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นานาสาระ
ระบบการศึกษานิวซีแลนด์ เน้นลงมือปฏิบัติจริง

เผยเด็กไทยเลือกเรียนสาขากว้าง
·Ùµ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� ªÕé ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� à¹�¹Å§Á×Í» Ô̄ºÑµÔ¨ÃÔ§ à¾×èÍ¤�¹ËÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§ ´�Ò¹àÇçºä«µ�ËÒ§Ò¹ 
¨�ÍºÊ� ´ÕºÕ à¼Âà´ç¡ä·ÂàÅ×Í¡àÃÕÂ¹ÊÒ¢Ò¡Ç�Ò§ ·íÒãË�¢Ò´á¤Å¹ºØ¤¤Å·Õè¨ºà©¾ÒÐ·Ò§ »ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÍÑ¹´Ñº 1 
ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨�Ò§§Ò¹...  

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 16 ¡.Â. 59 Ï¾³Ï ÁÃ.àº¹ ¤Ô§ àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â ¡ÑÁ¾ÙªÒ áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°
»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ Ã�ÇÁàÊÇ¹Ò¾ÔàÈÉã¹ËÑÇ¢�Í �á¹Çâ¹�ÁµÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·ÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍµÍºâ¨·Â�
Í§¤�¡Ã¸ØÃ¡Ô¨ÂØ¤ãËÁ�� Ã�ÇÁ¡Ñº ¹Ò§ÊÒÇª�Í·Ô¾Â� »ÃÐÁÙÅ¼Å ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ½�ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ� Ë¹�ÇÂ§Ò¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� »ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â ¹Ò§¹¾ÇÃÃ³ ¨ØÅ¡¹ÔÉ° ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ ºÃÔÉÑ· ¨Ñ´ËÒ§Ò¹ ¨�ÍºÊ� ´ÕºÕ 
(»ÃÐà·Èä·Â) áÅÐÈÔÉÂ�à¡�Ò¨Ò¡»ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� ´Ã.©ÑµÃªÑÂ ¸¹ÒÄ´Õ áÅÐ¹Ò§ÊÒÇÊØ¹ÔÈÒ ·Í§·ÇÕ¾ÃÃ³ à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ
©ÅÍ§¤ÃºÃÍº 60 »� ¢Í§¡ÒÃÊ¶Ò»¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Ò§¡ÒÃ·Ùµ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�  

¹Ò§¹¾ÇÃÃ³ à»�´à¼ÂÇ�Ò ·Ø¡ÇÑ¹¹ÕéµÅÒ´áÃ§§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¤ÇÒÁäÁ�ÊÁ´ØÅ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¨ºÁÒäÁ�µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ
¢Í§µÅÒ´ à´ç¡ä·ÂàÅ×Í¡ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õè¡Ç�Ò§ ·íÒãË�§Ò¹à©¾ÒÐ·Ò§¢Ò´á¤Å¹ Ê�Ç¹Ë¹Öè§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ à´ç¡äÁ�ÁÕâÍ¡ÒÊ
¤�¹ËÒÊÔè§·Õè¶¹Ñ´ËÃ×ÍÊÔè§·ÕèªÍº ÍÕ¡·Ñé§¤�Ò¹ÔÂÁ¢Í§ãº»ÃÔÒºÑµÃ ·íÒãË�¼Ù�·ÕèÊ¹ã¨ã¹ÊÒÂÍÒªÕ¾ÁÕ¹�ÍÂ áÅÐà»�¹·Õèµ�Í§¡ÒÃ
¢Í§µÅÒ´ÁÒ¡ ¼Ù�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊ�Ç¹ãË�µ�Í§¡ÒÃ¤¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ·íÒ§Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñº¼Ù�Í×è¹ä´� ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃ�¹µ�Í§Ò¹ 
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃµÔ´µ�ÍÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¼Ù�ÁÕ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃãª�ÀÒÉÒ·Õè 2 ËÃ×Í 3 ·Õè´ÕÁÒÃ�ÇÁ§Ò¹ «Öè§à´ç¡ä·ÂÂÑ§¢Ò´ÍÂÙ�ÁÒ¡  

