
          
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  4/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   28  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2548 

    รองศาสตราจารย   ดร. กรรณิการ   สัจกุล   รองคณบดี
ดานกิจการนิสิต  เปดเผยวา  สํานกังานกิจการนิสิต   คณะครุศาสตร 

จะจัดปจฉมินิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต  คณะครุศาสตร 
ช้ันปที่   4  ในวันเสารที่   12  มีนาคม  2548 

ณ  หองประชุม  101  และโถงใตอาคาร  3  คณะครุศาสตร 
และวันอาทิตยที่  13  มีนาคม   2548 

ณ  ศูนยบริการวิชาการจิรายุ – พูนทรัพย   จังหวัดระยอง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตมีความภาคภูมิใจในการเปนบณัฑิต

ครุศาสตรและการเปนสมาชิกวิชาชีพคร ู
เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความผูกพัน

ระหวางนิสิตกับนิสิต   นสิิตกับอาจารย 
นิสิตกับคณะครุศาสตรและจุฬา ฯ   และเพื่อใหนสิิต

มีความมุงมั่นในการกาวสูความสําเรจ็ในวิชาชีพ  และมีวิสัยทศัน
ในการกําหนดเปาหมายชวีิต  โดยมีกําหนดการ  ดงันี ้

 

      ปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตครุศาสตรช้ันปที่ 4



 2

ปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต   ประจําปการศกึษา   2547 
วันเสาร ที่   12  - วันอาทติย ที ่  13   มีนาคม   2548 
ณ หองประชมุ 101   อาคาร   3   คณะครุศาสตร  

และ  ศูนยบริการวิชาการจิราย-ุพูนทรพัย    จังหวดัระยอง 
 

 
 

วันเสาร ที ่   12   มีนาคม    2548 
07.30 – 08.15 น.  นิสิตลงทะเบียน (บริเวณโถงอาคาร 3) 
08.30 – 10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “การพัฒนาบุคลิกภาพทีป่ระทับใจ” 
     โดย…คุณเพชรพริ้ง  สารสิน 
10.30 – 11.30 น.  เสวนา “กิจกรรมพี่เกาครุศาสตร” 
     โดย…สมาคมครุศาสตรสัมพันธ  
11.30 – 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   ณ  บริเวณโถงอาคาร  3  
13.00 น.   ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศไปศูนยบริการวิชาการ จิรายุ-พูนทรัพย 
16.00 น.   ถึงที่พัก 
16.30 – 18.00 น.  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  
18.00 – 19.00 น.  อาบน้าํ 
19.00 – 20.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ 
20.00 – 22.00 น.  การแสดงจากสาขาวิชา “ขอแคคิดถึง” 
22.00 – 23.00 น.  พิธีอําลา…อาลัย “จามจุรีประดับใจ” 
23.00 น.   เสร็จพิธ ี

วันอาทิตยที่   13    มีนาคม   2548 
07.00 – 08.00 น.  ทําบุญเลีย้งพระเชา 
08.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเชา 
09.00 – 10.30 น.           เสวนา “ครุศาสตรในความทรงจํา”  โดยวาที่บัณฑิตคณะครุศาสตร 
11.00 น.   ออกเดินทางไปสวนสัตวเปดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
12.30 น   ถึงสวนสัตวเปดเขาเขียว 
14.30 น.   ออกเดินทางกลับคณะครุศาสตร 
16.30 น.   ถึงคณะครุศาสตรโดยสวัสดิภาพ 
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     โครงการปฏบัิติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปญญา 
รองศาสตราจารย  ดร.กรรณิการ   สัจกุล   รองคณบดดีานกิจการนสิิต   เปดเผยวา   คณะครุศาสตร  

จุฬา ฯ   ไดตระหนักถงึความสําคัญของการผลิตครูและบุคลากรการศกึษาที่มีคุณภาพทั้ง  “ความรูคู
คุณธรรม”    และเพื่อใหนิสิตคณะครุศาสตรมีความรู  ความเขาใจ   และตระหนกัในความสาํคัญของการ
พัฒนาจิตและสามารถปฏิบัติเพื่อใหเปนผูมีศีล   สมาธ ิ และปญญา  สามารถคิดถกู   พูดถกู  และทําถูก อีก
ทั้งยังเปนตัวอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน    สํานักงานกิจการนิสิตจงึไดจัด  โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนาจิตและเจริญปญญา   (รุนที่   10)    สําหรับนิสิตคณะครศุาสตร   ชั้นปที่   2 – 4   จํานวน  
230  คน   ระหวางวันที ่  13 – 15   มีนาคม  2548   ณ   ศูนยพัฒนาจิต  เฉลิมพระเกียรติ  
กระทรวงศกึษาธกิาร  ประจําจังหวัดปทุมธานี  และวัดปญญานนัทาราม  ตําบลคลองหก    
อําเภอคลองหลวง  จังหวดัปทุมธานี   โดยจะเปนโครงการประเภทสงเสริมความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาตนเองและเปนโครงการอบรมแบบพักคางคืนนอกสถานที่  3  วนั   2  คืน    ผลของการปฏิบัติ
ธรรมครั้งนี้นิสิตจะมีสติสัมปชัญญะบุคลิกนานับถือ   ทัง้กาย  วาจา  ใจ   ไดพฒันาพื้นฐานทางดานคุณธรรม   
จริยธรรมในตนเอง  และจะทําใหผูเรียนมสีมาธิในการเรยีนรูดีข้ึน 

