
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ปที่ 1 ฉบับที ่3 ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2551 

ภ า ค วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป น ส ถ า บั น ที่ มุ ง ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร สู ร ะ ดั บ ส า ก ล   
ผลิตนักการศึกษาที่มี เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีความสามารถทั้ งในการคิดและการปฏิบัติ  

บทบรรณาธกิารบทบรรณาธกิาร 

 จดหมายขาวฉบับที่ 3 ประจําเดือนเมษายน 
ฉบับร่ืนเริงเถลิงศกใหม ฉบับนี้ออกลา.....ชาไป
เล็กนอย ไมใชดวยประสาเฮฮาสงกรานตนานไป 
หากแตมีอะไรใหรอลุนนิดๆ พอใหจิตแจมใส  ถึง
อยางไรก็ตามจดหมายขาวภาควิชาการศึกษายัง
เปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนความ
เคลื่อนไหวของคณาจารยและบุคลากรของภาควิชา
การศึกษา  และการเชื่อมโยงสายสัมพันธอันดี
ระหวางกันในภาควิชา   

ในเดือนนี้คณาจารยหลายทานคงมีโอกาสใช
เวลาพักผอนกับครอบครัวใหหายเหนื่อยหลังจาก
ปฎิบัติงานแข็งขันกันมาตลอดทั้งป  กอนสงกรานต
พวกเราชาวภาควิชาการศึกษาก็ไดมีโอกาสรวมสืบ
สานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเขา
รวมงานรดน้ําดําหัวของคณะศึกษาศาสตรกันอยาง
ครึกครื้น ใครจะสุดเหวี่ยงแคไหน เชิญพิจารณาที่
หนาสองดูภาพมันฟองแบบไมตองการคําบรรยาย  

กลับจากฉลองปใหมมาเร่ิมอะไรใหมๆ ใคร
อยากบอกอะไรถึงใครๆเพื่อเปนการสรางสรรค
ภาควิชาฯ เชิญไดที่หอง 309 ขณะนี้ Free Wall 
พรอมใหบริการแลว 

จดหมายขาวทุกฉบับจะเผยแพรทุกสัปดาหที่ 
3 ของเดือนแตฉบับนี้เปดตัวตอนรับผูมาเยือนจาก
ตางคณะในวันที่ 22 เมษายน เนื่องในกิจกรรมฝก
ประเมินภายในจึงตองใหผูอานรอเล็กนอย ขอเชิญ
ติดตามขาวสารที่นาสนใจไดในฉบับเลยคะ  

  ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ   
บรรณาธิการ 

คอลัมนดานใน  ขาวภาควิชาและฝายตางๆ ขาวสาขาวิชา  
ขาวประชาสัมพันธ ภาพงานรดน้ําดําหัวของสมาชิกภาควิชา
การศึกษา 

ขอแสดงความยินดี  
 

   
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. วรรณทิพา รอดแรงคา และ รศ.ดร.

พรทิพย ไชยโส ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย 
ประจําป 2550  

 
 และขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสาวสวย รวยความสามารถผูไดรับ

ตําแหนงทางวิชาการคนลาสุดของภาควิชาการศึกษาผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชลาธิป สมาหิโต ขอใหปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งเปนกําลังสําคัญของ
ภาควิชาฯและเจริญกาวหนาในหนาที่การงานยิ่งๆขึ้นไป 
 

พลังขับเคล่ือนภาควิชาการศึกษากับงานและประธานฝายตาง ๆ 
งานฝายวิชาการ       ดร.ชานนท    จันทรา  
งานฝายวิจัย          รศ.ดร.ปราณี   โพธิสุข  
งานฝายประกันคุณภาพ    ดร.วสันต           ทองไทย 
งานฝายเทคโนโลยี    ดร.ชนิศวรา    เลิศอมรพงษ 
งานฝายพัฒนานิสิต    ดร.พงศประพันธ   พงษโสภณ 
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 พุธที ่9 เมษายน 2551 

