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เปิดตัวบัญชี Any ID “พร้อมเพย์ – PromptPay”
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางทองอุไร
ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานแถลง
เปิดตัวบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อม
เพย์–PromptPay” ซึ่งเป็นชื่อใหม่ของ “Any ID” หนึ่ง
ในโครงการหลักที่รัฐบาลพยายามผลักดันภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment และเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยมีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย โดย
หัวใจส�ำคัญของบริการพร้อมเพย์คือบริการที่จะท�ำ ให้
ใครๆ สามารถโอนเงินมาให้เราได้โดยไม่ต้องถามเลข
ที่บัญชีเงินฝากธนาคารช่วยเพิ่มความสะดวกด้วยการ
จัดให้มีระบบข้อมูลกลาง   และเชื่อมโยงเลขบัญชีเงิน
ของทุกธนาคารหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขประจ�ำ
ตัวประชาชนไว้ด้วยกัน
และต่อไปหากต้องการโอน
เงินให้ ใครสามารถใช้ 2 หมายเลขนี้ในการอ้างอิงแทนได้ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ว่าผู้รับเงินจะใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารใด ทั้งนี้เลข
ที่บัญชีเงินฝากยังคงใช้โอนเงินได้ตามปกติ โดยในระยะแรกจะเป็นบริการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปก่อน สิ่งแรกที่ผู้ ใช้บริการ
ต้องท�ำคือเลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการใช้เป็นบัญชีหลักในการรับเงินหลักโดยต้องเตรียมเอกสาร 3 อย่างเพื่อประกอบการลง
ทะเบียนคือ 1) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 2) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และ 3) โทรศัพท์มือถือที่ท่านต้องการลง
ทะเบียน หลังจากนั้นจึงไปแจ้งลงทะเบียนกับธนาคาร จุดเด่นของบริการนี้คือความสะดวกที่ ไม่ต้องจ�ำเลขที่บัญชีธนาคาร และ
ค่าธรรมเนียมการโอนจะลดลงโดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมดังนี้ 0 - 5,000 ฟรี   5,001 - 30,000 ไม่เกิน 2 บาท/รายการ  
30,001 - 100,000 ไม่เกิน 5 บาท/รายการ  100,001 ขึ้นไป ไม่เกิน 10 บาท/รายการ
ข้อดีและข้อเสียของบริการ PROMPT PAY
ข้อดี
ข้อเสีย
1.ค่าธรรมเนียมการโอนช่วงโปรโมทแรกๆ ถูกลง (คนโอนออก 1.ร้านค้าออนไลน์อาจต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อใช้งาน
จ่ายลดลง)
ระบบนี้
2.ไม่ต้องคอยจ�ำว่าเลขบัญชีอะไรของธนาคารไหน
2.คนที่รับโอนอาจไม่อยากบอกเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์
โทรศัพท์
3.กรณีมีการรับเงินจากรัฐ เช่น เงินคืนภาษีมีความรวดเร็วขึ้น 3.ผู้ ให้บริการที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ เช่น ธนาคารเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้น้อยลง
ทั้งนี้ ระบบข้อมูลกลางจะพร้อมให้บริการลงทะเบียนส�ำหรับทุกธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ดี ธนาคารที่มีความพร้อมสามารถเปิดให้ลงทะเบียนก่อนก�ำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และประชาชนสามารถ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชี ได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารแต่ละแห่งก�ำหนดไว้ ซึ่งภายหลังธนาคารได้
ข้อมูลการลงทะเบียนจะน�ำข้อมูลดังกล่าวไปจัดระเบียบและใส่เข้าไปยังระบบข้อมูลกลางต่อไป
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โครงการคูปองพัฒนาครู ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559 รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และนายณรงค์ศักดิ์
หวังรัตน
ปราณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม สั ม มนาเชิง ปฏิ บั ติก ารโครงการคู ป องพั ฒ นาครู
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “คิด
วิเคราะห์ ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยมีจุดเน้น
เพื่อการพัฒนาครู 5 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ
ประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวทาง ซัก
ซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานโครงการคูปอง
พัฒนาครู ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการตอบรับอย่าง
ดียิ่งจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ส่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ ครูเข้ารับการพัฒนาเป็นจ�ำนวนกว่า 259 คน มา
ร่วมมือทางวิชาการกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การด�ำเนินงานรับเป็นหน่วยพัฒนาครู ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะ กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาศาสตร์ ได้จัดท�ำหลักสูตร ดังต่อไปนี้
ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ส�ำนักงานเขต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: หลักสูตรการพัฒนา
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
กระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สถานการณ์และค�ำถามที่ส่ง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เสริมกระบวนการคิด
เขต 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: หลักสูตรการพัฒนา
เขต 3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
เขต 10
โดยเน้นความสามารถทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural
Communicative Competence)
เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน และ 25-26
มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ
ณ
เพื่อส่งเสริมการคิดในสะเต็มศึกษา (จ�ำนวน 2 กลุ่ม)
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
และจะด�ำเนินการพัฒนาครูโดยใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: หลักสูตรหลากกระบวนการ
กระบวนการ Coaching & Mentoring ในช่วงเดือน
เรียนรู้ สู่การอ่านคิดวิเคราะห์
สิงหาคมนี้
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การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2