 
 ปรับปรุงลานจอดรถ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่   3    กุมภาพันธ   2548   เวลา  08.00   น.   คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ ์   

ศิริบรรณพิทักษ)    รับมอบเงินจาํนวน     800,000    บาท   จากนางสุนทรี   ชลสายพนัธ    เพื่อปรับปรุง 
พื้นคอนกรีตลานจอดรถคณะครุศาสตร 
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 พิธีเปด   Set    Corner 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  3  กมุภาพนัธ   2548    เวลา  15.00 น.   ณ  ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  คณบดี   

(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ)   รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  
ดร.  ณรุทธ  สุทธจิตต)  รองคณบดีดานวิจยัและบริการวชิาการ  (ผูชวยศาสตราจารย  เพียงใจ   ศุขโรจน)   
รองคณบดีดานแผนงบประมาณและการบริหาร  (อาจารย  วิวฒันชยั   สุขทพัภ)   อาจารย  ดร.  บุญเรือง   
เนียมหอม   และเจาหนาที่ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   ใหการตอนรับคณะผูบริหารจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในพธิีเปด  Set   Conner   ซึ่งตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยใหการสนับสนนุ
โดยมอบชั้นหนังสือและหนงัสือที่เกี่ยวของกับการตลาดและการลงทุนใหกับคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   
เพื่อใหคณาจารย  และนิสิตไดคนควาขอมลู 
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 อบรมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 

 
 
 
   

   
เมื่อวันที่   7   กุมภาพนัธ   2548   เวลา   09.00 น.   ณ   หอง  409   อาคาร  3  คณบดี   

(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ)    เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมผูบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษา  เร่ือง  “Revitalizing    Higher   Education  Management”     ซึ่งจัดโดยสาขาวิชา
อุดมศึกษา  ภาควิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา    ผูเขารับการอบรมประกอบดวย
ผูบริหารสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ  แถบภูมิภาคเอเชีย  ไดแกอัฟกานิสถาน    บังคลาเทศ   ภูฐาน    
กัมพูชา  อินเดยี  อินโดนเีซีย   ลาว  พมา  เนปาล  ปากีสถาน   ฟลิปปนส   ศรีลังกา   เวียดนาม  และไทย 
 โดยมีเปาหมายที่คาดหวงัจากการอบรมคือ    เครือขายความรวมมือของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ในแถบภูมิภาคเอเชีย   เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการบรหิารจดัการอุดมศึกษาและมิตรภาพที่
ยาวนานสืบเนือ่งตอไป   นอกจากนี้ผูเขารับการอบรมจะไดรับความรูและประสบการณจากวทิยากร  จาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหวางผูเขาอบรมและจากการเยีย่มชมสถาบนัอุดมศึกษา   ในสวนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  การจัดสรรทรัพยากร  การประกันคุณภาพ  การรวมมอืระหวาง
สถาบนัอุดมศึกษากับภาคธรุกิจเอกชน  และการพฒันานิสิตนักศกึษา      
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 พิธีเปดการแขงขันบุคลากรครั้งที่   27 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  11  กุมภาพนัธ   2548   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดใหมพีิธีเปดกฬีาบคุลากร   
คร้ังที่  27   ซึ่งจัดระหวางวันที่   11  กุมภาพันธ – 18  มนีาคม   2548   ในปนี้มีคณะตาง ๆ   ใหความรวมมือ
จัดขบวนพาเหรดเดินเขาสูสนาม  อันเปนการแสดงถงึความรัก  ความสามัคคี  และความพรอมเพรียงของ
พวกเราชาวจฬุา ฯ   ในสวนของคณะครุศาสตร  มีคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)    
คณะผูบริหาร  คณาจารย   เจาหนาที่  รวมเดินขบวนพาเหรดในพิธเีปดครั้งนี้   พรอมดวยเสื้อสวยสะดุดตา 
ที่ออกแบบโดย  ผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป  (รองศาสตราจารย  ดร.ปุณณรัตน   พชิญไพบลูย)     
โดยแนวคิดการออกแบบเสื้อเปนการแสดงออกถึงแสงสวางแหงปญญาและความรู    บนเสื้อปรากฏขอความ  
www. Edu.chula.ac.th  ส่ือถึงความเปนนานาชาติ   ความเปนสวนหนึ่งของประชาคมวิชาการโลก 
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นอกจากนี ้  ในขบวนของคณะมีการแสดงชุดรวมน้ําใจ  ซึ่งแสดงโดยบุคลากรของคณะ  โดยมีเนือ้หา 
เกี่ยวกับการทีค่ณะครุศาสตรมีสวนรวมในการชวยเหลือดานการศึกษาแกผูประสบภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ      
โดยไดมีการเชญิชวนผูชมในสนามรวมบริจาคเงนิ    ซึง่ไดรับเงินบริจาคเปนจํานวนทั้งสิ้น  13,890  บาท   
ทั้งนี้   คณะครศุาสตรไดรับรางวัลรองชนะเลิศในการแสดงดังกลาว  และไดรับรางวลัชมเชยสําหรบั
ขบวนพาเหรด 
 