   

    

 

  

    

       

              
 

ยังมีภาพความประทับใจอีกมากมาย เปดดูเพิ่มเติมไดที่เว็ปไซตของคณะศึกษาศาสตร http://www.edu.ku.ac.th 
 

Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass 
again. Enjoy every moment of life. 
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• Happy Songkran Festival! ขอใหเร่ิมศักราชใหมดวยความสดใส เบกิบานทกุๆคน 
• ขอเชิญตรวจความถูกตองของนามานุกรม 2549 ถามีอะไรตองแกไขเชิญสงขอมูลที่แผนกสารบรรณดวนเพื่อ

ปรับปรุงจัดทํานามานกุรมทีถู่กตองทันสมยัประจําป 2551 

 
• ดร.สุดารัตน สารสวาง หัวหนาภาควิชาการศึกษากลาวตอนรับผูเขาอบรม เนื่องในการเปนกรณีศึกษาในโครงการ

ฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําป 2551 ผูเขาอบรมเยี่ยมชมภาควิชา
การศึกษาในวนัที ่22 เมษายน เวลาประมาณ 13.00-14.00 น. 

• ชวงวันที่ 12-13 พ.ค.51 มีการตรวจประกนัคุณภาพประจําป 2550 ขอเชิญชวนอาจารยจัดแฟมสวนตัวตามที่ได
แจกวิธีการจัดไปแลว 

• ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรวันที่ 13 พ.ค. 51 เวลา 7.30-12.00 น. ระดับคณะ
และภาควิชาจะเปนชวงบายสาขาตางๆเตรียมตัวได 

• ชวงนี้สภากาแฟหยุดปดเทอม จะเริ่มพบปะพูดคุยใหมตอนเปดเทอม ใครมีหัวขออะไรนาสนใจอยากแบงปนเพื่อน
รวมภาค เชิญเตรียมพรอมไว 

• สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติจะจดัโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการวิจยัจํานวน 4 โครงการ ไดแก 
1. โครงการฝกอบรมเร่ือง “นักวิจัยที่ดีสูสังคมไทย” รุนที ่1 วนัที ่23 มิ.ย. 51 รุนที ่2 วันที่ 30 ม.ิย. 51  
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารโครงการวิจัยระดับหวัหนาโครงการ” รุนที ่9           

วันที่ 21-25 เม.ย. 51 รุนที่ 10 วันที่ 16-20 มิ.ย. 51  
3. โครงการฝกอบรมเร่ือง “การเรียนรูดานการวิจัยในศักยภาพใหม” รุนที่ 1 วันที่ 24-25 มิ.ย. 51 รุนที ่2 

วันที่ 26-27 มิ.ย. 51  
4. โครงการฝกอบรมเร่ือง “การทําวิจยัตามรอยเบื้องพระยคุลบาท” รุนที ่1 วันที่ 18-20 ส.ค. 51 รุนที ่2 

วันที่ 25-27 ส.ค. 51  
      ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ ผูสนใจกรุณาติดตอขอรายละเอียดทีง่านสารบรรณ ภาควิชาการศึกษา 
• พิธีพระราชทานปริญญาคณะศึกษาศาสตรปนี้ตรงกับวนัที่ 23 ก.ค. วนัซอมใหญ 19 ก.ค. ซอมยอย 17 ก.ค.2551 

 
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. 
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           ดวยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับขอเสนอโครงการ ชุดโครงการ "Thai Fruits-Functional 
Fruits" ซึ่งจะพิจารณาขอเสนอโครงการโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 สําหรับโครงการที่
ผานการพิจารณาจะไดรับเชิญใหเสนอขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ โดยกําหนดรับขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณภายใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 และพิจารณาโครงการฉบับสมบูรณโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในวันที่ 6 มิถุนายน 
2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.จึงขอเรียนเชิญอาจารย นักวิจัยที่สนใจโปรดสงขอเสนอโครงการภายในวันที่ 30 
เมษายน 2551 และสอบถามรายละเอียดการวิจัยและสงขอเสนอโครงการมายัง ศ.ดร.นันทวัน บุญยะประภัศร ที่ปรึกษา 
"การเพิ่มคุณคาสมุนไพรครบวงจร" สวก. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท/โทรสาร 02-664-4566 (Email: pynby@mahidol.ac.th) 
อางอิงจาก http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Trf/Year_51/04/index.htm 
 

    
 
 
 
 

               
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they are always there. 

   กําหนดการตรวจประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2551 ระหวางวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 
2551 ขอใหสาขาวิชาตาง ๆ และคณาจารยทุกทานเตรียมจัดแฟมหลักฐานภาระงานตาง ๆ เพื่อใชในการตรวจประกัน 
และจัดสงใหธุรการภาควิชาภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ทางฝายประกันคุณภาพจะจัดสงคูมือการจัดแฟม
หลักฐานฉบับสมบูรณใหแกคณาจารยทุกทานเพื่อความสะดวกในการจัดแฟมเพื่อการตรวจประกัน 

คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีจะทาํการลางเครื่อง Notebook ภาควิชาการศึกษาทกุเครื่องเพื่อดําเนนิการใหเปน
ระบบเดียวกนัพรอมติดตั้งโปรแกรมรักษาสภาพเครื่อง หากอาจารยทานใดมีไฟลงานอยูที่เครื่อง โปรดมารับไฟลงาน
คืน ทั้งนี้คณะกรรมการจะดาํเนนิการลางเครื่องตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป และหากอาจารยทานใด
ตองการงโปรแกรมใดเปนพเิศษที่เครื่อง Notebook ภาควิชา สามารถติดตอคณะกรรมการฯใหลงเพิ่มเติมไดนอกจากนี้
คณะ กรรมการจะดําเนินการจัดทําปายบอกอุปกรณภายในเครื่อง Notebook  และตารางการยมืคืนเพื่อความสะดวก
แกอาจารยทุกทาน 
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          โครงการสัมมนาของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2551  ณ  หองสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ  ผานไปดวยความรวมมืออยางดียิ่งของคณาจารยและบุคลากรของภาควิชา
การศึกษาทุกทาน   ในการสัมมนาประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่เร่ิมดวยการแสดงวิสัยทัศนของหัวหนาภาควิชา
การศึกษา ดร.สุดารัตน  สารสวาง  การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2550 และแผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 
2551 ของสาขาวิชาตาง ๆ ในภาควิชาการศึกษา  กิจกรรมรวมสานสรางฝนและกิจกรรมทอฝนสรางแนวทาง  ที่เปนการ
ระดมความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณาจารยและบุคลากรของภาควิชาการศึกษา  ในการวางยุทธศาสตร
ของภาควิชาการศึกษาใหสอดคลองกับขอมูลในสภาวการณปจจุบันทางการศึกษา ความตองการของนิสิตปจจุบันและ
ความเห็นของนิสิตเกา ตลอดจนกําหนดแนวทางการดําเนินงานของภาควิชาในอนาคต   ทั้งนี้คณาจารยและบุคลากรมี
แนวคิดรวมกันในการกําหนดวิสัยทัศน กลาวคือ การพัฒนาการเรียนรูคูคุณธรรม  ความมุงมั่นในการพัฒนา
วิชาชีพ  การมุงสูความเปนเลิศและการเปนผูนําทางการศึกษา    และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูสากลโดย
มุงการพัฒนาแบบองครวมในการบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาตาง ๆ ในภาควิชาการศึกษามา
ดําเนินการทั้งในสวนของการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการวิจัยและการบริการวิชาการแก
สังคม  โดยการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนสําคัญในการบริหารงานและการดําเนินงานตาง ๆ ของภาควิชา และ
การธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
              ทั้งนี้นอกจากบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนําเสนอผลงานจากการระดมความคิดของแตละ
กลุมแลว  หัวหนาภาควิชาการศึกษายังไดมอบของขวัญใหแกกลุมตาง ๆ ที่มีการนําเสนอผลงานที่มีความโดดเดนตางกัน
ไป   โดยทางคณาจารยและบุคลากรของภาควิชาการศึกษายังไดอ่ิมอรอยกับการรับประทานกวยเตี๋ยวเรือในมื้อกลางวัน
และอาหารมื้อคํ่าเมนูหลากหลายที่รสชาติแสนอรอยกันถวนหนา   
               การประเมินผลการสัมมนา  พบวา คณาจารยและบุคลากรของภาควิชาการศึกษามีความพึงพอใจในการเขา
รวมสัมมนาและตองการใหมีการจัดโครงการสัมมนาภาควิชาการศึกษานี้ข้ึนทุกป 
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          ขอความรวมมือใหคณาจารยและบุคลากรภาควิชาการศึกษา  รวมประเมินผูบริหารคณะศึกษาศาสตร  ประจําป
การศึกษา 2550  ในตําแหนงคณบดี  รองคณบดี  หัวหนาภาค และเลขานุการคณะ  ผานเครือขาย 
http://www.edu.ac.th  ของคณะศึกษาศาสตร  ในหัวขอ “ระบบประเมินผูบริหารคณะศึกษาศาสตร  ประจําปการศึกษา 
2550”  โดยมีกําหนดการดังนี้ 
 วันจันทรที่ 7 – วันพุธที่ 30 เมษายน 2551   - ระยะเวลาการประเมินผูบริหาร 
 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2551 - บุคลากรดูผลการประเมินผูบริหารไดที่   Homepage  คณะฯ 