1

3

4

5
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ตามค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 4/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์
สุรชัย  จิวเจริญสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.0249 สังกัดภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ด�ำรงต�ำแหน่งใน
การบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสี่ปี ซึ่งจะพ้นวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 19 มิถุนายนนี้
ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
1.  พ.อ.วุฒินันท์  ลีลายุทธ
2.  รศ.นท.สุมิตร  สุวรรณ
3.  นายสุรัฐ  ศิลปอนันต์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.  รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  ศาลากิจ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งคั่ง
6.  นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

1

2

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�ำ
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ประธานสภาข้าราชการ มก.
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  ผู้แทน ก.บ.ม.
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
3

4

และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมร่วมกับบุคลากร
ในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและแผนงานการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จ�ำนวน 4 ราย ดังนี้
1 รองศาสตรจารย์พร้อมพิไล บัวสุวรรณ		
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธินี วงศ์วานิช รัมภากาภรณ์
3. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี เล่ห์มงคล		
4 รองศาสตราจารย์สุรชัย จิวเจริญสกุล 		

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ทั้ง 4 ท่าน ได้น�ำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและตอบข้อซักถามต่อประชาคมชาว
ศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ผลการการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี เล่ห์มงคล พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.0271 สังกัดภาค
วิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งสี่ปี ตามค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 9/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (โดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระ
พิเศษ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 07 กรกฎาคม 2559
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กีฬาสีสมั พันธ์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. กิจกรรมกีฬา
สีสัมพันธ์ มีการแข่งขันกีฬาส�ำหรับนักเรียนชั้น ป.๓ – ม.๕ ดังนี้ บาสเกตบอล ว่ายน�้ำ 
แฮนด์บอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา และแอโรลบิค ส่วนนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๒
ร่วมกิจกรรมเกมส์
ส่วนในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๕๐ น.  ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รศ. ดร.วิกร  
ตัณฑวุฑโฒ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี
สัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี ผศ. ดร.ศศิธร
จ่างภากร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้
อ�ำนวยการและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี โดยประธาน
ในพิธีกล่าวว่ากีฬาสีช่วยพัฒนา ความคิด ปัญญา
และบุคลิกภาพ และชื่นชมการท�ำงานกีฬาสีของ
นักเรียน ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียน ไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่นั้นคือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของนักเรียน พิธีเปิดมีแนวคิดเกี่ยวกับ “น�้ำคือชีวิต ปลุกจิตในใจให้รักษ์ป่า” กิจกรรม
ต่าง ๆ มีดังนี้ การประกวดขบวนการแสดงพิธีเปิด (พาเหรด) การแข่งขันกรีฑา และ
การประกวดการเชียร์ ของแต่ละสี  ซึ่งมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้           
กรีฑาชาย
กรีฑาหญิง		
กีฬาชาย 		
กีฬาหญิง
ขบวนพาเหรด
		
การเชียร์ 		
			

อันดับที่ ๑ สีฟ้า
อันดับที่ ๑ สีชมพู
อันดับที่ ๑ สีชมพู
อันดับที่ ๑ สีแดง
อันดับที่ ๑ สีเหลือง / อันดับที่ ๒ สีชมพู
อันดับที่ ๓ สีฟ้า / อันดับที่ ๔ สีแดง
อันดับที่ ๑ สีเหลือง / อันดับที่ ๒ สีชมพู
อันดับที่ ๓ สีฟ้า / และอันดับที่ ๔ สีแดง
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รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างปี 2555-2558
รายงานการใช้ไฟฟ้า/ ค่าไฟฟ้า ปี 55
เดือน
ไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟ (บาท)
40,925
145,562
มกราคม 55
กุมภาพันธ์ 55
55,265
196,384
มีนาคม 55
63,966
227,572
เมษายน 55
55,605
196,681
พฤษภาคม 55
43,379
151,826
มิถุนายน 55
45,568
169,536
กรกฏาคม 55
50,835
189,587
สิงหาคม 55
47,343
176,625
กันยายน 55
53,149
208,737
ตุลาคม 55
41,356
202,488
พฤศจิกายน 55
45,466
226,725
ธันวาคม 55
45,924
232,448
การใช้ไฟ/ค่าไฟ
588,781
2,324,171

รายงานการใช้ไฟฟ้า/ ค่าไฟฟ้า ปี 56
เดือน
ไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟ (บาท)
มกราคม 56
กุมภาพันธ์ 56
มีนาคม 56
เมษายน 56
พฤษภาคม 56
มิถุนายน 56
กรกฏาคม 56
สิงหาคม 56
กันยายน 56
ตุลาคม 56
พฤศจิกายน 56
ธันวาคม 56
การใช้ไฟ/ค่าไฟ