Ï¾³Ï ÁÃ.àº¹ ¤Ô§ ¡Å�ÒÇ¶Ö§ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§»ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� Ç�Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Ø¡áË�§¢Í§¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�ÍÂÙ�ã¹ÍÑ¹´Ñº
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Õè´Õ·ÕèÊØ´ã¹ 500 ÍÑ¹´Ñº¢Í§âÅ¡ ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�¨Ö§àÊÃÔÁ´�ÇÂ¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐ·Ñ¡ÉÐã¹´�Ò¹µ�Ò§æ 
à¾×èÍãË�¼Ù�àÃÕÂ¹¤�¹¾ºÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� ¤×Í ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃ�Ò§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
¢Í§¼Ù�àÃÕÂ¹à»�¹ÊíÒ¤Ñ â´Â¤³Ò¨ÒÃÂ�¨ÐãË�¤ÇÒÁÊ¹ã¨áÅÐ´ÙáÅÍÂ�Ò§àµçÁ·Õè à¾×èÍãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´�àÃÕÂ¹ÃÙ� àµÔºâµ áÅÐ
»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨  

·Ñé§¹Õé àÁ×èÍà·ÕÂº¡ÑºÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�ÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´�¹áÅÐàªÕèÂÇªÒ·Ñé§ã¹´�Ò¹à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ 
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ áÅÐáÍ¹ÔàÁªÑè¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃÇÔªÒªÕ¾à©¾ÒÐ·Ò§áÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ ·ÕèàÍ×éÍµ�Í¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾
ã¹´�Ò¹µ�Ò§æ ÍÒ·Ô ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃ¡ÕÌÒ ¡ÒÃ·�Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¼¨ÀÑÂ áÅÐ¡ÒÃºÔ¹ à»�¹µ�¹  

´�Ò¹ ¹Ò§ÊÒÇÊØ¹ÔÈÒ àÅ�Ò¶Ö§»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢Í§¡ÒÃä»ÈÖ¡ÉÒµ�Í·Õè»ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�Ç�Ò ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�ãË�ÍÐäÃ
ÁÒ¡¡Ç�Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁµíÒÃÒã¹Ë�Í§àÃÕÂ¹ àÃÒä´�ÍÔÊÃÐ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ä´�Ç�Ò ÍÂÒ¡¨ÐàÃÕÂ¹ÍÐäÃËÃ×ÍÊ¹ã¨
ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁÍÐäÃ ÍÒ¨ÒÃÂ�¨Ðà»�´ÍÔÊÃÐ·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÑº¿�§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§àÃÒ áÅÐ·ÕèÊíÒ¤Ñ ¤×Í àÃÕÂ¹ÃÙ�â´Â¡ÒÃÅ§Á×Í
»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§  

¹Í¡¨Ò¡¹Õé Ï¾³Ï ÁÃ.àº¹ ¤Ô§ ÂÑ§¡Å�ÒÇà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡Ç�Ò ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�ÁØ�§à¹�¹¼ÅÔµºÑ³±Ôµ·Õè¾Ã�ÍÁ·íÒ§Ò¹ 
â´ÂãË�âÍ¡ÒÊ¼Ù�àÃÕÂ¹ä´�Å§Á×Í»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§ â´Â¡ÒÃ½�¡§Ò¹à»�¹ÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹·Õè¶Ù¡ºÃÃ¨ØÍÂÙ�ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 
ºÑ³±Ôµ·ÕèÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¹ÔÇ«ÕáÅ¹´�¨Ðà¾ÕÂº¾Ã�ÍÁ·Ø¡æ ´�Ò¹ ·Ñé§·Ñ¡ÉÐ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� «Öè§ä´�ÃÑº
¡ÒÃÂÍÁÃÑºã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å â´ÂºÑ³±ÔµàËÅ�Ò¹Õé¨ÐÊÒÁÒÃ¶µÑé§µ�¹·íÒ¸ØÃ¡Ô¨Ê�Ç¹µÑÇËÃ×Íà¢�Ò·íÒ§Ò¹ã¹°Ò¹Ð·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å
ã¹Í§¤�¡Ãµ�Ò§æ ã¹¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� »ÃÐà·Èä·Â ËÃ×Í·Õèã´¡çä´�ã¹âÅ¡  

 

 
 

·ÕèÁÒ: ä·ÂÃÑ° ÇÑ¹·Õè 22 ¡.Â. 2559 
http://www.kroobannok.com/80108 
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บทความสาระน่ารู้
ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก Google 

เติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Âà»�¹¼Ù�¹íÒ¡ÒÃãª�¼ÅÔµÀÑ³±�´�Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ Google ¾ÅÔ¡â©Á¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 

22 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹, ¡ÃØ§à·¾Ï - àÃÒ¡íÒÅÑ§à¼ªÔË¹�Ò¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢¹Ò¹ãË�ã¹µÅÒ´áÃ§§Ò¹ ÍÒ¨ÒÃÂ�¼Ù�ÊÍ¹ÁÕË¹�Ò·ÕèÊíÒ¤Ñ

ã¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¾×èÍ»Ù·Ò§ä»ÊÙ�Í¹Ò¤µ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèÁÑè¹¤§ à·¤â¹âÅÂÕ¡íÒÅÑ§ÁÕº·ºÒ·ÊíÒ¤Ñã¹´�Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹

¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¾Ç¡à¢ÒáÅÐ Google ¹íÒµÑÇª�ÇÂ´�Ò¹à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãË�¡Ñº¾Ç¡à¢Òà¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁ

ãË�ÊÍ´¤Å�Í§¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹Õé 

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ The Economist àÁ×èÍ»� 2558 à¼ÂÇ�Ò·Ñ¡ÉÐáÃ¡·Õè¨íÒà»�¹ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¤×Í¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐá¡�ä¢»�ËÒÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´

â´Âãª�¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐ·íÒ§Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹à»�¹·ÕÁ ¡ÒÃÁÕ¢�ÍÁÙÅÍÂ�Ò§á¾Ã�ËÅÒÂÍÒ¨à»�¹¾ÅÑ§·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áµ�ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹

ËÒ¡ÁÕ¢�ÍÁÙÅÁÒ¡à¡Ô¹ä»¡çÍÒ¨à¡Ô´¡ÒÃ·�ÇÁ·�¹ä´� ¡ÒÃà¢�Ò¶Ö§¢�ÍÁÙÅ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹âÅ¡áµ�¡ÒÃà¢�Ò¶Ö§¢�ÍÁÙÅ·ÕèÁÕ¡ÒÃªÕéá¹Ð

·ÕèàËÁÒÐÊÁ¹Ñé¹à»�¹·Ñ¡ÉÐ·Õèµ�Í§àÃÕÂ¹ÃÙ� ¡ÒÃÁÕ·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁ¤Ô´àªÔ§ÇÔà¤ÃÒÐË�¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃáÂ¡áÂÐ¢�ÍÁÙÅ¨íÒ¹Ç¹ÁËÒÈÒÅ 

µÑ´ÊÔ¹Ç�ÒÍÐäÃ¤ÇÃãª�áÅÐ¨Ðãª�ÁÑ¹ÍÂ�Ò§äÃ¹Ñé¹à»�¹·Ñ¡ÉÐ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ã¹¢³Ð·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�¼Ù�ÊÍ¹¡íÒÅÑ§à¼ªÔË¹�Ò¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹Õé

àÃÒä´�ÊÃ�Ò§ªØ´à¤Ã×èÍ§Á×Í·Õèª�ÇÂÍÒ¨ÒÃÂ�¼Ù�ÊÍ¹ãË�·íÒã¹ÊÔè§·Õè´Õ·ÕèÊØ´ËÃ×Í´ÕÂÔè§¢Öé¹¡Ç�Òà´ÔÁ 

áÍ»¾ÅÔà¤ªÑè¹ Google à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»�¹ªØ´à¤Ã×èÍ§Á×Íà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹·Õè äÁ�ÁÕ¤�Òãª�¨�ÒÂ

ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´�ÇÂ Classroom, Gmail, Docs, áÅÐ Drive ·Õèª�ÇÂãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¼Ù�ÊÍ¹·íÒ§Ò¹áÅÐàÃÕÂ¹ÃÙ�Ã�ÇÁ¡Ñ¹ä´�ÍÂ�Ò§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ

äÁ�Ç�Ò¨ÐÍÂÙ�·Õèã´ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹ÅÑ¡É³ÐÃ�ÇÁÁ×Í¡Ñ¹¹ÕéÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´¡ÒÃä´�º¹ Chrome book ·Õèª�ÇÂãË�¤Ø³áªÃ�§Ò¹ÃÐËÇ�Ò§¡Ñ¹