วันอังคารที่  6 พฤษภาคม 2551    - นําผลการประเมินผูบริหารเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 

 
 

 
 

วันนี้ทานเขาเว็บไซตภาควิชาการศึกษาแลวหรือยัง  http://doed.edu.ku.ac.th  
 
When we wake up in the morning, we have two simple choices. Go back to sleep and dream, or wake up and 

chase those dreams. The choice is yours… 

         เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 คณาจารยและนิสิตปริญญาโทสาขาปฐมวัยศกึษา  พรอมทั้งอาจารยใหญโรงเรียน
อนุบาลคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   ไดเขารวมจัดมุมประสบการณเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก
ปฐมวัยภายในหองกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ณ สถานรบัเลี้ยงและพฒันาเด็กปฐมวัย  “ทีปงกรการุณยมิตร” บานราชวิถ ี
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  โดยจะเปดอยางเปนทางการในวนัที ่29 เมษายน 2551 นี้ 
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            เมื่อวนัที่ 7 – 9 เมษายน 2551 อาจารยทรงชยั อักษรคิด ไดเปนวทิยากรใหกับครูโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จงัหวดัชายแดนภาคใต ในโครงการจัดอบรมครูวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงแรมไดอิชิ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
 
   
 
 

                 เมือ่วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2551 คณาจารยสาขาปฐมวยัศึกษาและสาขาการสอนคณิตศาสตร  
ภาควิชาการศึกษา นาํโดย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู ผศ.ดร.ชลาธปิ สมาหิโต ดร.ชนิศวรา เลศิอมรพงษ และ อ.วนัด ี
เกษมสุขพพิัฒน รวมกับสถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดทาํรางมาตรฐานการเรียนรู
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย และไดมีการประชมุพิจารณารางมาตรฐานการเรียนรูที่จัดทาํขึ้นกับอาจารยผูสอน
ปฐมวัยศึกษาระดับมหาวิทยาลยัและอาจารยผูสอนปฐมวัย ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวทิ 
 

       
 
