
ปีที่ 30 ฉบับที่ 39 วันที่ 25 - 29 ตุลาคม  2564  ปอมท. จดัการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2564  

          ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจ าปี 
2564  เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน"  (Resilient Thai Higher Education in Time of Dis-
ruption) และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2564 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษา
ไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน”  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสวนาวิชาการ 
เรื่อง "เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" โดย ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และเสวนาวิชาการ เรื่อง 
“การอยู่รอดและทิศทางของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”  โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกสภา/อธิการบดี  จากมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ  
          ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 
ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน" ( Resilient Thai Higher Education in Time of 
Disruption)  ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานวิชาการ และลงทะเบียนส่งผลงานที่ Website : https://cufst.science.cmu.ac.th 
เพ่ือน าเสนอภายใต้หัวข้อ   (1)  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   (2)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(4) นวัตกรรมเพ่ือชุมชน และรับใช้สังคม และ (5) วิจัยจากงานประจ า-วิจัยในชั้นเรียน 
          ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceeding) ซึ่งบทความที่มี
คุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal ; 
www.thaipaat.com) รูปแบบออนไลน์ ส าหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท ส าหรับคณาจารย ์
บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท  รูปแบบออนไซต์ ส าหรับนิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 
2,000 บาท ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท 
          ติดต่อสอบถามได้ที่  ส านักงานสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-943018, 
053-943020 Email : employeecouncil@cmu.ac.th 



มจพ. เปดิรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS 1) Portfolio 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดเปิดรับ
สมัครและสอบคดัเลือกนักศกึษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที ่
1) Portfolio มีรายละเอียดโครงการที่
เปิดรับ คือ โควตาเรียนด ีหรือโควตาอื่น ๆ 
ของคณะ/วิทยาลัย ทีม่ีรปูแบบเปน็ไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับนักเรียน นกัศึกษา
ที่มีความสามารถโดดเดน่  
      เปดิรับสมัครตั้งแต่วนัที ่ 1 ตุลาคม 
2564  ถึง วันที ่10 มกราคม 2565  
รับสมัครทางออนไลน ์ http://dmission.kmutnb.ac.th/download  และwww.admission.kmutnb.ac.th   
โทรศัพท์  02-555-2000  ตอ่ 1626–1628 หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศกึษา มจพ. 

IAESTE Thailand รบัสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ประจ าปี 2565 

     IAESTE Thailand (ไอเอสเต้ ) รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติเพ่ือการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the 
Exchange  of  Students  for  Technical  Experience  A.s.b.l. : IAESTE 
Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับ
สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  3 - 4  และปริญญาโท-เอก 
จากประเทศสมาชิก IAESTE 90 ประเทศเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและ
สาขาวิชาอ่ืนๆ  ตามความต้องการของหน่วยงาน  เพ่ือเป็นทุนฝึกงาน ณ 
ต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถสอบผ่านการ
คัดเลือก ของโครงการ IAESTE Thailand ประจ าปี 2565 ดังนี้  (1) รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สนใจสามารถสมัคร

ได้ที่ https://forms.gle/PhxvqfZLmgz3a2wa7  และ (2) ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครสอบจ านวนเงิน 600 บาท  เข้าบัญชี
กองทุนสนับสนุนโครงการ IAESTE   ธนาคารกรุงไทย   เลขที่บัญชี  109-1-62210-8  และนักศึกษาต้องส่งหลักฐานการโอน
เงินของธนาคารไปที่ https://forms.gle/woUDxsY7wbujBvU4A  ภายในวันที่สมัครเพ่ือด าเนินการต่อไป  

ทั้งนี้ จ านวนทุนฝึกงานในสาขาวิชาต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนระหว่าง IAESTE Thailand  กับ 
ประเทศสมาชิก   IAESTE  ณ  การประชุมสามัญประจ าปี  IAESTE  ครั้งที่  75  ระหว่างวันที่ 21 – 27  มกราคม 
2565  ณ ประเทศ Austria  
               นั ก ศึ ก ษ าที่ ส น ใ จ สมั ค ร สอบ คั ด เ ลื อ ก เ พ่ื อขอ รั บทุ น  แล ะส าม า รถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่  https://
iaeste.kmutnb.ac.th/2020/  มจพ.  โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194   
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