 ผลการแขงขนับิลเลียด – สนุกเกอร 
เมื่อวันที่  19 – 20  กมุภาพนัธ   2548  คณะครุศาสตร   ไดสงนักกีฬาเขาแขงขันบิลเลยีดและ 

สนุกเกอร   ผลการแขงขัน   ดังนี ้   
สนุกเกอร 

 รองชนะเลิศอนัดับ  1   ประเภทคูสูงอายุ  90  ป   ไดแก   รองศาสตราจารย   วิรุฬห   ลีลาพฤทธิ ์  
และรองศาสตราจารย  ดร. ดิเรก   ศรีสุโข 
 รองชนะเลิศอนัดับ   2   ประเภททมี  3  มอื  ไดแก ทมีไฟเยน็  ประกอบดวย  รองศาสตราจารย    
วิรุฬห   ลีลาพฤทธิ ์  รองศาสตราจารย  ดร. ดิเรก   ศรีสุโข  และนายไชยา  ลิขิตสารวิทย 
 รองชนะเลิศอนัดับ   2   ประเภทเดี่ยวทัว่ไป     นายไชยา   ลิขิตสารวทิย    
 บิลเลียด  
 รองชนะเลิศอนัดับ  1   ประเภทบิลเลียดคู  ไดแก   รองศาสตราจารย   วิรุฬห   ลีลาพฤทธิ ์  และ 
รองศาสตราจารย  ดร. ดิเรก   ศรีสุโข 
 รองชนะเลิศอนัดับ   2   ประเภทบิลเลยีดคู  ไดแก  นายไชยา  ลิขิตสารวิทย  และนายวีระ   นุชประไพ 
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 ภาษาดี   มีอนาคต 
 
  
 
 
  
 
 

    
  เมื่อวันที่    18   กุมภาพันธ   2548   เวลา  09.00 น.    ณ  หอง  401   อาคาร   3   คณบดี 
(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ)   เปนประธานเปดอภิปรายเรื่อง  “ภาษาดี    มีอนาคต”    
ใหกับนักเรียน   นิสิต  นกัศึกษา   อาจารยและผูสนใจทัว่ไป   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูฟงการอภปิรายได
ทราบถงึความสําคัญของความสามารถในการใชภาษาทีม่ีตอการทาํงานและความกาวหนาในการทํางาน  
ตลอดจนชองทางและโอกาสในการทํางานที่ตองใชหรือไดใชความรูความสามารถในการใชภาษาที่ตนเองมี
อยู   เพื่อกระตุนใหผูฟงการอภิปรายโดยเฉพาะผูที่อยูในวัยเรียนไดขวนขวายฝกฝน   และพัฒนาความรู
ความสามารถในการใชภาษาของตนเองในขณะทีก่ําลงัศึกษาอยู    ทัง้นี ้ ไดรับเกียรติจากวทิยากร 
จากตางสาขาอาชีพไดแก  ผูอํานวยการสถาบันภาษาจฬุา ฯ    ผูอานขาวโทรทัศน    โฆษกงานสโมสร
สันนิบาตทีท่ําเนียบรัฐบาล   หวัหนาพนกังานตอนรับประจําเที่ยวบินบริษัท  การบนิไทย จํากัด   (มหาชน)   
และผูเชี่ยวชาญการตางประเทศจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    โดยมีรองคณบดีดานวิรัชกิจ
และกิจการพิเศษ   (รองศาสตราจารย  ดร. ชื่นชนก  โควนิท)   รวมเปนวิทยากร 
 
