรม

ออกค่�ยพัฒน� เพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วย
ก�รท�สีห้องน้ำ� ก�รทำ�แปลงเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวัน และก�รปรับปรุง            
ภูมิทศันโ์รงเรยีน โดยมีนกัศกึษ�ส�ข�ก�รบัญช ีส�ข�ก�รตล�ด ส�ข�ก�รจดัก�ร 
ส�ข�ส�รสนเทศ และส�ข�คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน 30 คน 
ทั้งนี้มีอ�จ�รย์กรณิศ เปี้ยอุดร และ ดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน อ�จ�รย์ส�ข�ก�ร
จัดก�ร มทร.ล้�นน� ลำ�ป�ง เป็นผู้ควบคุม สถ�นศึกษ� ณ โรงเรียนศรีปรีด�นุ
เคร�ะห์ ตำ�บลบ้�นแลง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ป�ง  

ราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
ราชภัฏพิบูลสงคราม

  น�งส�วผ่องพรรณ วิเศษศุภก�ร ผู้อำ�นวยก�รกองกล�ง มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
นครร�ชสีม� เป็นประธ�นกล่�วต้อนรับ คณะศึกษ�ดูง�นโครงก�รศึกษ�ดูง�นแลก
เปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองระบบก�รทำ�ง�นและก�รบริห�รจัดก�รของกองกิจก�รพิเศษ 
มห�วทิย�ลัยร�ชภฏัพบิลูสงคร�ม จ�กนัน้เปน็ก�รแนะนำ�ผูบ้รหิ�ร และบุคล�กรของ
ทั้งสองมห�วิทย�ลัย ต่อด้วยก�รร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้�นระบบก�รทำ�ง�น
และก�รบริห�รจัดก�รง�นกิจก�รพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ประสบก�รณ์และสร้�ง
คว�มสัมพันธ์ในก�รพัฒน�เจ้�หน้�ที่ และส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ต่อก�รปฏิบัติ
ง�นภ�ยในมห�วิทย�ลัยให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

SPU : วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม  
สร้างผู้นำาด้านการบิน

 วิทย�ลัยก�รบินและคมน�คม ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยก�รบิน 
มห�วิทย�ลัยศรีปทุม จัดโครงก�รพัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�ให้แก่นักศึกษ� เพื่อสร้�ง
คว�มเป็นมืออ�ชีพด้�นก�รบิน (Airmanship) เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นด้�นก�รบินนั้น
จะต้องมีคุณสมบัติด้�นต่�ง ๆ  อ�ทิเช่น คว�มเป็นผู้นำ� คว�มมีวินัย ก�รรับรู้สภ�พ
แวดล้อม ก�รจดัก�รคว�มเส่ียง เปน็ตน้ โดยใหน้กัศกึษ�ไดท้ำ�กจิกรรมเดนิป่�ศกึษ�
ภมูปิระเทศ และทำ�ก�รประเมนิคณุลกัษณะด�้นต�่ง ๆ  ของตนเอง ณ อทุย�นแหง่
ช�ติเข�ใหญ่ จ.นครร�ชสีม� https://www.spu.ac.th/activities/11516

จัดสัมมนา
 วิทย�ลัยนวัตกรรมสังคม ศูนย์ศึกษ�และพัฒน�กิจก�รเพ่ือสังคม (SE Center RSU) 
มห�วิทย�ลัยรังสิต มูลนิธิสัมม�ชีพ ร่วมกับ Global Compact Network Thailand จัดสัมมน� 
Social Enterprise (SE) กับสิทธิมนุษยชนและคว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคมไทย เพื่อสร้�งคว�ม
ตระหนักรู้และสร้�งก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน ในก�รระดมคว�มคิดเห็นต่อก�รแก้ปัญห�
คว�มเหล่ือมล้ำ�ในสังคมไทย ต�มแนวท�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ         
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีทั้งภ�คสังคม ภ�คประช�ชน และภ�คก�ร
ศึกษ� ร่วมแลกเปลี่ยนคว�มเห็น เพื่อห�ท�งออกในก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคมไทย ด้วย
ก�รใช้โมเดล Social Enterprise (SE) ซึ่งได้รับเกียรติจ�ก คุณปรีด� เตียสุวรรณ์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์
คุณบรรจง นะแส รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มเห็น และดำ�เนิน
ร�ยก�รโดย ดร.สุริยะใส กตะศิล� ภ�ยในง�นมีผู้เข้�ร่วมฟังจำ�นวนม�ก ณ ห้องประชุม 
Auditorium อ�ค�ร Digital Multimedia Complex (อ�ค�ร 15) มห�วิทย�ลัยรังสิต