                เมือ่วันที ่ 10-14 มีนาคม 2551 ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ อาจารยสาขาการสอนคณิตศาสตร ไดรวมเปน
วิทยากรในงานการประชมุปฏิบัติการครูผูสอนคณิตศาสตร(ชวงชัน้ที่ 1-2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) โดยมกีิจกรรมอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรชวงชัน้ที่ 1-2 
ดานเนื้อหาและกิจกรรมคณติศาสตร ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จงัหวัดตรัง  เมื่อวันที ่ 27-28 เมษายน 2551 รวมเปน
วิทยากรในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียนครั้งที่ 18 (วทร.18) หัวขอเร่ือง สนุกคิดกับ 101 
แนวคิดโครงงานดวยโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad และเริ่มตนเรียนรูกับโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (ชวงชัน้ 3) ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร  จังหวัดนครปฐม   
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เดือนนี้สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนมขีาวมากมายตามประสาคนทาํงานไมไดหยุดหยอนแมจะเปนเดือนที่
นาจะหยุดพักผอนไดบอยๆ เร่ิมจาก วนัที ่ 3 เมษายน 2551 รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท ไปเปนวทิยากรบรรยายเรื่อง 
“Problem-Based Learning” ในโครงการพัฒนาบุคคลากรสูคุณภาพการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยี    ราชมงคลสวุรรณภูมิ  

วันที่ 2-4 เมษายน 2551 อาจารย ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภและอาจารยศุภฤกษ   ทานาคไปเปนวทิยากร
บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญในระดับอุดม ศึกษา” และ “การเขียน 
Course Syllabus” ในการเขาคายปฏิบัติการเพื่อพัฒนายทุธศาสตรการวิจัยและการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
ระดับอุดมศึกษาของคณาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี ณ ตนธารรีสอรท อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช เปนที่ประทับใจคณบดีและผูเขารวมปฏิบัติการ มีแนวโนมวาจะไดไปบรรยายอีกในอนาคต  

   

ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในระดับอุดมศึกษา

โดย
ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ

3 เมษายน 2551
ตนธารรีสอรท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช      

ปดทายการบรกิารวิชาการโดยทานประธานคนขยนั รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“วิธีการจัดทําและเขียน Course Syllabus” ใหคณาจารยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรตามโครงการของงานสงเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วันที่ 23 เมษายน 2551 

ตนเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ สาขาหลักสตูรและการสอนจะสงนิสิตปริญญาเอก ภาคปกติ 12 คน ภาคพิเคษ 3 
คนและนิสิตปริญญาโทออนไลน 1 คนไปเรียนภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานที่ Massey University ประเทศนิวซีแลนด
เปนเวลา 1 เดือน โดยเดนิทางไปพรอม ดร.วิภารัตน แสงจันทรผูไดรับทุนจากคณะศึกษาศาสตร ไปศึกษาดูงาน ที่
มหาวิทยาลยัแหงนี้เปนเวลา 1 ป ต้ังแตวนัที ่2 พฤษภาคม 2551 

นอกจากนี ้ รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณประธานสาขาหลักสูตรและการสอนจะพาคณาจารย 8 ทาน และ นสิิต
ปริญญาเอกภาคพิเศษอีก 9 คนไปศึกษาดูงานที ่ประเทศสเปนและโปรตุเกส ระหวางวนัที ่3-12 พฤษภาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 

เจาของ   ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษา   ดร.สุดารัตน  สารสวาง 
บรรณาธิการ  ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ    
กองบรรณาธิการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์    ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู    ดร.ชาตรี  ฝายคําตา    

          ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชลาธิป  สมาหิโต  อาจารยทรงชัย  อักษรคิด 
หากทานใดมีขาวที่ตองการประชาสัมพันธหรือขอความรูที่ตองการเผยแพรหากทานใดมีขาวที่ตองการประชาสัมพันธหรือขอความรูที่ตองการเผยแพร กรุณาสงภายในสัปดาหที่  กรุณาสงภายในสัปดาหที่ 2 2 ของทุกเดือน ของทุกเดือน   
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