ã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹º¹à¤Ã×Í¢�ÒÂ·Õèµ�Í§¡ÒÃä´� ¡ÒÃãª�à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�àËÅ�Ò¹Õé ¼Ù�ÊÍ¹ÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áºº

¡ÒÃ·´ÊÍºáººãËÁ�æ Ã�ÇÁ¡Ñ¹·íÒâ¤Ã§§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§àª×èÍÁ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÒ¡¡Ç�Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
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·Õèä´�ÃÑºÁÍºËÁÒÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áºº·´ÊÍºáÅÐÊ×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹ä´� 

âÃ§àÃÕÂ¹ÀÙà¢ÕÂÇ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ ¡�Í¹Ë¹�Ò¹ÕéÂÑ§äÁ�ÁÕÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·ÕèàÊ¶ÕÂÃ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹äÁ�ÁÕáÁ�¡ÃÐ·Ñè§ÍÕàÁÅ� áÅÐ¤ÃÙ¡çäÁ�ÊÒÁÒÃ¶
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âÃ§àÃÕÂ¹ÀÙà¢ÕÂÇ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ ¡�Í¹Ë¹�Ò¹ÕéÂÑ§äÁ�ÁÕÃÐººÊÒÃÊ¹à·È·ÕèàÊ¶ÕÂÃ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹äÁ�ÁÕáÁ�¡ÃÐ·Ñè§ÍÕàÁÅ áÅÐ¤ÃÙ¡çäÁ�ÊÒÁÒÃ¶
µÔ´µ�ÍÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´�¼�Ò¹äÍ·Õ ·íÒãË�¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃµ�Ò§æ à»�¹ä»ä´�ÂÒ¡ ËÅÑ§ä´�ÁÒÃÙ�¨Ñ¡¡Ñº Google Apps ·íÒãË�ÊÒÁÒÃ¶
¨Ñ´¡ÒÃºÑªÕÍÕàÁÅ�ä´�§�ÒÂ¢Öé¹ »�¨¨ØºÑ¹âÃ§àÃÕÂ¹ÁÕºÑªÕÍÕàÁÅ�ãË�á¡�¤ÃÙáÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÃÇÁ 222 ¤¹ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 3,030 ¤¹ 
Ê�Ç¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¨Ò¡à´ÔÁ·Õèãª�Ê×èÍ¨Ò¡ CAI (Computer Assisted Instruction) Google Apps for Education ÊÒÁÒÃ¶
ª�ÇÂÅ´ÀÒÃÐ§Ò¹ÍÒ¨ÒÃÂ�¼Ù�ÊÍ¹Å§ áÅÐÊÃ�Ò§Ê×èÍËÃ×Í¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¼�Ò¹ Google Classroom ·Õèª�ÇÂºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃ
ÊÍ¹ Google Drive à¡çºªÔé¹§Ò¹áÅÐ¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ Google Sites ãª�à»�¹Ê×èÍ¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃà¢�Ò¶Ö§¢�ÍÁÙÅ áÅÐ Google Forms 
ãª�ÊÃ�Ò§áºº·´ÊÍº áÅÐ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¤�ÒÊ¶ÔµÔ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ä»ÊÙ�ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 