 



 9

     สานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต   
 

  
 
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่   14  กุมภาพันธ   2548   เวลา  16.00  น.  ณ  หองคณบดี  คณบดี  (รองศาสตราจารย  

ดร. พฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทักษ)  พรอมดวย  รองคณบดีดานวิรัชกิจและกจิการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย   
ดร. ชื่นชนก   โควินท)    ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อาภสัรา   
ชินวรรโณ)   ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกจิการพิเศษ   (อาจารย   มณีรัตน   ธารพิชญประเสริฐ)   และ 
รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑรูย    สินลารัตน    ใหการตอนรับ   Prof.  TAKATOSI   MURATA    
President    Kyoto  University   of    Education,  Japan    โดยพูดคยุเกี่ยวกับเร่ืองการสานตอโครงการ
แลกเปลี่ยนนสิิตและอาจารยระหวางคณะครุศาสตร  จฬุา ฯ   และมหาวิทยาลัยการศึกษาเกียวโต 
 

  ม. นเรศวร  ศึกษาดูงานศนูยทดสอบ ฯ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  17  กุมภาพนัธ   2548   เวลา  09.00 – 12.00 น.  ผูอํานวยการศูนยทดสอบทางการศึกษา    
(รองศาสตราจารย  ดร.  ศิริชัย   กาญจนวาสี)   ใหการตอนรับคณาจารยและนิสิตระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา   มหาวิทยาลยันเรศวร   ในโอกาสมาศึกษาดูงานของศนูยทดสอบ
ทางการศึกษา  คณะครุศาสตร   จฬุา ฯ  และฟงการบรรยายในหวัขอ  “การสรางแบบทดสอบเพื่อคัดเลือก
บุคคล” 
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  สาขาศลิปศกึษาจัดสัมมนา 
  
 
 
 

 
 
 

 
เมื่อวันที่   21  กุมภาพันธ   2548   เวลา  09.00  น.  ณ   หอง   405   อาคาร   3   รองคณบดี 

ดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)   เปนประธานในพธิีเปดการสัมมนา  
“อะไรคือปจจัยที่ชวยสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของนิสิตศลิปศกึษา”  ทีจ่ัดโดยนิสิตภาควิชาศิลปะ  
ดนตรี  และนาฏศิลปศึกษา  โดยการสัมมนาไดกลาวถงึเรื่องหลักสูตรของสาขาวชิาศิลปศึกษา    ส่ือการเรียน
การสอน   สถานที่    และการใหบริการ 
 
 

  ขายใบสมัครสอบวิชาทั่วไป 
 ศูนยทดสอบทางการศึกษา  เปดขายใบสมคัรสอบวิชาทัว่ไปเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยขายใบสมัครและรับสมัครในวันที ่ 14  กุมภาพนัธ – 12  เมษายน  2548     
สอบวันที ่  7  พฤษภาคม   2548     
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   ศูนยทดสอบทางการศึกษา   โทร.  02-218-2546 
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  ประกวดการออกแบบรางวัล  ระดับ  CU – Quality   Prizes   

 สวนประกันคณุภาพ   สํานกับริหารวชิาการ  จัดใหมีการประกวดการออกแบบรางวลั  ระดับ   
CU – Quality   Prizes   จาํนวน   2   ประเภทรางวัล  คือ   

1)  ประเภทการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการคณุภาพ   
2)  ประเภทการสรางสรรค/นวัตกรรมคุณภาพ     

โดยมีขอกําหนดในการออกแบบ คือ    
1.  ออกแบบบนกระดาษ  เอ  3  แตละแบบขอใหเปนภาพสี   โดยแสดงเปนภาพ  3  มิติ   