38,291
47,369
41,19 9
34,573
41,110
47,717
46,908
40,813
49,224
37,159
42,588
31,197
498,148

194,093
243,052
210,300
180,625
209,282
235,303
236,887
209,640
247,036
182,178
225,130
166,058
2,539,584

รายงานการใช้ไฟฟ้า/ ค่าไฟฟ้าปี 57
เดือน
ไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟ (บาท)
มกราคม 57
24,921
141,015
กุมภาพันธ์ 57
34,941
190,103
มีนาคม 57
44,878
231,950
เมษายน 57
31,320
163,813
พฤษภาคม 57
33,496
179,847
มิถุนายน 57
34,320
184,892
กรกฏาคม 57
32,805
181,117
สิงหาคม 57
37,047
160,021
กันยายน 57
49,659
248,385
ตุลาคม 57
44,665
230,754
พฤศจิกายน 57
48,407
249,908
ธันวาคม 57
36,712
190,172
การใช้ไฟ/ค่าไฟ 453,171
2,351,977

รายงานการใช้ไฟฟ้า/ ค่าไฟฟ้าปี 58
เดือน
ไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟ (บาท)
มกราคม 58
20,747
111,834
กุมภาพันธ์ 58
35,352
188,896
มีนาคม 57
45,203
227,571
เมษายน 58
41,972
223,060
พฤษภาคม 58
47,483
234,311
มิถุนายน 58
39,976
198,740
กรกฏาคม 58
37,881
185,795
สิงหาคม 58
38,564
202,346
กันยายน 58
52,467
244,878
ตุลาคม 58
47,878
233,847
พฤศจิกายน 58
41,101
199,270
ธันวาคม 58
39,803
204,571
488,427
2,455,119
การใช้ไฟ/ค่าไฟ

Energy conservation program
(formalized effort in encouraging members of the campus community to reduce energy use)
¼−Î² È¹ ˚È−ÙØไ–Ý
þþ–
"*kW h)( kWh )
กราฟแสดงยอดการใช้
ฟฟ้
าต่Èอ"¼
เดืÏ"4777/477:
อน ตั้งแต่ปี 2555-2558

Kasetsart University Environmental Policy
Kasetsart University is committed to improve
and support the quality of the environment,
both scholarly and participation as well as
environmental awareness. The goal is to
increase the life quality for student, staff, society,
and the nation by focuses on manage four
environmental dimensions. These included
resource, technology, pollution, and human
society. To become a leading model institution,
well recognized within the ASEAN, and the
international community focusing on the
environment, KU has created an environmental
policy listed as follows:

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

˛ﬂÈÝþþ–È−È®Ú
¬Ñ
Ã±µË
äÆÛµﬂ"¼
2Ï"2557
55 5-2 55¼Ï"2558
8
¼Ï"2555
¼Ï"2556

กราฟแสดงยอดค่าไฟฟ้าต่อเดือน ตั้งแต่ปี 2555-2558 (บาท)

260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000

2555

120,000
100,000

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

2556
JUL

AUG

2557
SEP

OCT

2558
NOV

DEC

Policy 1. To make KU more environmentally
friendly by physically and biologically improve
the infrastructure of the university.
Policy 2. To reduce energy consumption and
promoting the use of renewable energy within
the university.
Policy 3. Promote student and staff activities to
prevent and solve the climate change issues
related to global warming

Policy 4. Support waste management by promote waste minimization methods including reuse and recycle. Intensive pollution reduction within KU.
¼Ï"2555
¼Ï"2556
¼Ï"2557
¼Ï"2558
Policy 5. Encourage water conservation
and promote
efficiency
water
management system.
Policy 6. To rapidly improve the transportation system and promoting the use of public transport, bicycle, and walking trails.
Policy 7. To support and strengthen education and research in an environmental subjects.
Policy 8. To support and promote KU as a learning environment model to the public.
Policy 9. Support and promote the collaborative development of academic, management, and technology innovation in terms of environment
subject for both national and international organization
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สารศึกษาศาสตร

จัดทำ�โดย
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
บรรณาธิการ
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
กองบรรณาธิการ
รศ.จงกล แกนเพิ่ม
นายณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี
นางสาวพรรณราย สุริยาวงค
นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
นายรัชต์ แตงสกุล
ออกแบบรูปเลม
นายรัชต์ แตงสกุล
สำ�นักงาน
หอง 108 งานนโยบายและแผน
อาคาร 1 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพ 10900
โทร: 0-2942-8274
0-2942-8200 ตอ 1817
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร อีกทั้ง
เปนเวที ใหแก นิสิต บุคลากร นักวิชาการ
ที่ประสงคจะเผยแพรบทความเชิงวิชาการ
ทางดานการศึกษา ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถ
สงขอเขียนขนาดไมเกิน 1 หนากระดาษ A4
พรอมสง File มาที่
feduswn@ku.ac.th หรือ
fedunsw@ku.ac.th
อนึ่ง กองบรรณาธิการจะปดรับขาว
ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
และกองบรรณาธิการยินดีรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกทาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพ 10900
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