¢³Ð·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹áÁ�ÊÒÂ»ÃÐÊÔ·¸ÔìÈÒÊµÃ� à»�¹ÍÕ¡Ë¹Öè§âÃ§àÃÕÂ¹ªÒÂ¢Íº¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒãª�
à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »�¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÒÇ 3,000 ¤¹ ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§Ë�Í§àÃÕÂ¹·ÕèàÃÕÂ¡Ç�Ò �Ë�Í§àÃÕÂ¹©ÅÒ´� ËÃ×Í �Smart 
Classroom’ ¹íÒ Chromebook áÅÐ Google Apps for Education ÁÒãª�ã¹´�Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
ÊÑ§¤Á ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� á·º·Ø¡¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ ãª�ÊÑè§¡ÒÃº�Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ·´ÊÍºÍÍ¹äÅ¹� ª�ÇÂ»ÃÐËÂÑ´àÇÅÒ¤ÃÙ áÅÐ»ÃÐËÂÑ´
¡ÃÐ´ÒÉ Ê�Ç¹ Gmail ¹íÒÁÒãª�Ê×èÍÊÒÃµÔ´µ�Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ â´ÂÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ¶�ÒÂàÍ¡ÊÒÃ¤íÒÊÑè§§Ò¹µ�Ò§æ ·Õèà¤Â¶�ÒÂàÍ¡ÊÒÃ
á¨¡¤ÃÙ¡Ç�Ò 200 ¤¹ à»ÅÕèÂ¹ÁÒãª�¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¤íÒÊÑè§ÃÒª¡ÒÃ¼�Ò¹·Ò§ÍÕàÁÅ�á·¹ ·Ñé§¹Õé ¢�ÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ 
¨ÐÁÕ¡ÒÃáªÃ�¼�Ò¹ Google Drive à¾×èÍãË�·Ø¡¤¹·íÒ§Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹ 
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¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃÊÃ�Ò§¼ÅÔµÀÑ³±�·Õè»¯ÔÇÑµÔâÅ¡áË�§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áÅ�Ç àÃÒ¡íÒÅÑ§ÊÃ�Ò§Í¹Ò¤µ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÕ¡´�ÇÂ Ë¹Öè§â¤Ã§¡ÒÃ
·Õè¾Ç¡àÃÒµ×è¹àµ�¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡¤×Í Expeditions â´ÂªØ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¹Õé»ÃÐ¡Íºä»´�ÇÂ ÊÁÒÃ�·â¿¹ áÅÐ Cardboard 
ª�ÇÂãË�¤Ø³¤ÃÙ¾Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ñé§ªÑé¹à´Ô¹·Ò§ä»·Õèµ�Ò§æ ·ÑèÇâÅ¡áººàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ ¹Ñè¹ÃÇÁ¶Ö§Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÃ¶âÃ§àÃÕÂ¹¾Òä»äÁ�¶Ö§ 
ÍÍ¡ä»·�Í§ÍÇ¡ÒÈ¹Í¡âÅ¡ ãµ�¹éíÒËÃ×ÍÀÒÂã¹Ã�Ò§¡ÒÂ¢Í§Á¹ØÉÂ� ÂÑ§ÁÕàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§¡ÒÃ¹íÒà·¤â¹âÅÂÕàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ÁÒãª�
à»�¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·Õè¹�ÒÊ¹ã¨à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ àÃÒàÃÔèÁàËç¹Ç�ÒÁÕ¼Ù�ÊÍ¹ËÅÒÂ·�Ò¹ãª�à¤Ã×èÍ§Á×ÍàËÅ�Ò¹Õéà»�¹Ê�Ç¹Ë¹Öè§
ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ËÅÒÂæ ÇÔªÒ ·Ñé§àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� ÇÃÃ³¡ÃÃÁ áÅÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ� 
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� ¢Í§ÊÁÒ¤ÁÊ¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒàÍ¡ª¹áË�§»ÃÐà·È ã¹¾ÃÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�Ï 

¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÇÑ¹·Õè 26-27 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559 ³ âÃ§áÃÁªÒâµ à´Í à¢ÒãË� Í.»Ò¡ª�Í§ 

¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 10 µØÅÒ¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ 083-936-6449, 084-144-7575 

www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò ¡íÒË¹´¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·ÒÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 5 ã¹ÇÑ¹·Õè 1-2 

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ³ âÃ§áÃÁà´ÍÐÃÍÂÑÅ ÃÔàÇÍÃ� àªÔ§ÊÐ¾Ò¹¡ÃØ§¸¹ ¡ÃØ§à·¾Ï ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 20 µØÅÒ¤Á 2559 

µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ 080-572-2715 http://rdi.ssru.ac.th/conference2016 

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¡íÒË¹´¨Ñ´¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈ÂÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 4 

ã¹ÇÑ¹·Õè 13-18 àÁÉÒÂ¹ 2560 ³ Vibe Hotel Sydney ¹¤Ã«Ô´¹ÕÂ� »ÃÐà·ÈÍÍÊàµÃàÅÕÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á 2559 

µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (044) 272-941, (044) 009-009 µ�Í 9460 http://www.nrru.ac.th/rdi 

Ê¶ÒºÑ¹ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áÅÐÊÑ¹µÔÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ä´�¨Ñ¡·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ "ÊÔ·¸ÔáÅÐÊÑ¹µÔÈÖ¡ÉÒ" 