(ดานหนา   ดานขาง   และดานหลัง)   พรอมทั้งระบุแนวความคิดไวทีมุ่มขวาลางของแผนงาน   
2.  ขนาดของรางวัลรวมฐานตองมีความกวางไมเกนิ  25  ซม.  สูงไมเกิน  40  ซม.    
3.  สวนของฐานในแตละประเภทมีขอความวา   
ประเภทที ่ 1  :   “CU – Quality   Prizes    ประเภทการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการคุณภาพ”   
ประเภทที ่ 2  :   “CU – Quality   Prizes  ประเภทการสรางสรรค  /  นวัตกรรมคุณภาพ”    
4.  สงไดไมจํากัดจํานวน แตจะสามารถรับรางวัลสูงสุดไดเพียงรางวัลเดียวในแตละประเภท    
5.  เปนแบบทีส่ามารถนําไปผลิตไดจริง   
6.  ไมกาํหนดประเภทของวสัดุที่ใช  แตตองระบุวัสดุที่ใชมาใหชัดเจน    
7.  คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอใหผูสงผลงานที่ไดรับรางวัลแกไขปรับปรุงบางสวนเพื่อใหสมบูรณข้ึน   
8.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทียุ่ติ  จะอทุธรณมิได   
9.  ใหกรอกชือ่ รายละเอยีดของเจาของผลงานในแบบฟอรม  โดยสามารถขอแบบฟอรมไดที่   

สวนประกันคณุภาพ  สํานักบริหารวิชาการ  ชั้น  6  อาคารจามจุรี  5  โทร. 02-218-2224   หรือ  www.cu-
qa.chula.ac.th    

10.  ผลงานสือ่แนวความคดิที่เปนเอกลักษณของรางวลัคุณภาพแหงจุฬา ฯ  ระดับ  CU – Quality   
Prizes    และเปนความคิดของผูสมัครเขาประกวดเองมไิดลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน  โดยรูปแบบของรางวัล
ตองไมมีพระเกี้ยวเปนองคประกอบ  

เกณฑในการตัดสินคือ   
1.  แนวคิดในการออกแบบ  
2.  ความสวยงาม  และเหมาะสมในการนาํไปใชงาน   
3.  ความเปนไปไดในการผลติ  (วัสดุ  และกรรมวิธีการผลิต)   

 ผูสนใจสงผลงานไดภายในวนัที ่  25   มีนาคม  2548   ที่สวนประกนัคุณภาพ  สํานกับริหารวชิาการ  
ชั้น  6  อาคารจามจุรี  5    ผูสงผลงานเขาประกวดทกุคนจะไดรับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย  สําหรับผูชนะ
จะไดรางวัลและเกียรติบัตรพรอมกับสัมภาษณเพื่อลงขาวในจุฬาสัมพันธ  และ  www.cu-qa.chula.ac.th 
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  ขอเชิญฟงบรรยาย 
 คณะครุศาสตร   จฬุา ฯ  ขอเชิญนิสิต   อาจารย   และผูสนใจทัว่ไป  ฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง   
“Education    for   Sustainable   Development”    โดย   Lawrence    Surendra      Regional   Adviser   
ของ  Asia – Pacific   Center   of   Education   for  International  Understanding,  UNESCO   ใน 
วันองัคารที ่ 1  มนีาคม  2548  เวลา  10.00 – 11.30  น.  ณ  หอง  409  อาคาร  3   คณะครุศาสตร 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่ หนวยวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   คณะครศุาสตร   
โทร.  02-218-2551 หรือ   02-218-2573 
 

  บริการชําระภาษี  
 ดวยธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)   สาขาสามยาน  จะใหบริการการยื่นชําระภาษ ี (ภงด. 90 
และ  91)   โดยจะมีเจาหนาที่ของธนาคารมารับแบบฟอรมการเสียภาษีที่คณะครุศาสตร   ในวันที ่ 15  
มีนาคม  2548    

คณาจารยและบุคลากรทานใดประสงคจะยื่นแบบเสยีภาษีสามารถสงแบบฟอรมไดที่ งานบริหาร
ทั่วไป   สํานกังานเลขานุการคณะครุศาสตร    เพื่อจะไดดําเนินการสงใหธนาคารกรุงไทยดําเนนิการตอไป 
 

  ขอเชิญเขารบัการอบรม 
 ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬา ฯ   จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร  
NET  XML  Web  Services  รุนที ่ 1 – 3  และหลกัสตูร  “SYSTEMS  ANALYSIS  สําหรับนักคอมพิวเตอร”     
รุนที่  14   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   นายประเสริฐอัมพร  คงสาล ี  โทร. 02 – 218- 3920 – 1 
 

เชียรกันหนอย   เอา  !   เชียรกันหนอย 
 

  ขอเชิญชวนชาวสีเพลิง     รวมซอมรองเพลงเชียร    
เพื่อเขาประกวดกองเชียรในพิธีปด 

การแขงขันกฬีาบุคลากรภายใน  จุฬา ฯ  คร้ังที่  27  
โดยเขารวมรองเพลงเชียรได     

ต้ังแตวันที่ 7 – 17  มีนาคม   2548     ต้ังแตเวลา   12.00 – 13.00  น. 
ณ  หอง  106    อาคาร  2    คณะครุศาสตร 

 
                                อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th  