à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ áÅÐà´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´�µÅÍ´»� µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 441-0318-9 µ�Í 2140 â·ÃÊÒÃ (02) 441-0872-3 http://www.ihrp.mahidol.ac.th 

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ¸ÔÃÒª ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â

ÃÐ´ÑºªÒµÔ "ÁÊ¸.ÇÔ¨ÑÂ »ÃÐ í̈Ò»� 2560" ã¹ÇÑ¹·Õè 24 ÁÕ¹Ò¤Á 2560 ³ Ë�Í§»ÃÐªØÁ 5209 ÍÒ¤ÒÃÊÑÁÁ¹Ò 1 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ¸ÔÃÒª ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 504-7589, 

(084) 360-5046 â·ÃÊÒÃ (02) 503-4898 http://ird.stou.ac.th/stouconference 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¾ÃÐ¹¤Ã ä´�¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »�·Õè 1 ©ºÑº·Õè 1 à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 

- ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559 ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� áÅÐÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »�·Õè 10 ©ºÑº·Õè 2 

à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´�µÅÍ´»� µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ 

(02) 665-3777 µ�Í 6645 â·ÃÊÒÃ (02) 282-0423 http://journal.rmutp.ac.th 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ ¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ áÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ ¤ÃÑé§·Õè 11 »ÃÐ í̈Ò»� 

2559 ã¹ÇÑ¹·Õè 21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 àÇÅÒ 08.30 ¹. -16.30 ¹. ³ Ë�Í§ Auditorium 1-2 ªÑé¹ 14 ÍÒ¤ÒÃ 40 »� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ ¡ÃØ§à·¾Ï ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 579-1111, 

(02) 561-2222 µ�Í 1331, 1252, 11155 â·ÃÊÒÃ (02) 579-1111, (02) 561-2222 µ�Í 2187 http://spucon.spu.ac.th 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¨�Ò¾ÃÐÂÒ ¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¾ÐàÂÒÇÔ¨ÑÂ ¤ÃÑé§·Õè 6 ã¹ÇÑ¹·Õè 26-27 Á¡ÃÒ¤Á 2560 

³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ¨.¾ÐàÂÒ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 13 µØÅÒ¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (054) 466-666 µ�Í 1047 

http://www.cpu.ac.th 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¨�Ò¾ÃÐÂÒ ¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 2 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2559 àÇÅÒ 09.00-16.30 ¹. 

³ à¨�Ò¾ÃÐÂÒ¤Í¹àÇç¹ªÑè¹ÎÍÅÅ� ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¨�Ò¾ÃÐÂÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃÃ¤� ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 

µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (054) 466-666 µ�Í 1047 http://www.cpu.ac.th 

Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡Å�Òà¨�Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ ÇÔ·ÂÒà¢µªØÁ¾ÃÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ä´� Ñ̈´·íÒÇÒÃÊÒÃ Ê¨Ã ªØÁ¾Ã

à¢µÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ¨íÒ¹Ç¹ 2 ©ºÑº 1) ©ºÑºÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 2) ©ºÑºÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�áÅÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ� 

Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´�µÅÍ´»� µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (077) 506-411, 08-1416-5060 

http://www.pcc.kmitl.ac.th/journal/ 
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2559

 ที่ปรึกษา :

- ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
- ดร.กิตติวงค์ สาสวด

 กองบรรณาธิการ :

- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา

 เรียบเรียงข่าว :

- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

 สถานที่ติดต่อ :

อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 500000 ต่อ 6350, 
6352, 6355 สายตรง : (038) 535430 
Fax : (038) 535430

E-mail : grad.rru@gmail.com
www.facebook.com/grad.rru
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2559

 ที่ปรึกษา :

- ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
- ดร.กิตติวงค์ สาสวด

 กองบรรณาธิการ :

- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา

 เรียบเรียงข่าว :

- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

 สถานที่ติดต่อ :

อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 500000 ต่อ 6350, 
6352, 6355 สายตรง : (038) 535430 
Fax : (038) 535430

E-mail : grad.rru@gmail.com
www.facebook.com/grad.rru

grad.rru.ac.th

โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/2559
วันท่ี 14 กันยายน 2559

ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นายพนธ์ มรุธพงษ์สาธร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม คร้ังท่ี 4

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


