
          
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  5/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   21   มนีาคม   พ.ศ. 2548 

ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยนิดีกบั 
ศาสตราจารย  กาํจร   สนุพงษศรี   ศาสตราจารย  วัฒนะ  จูฑะวิภาต 

และ ศาสตราจารย  อุนตา     นพคุณ 
ในโอกาสไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ศาสตราจารยกิตติคุณ 

ประจําปการศึกษา  2547 
 

  อาจารยไดรับรางวัลศาสตราจารย 
 

ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยนิดีกบั 
ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร. ปทีป   เมธาคุณวุฒิ   และ 

ศาสตราจารย   วัฒนะ   จูฑะวิภาต 
ในโอกาสไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกยีรติ  กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช 

ประเภทรางวัลศาสตราจารย  ประจาํป   2547 
ในการนี้จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยจะไดจัดใหมีพธิีมอบรางวัลดังกลาว 

ในวันศุกรที่   25  มีนาคม   2548  เวลา  13.30  น. 
ณ  หอง  111  ชั้น  1 

อาคารมหาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  (ตึกอักษรศาสตร  1  เดิม) 
ขอเรียนเชิญคณาจารยและบุคลากรทุกทานรวมพิธมีอบรางวัล ฯ 
และแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัลในวนั  และเวลาดังกลาว 

ตามกําหนดการดังนี ้

      อาจารยไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยกิตติคุณ 
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กําหนดการ 
พิธีมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดีเดน  รางวัลศาสตราจารย  และรางวัลผลงานวิจัย 

ประจําป    2547 
ในวันศุกรที่   25  มีนาคม   2548 

ณ   หอง  111   ชั้น   1   อาคารมหาจฬุาลงกรณ  (ตึกอักษรศาสตร  1 เดิม)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
----------------------------------------- 

 
 13.00  น.     ผูรับรางวลัลงทะเบียน 
 13.15  น.     ผูรวมพิธพีรอมกัน   ณ  หอง   111  ชั้น  1  อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
 13.30  น.     ผูชวยอธกิารบดี  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุดาพร   ลักษณียนาวิน) 
             กลาวตอนรับและเรียนเชิญ 
    -   รองอธิการบดี  (ศาสตราจารย  นายแพทยสุทธิพร   จิตตมิตรภาพ) 
        อานคําประกาศเกียรติคุณอาจารยดีเดน    ประจําป   2547 
    -   อธิการบดีมอบเงินรางวัลและโลประกาศเกียรติคุณแดอาจารยดีเดน    
        ประจําป    2547  
    -   รองอธิการบดี  (ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร   จิตตมิตรภาพ)   
        เรียนเชิญผูไดรับรางวัลศาสตราจารยรับมอบกิตติบัตรแสดงความ 
        ยินดีจากอธกิารบดี 
    -   รองอธิการบดี  (ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร   จิตตมิตรภาพ)   
        อานคํากลาวรายงานรางวัลผลงานวิจัย   ประจําป    2547 

-   อธิการบดีมอบเงินรางวัลและกิตติบัตรแกผูไดรับรางวัลผลงานวิจัย   
    ประจําป   2547 
-   อธิการบดีกลาวแสดงความยินดีแกอาจารยดีเดน  ผูไดรับรางวัล 
    ศาสตราจารยและผูไดรับรางวัลผลงานวิจัย 

       ถายภาพพรอมกันเปนที่ระลึก 
    -   อาจารยดีเดน  และผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

-   ผูไดรับรางวลัศาสตราจารย  และผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
-   ผูไดรับรางวลัผลงานวิจัย  และผูบริหารของมหาวิทยาลยั 

       ผูรวมพิธรัีบประทานอาหารวาง  ณ  หอง   108   ชั้น  1  อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
 
 
 
  
การแตงกาย   :  สากลนยิม 
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   การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยคุเศรษฐกิจ 
       ฐานความรูตองใหผูเรียนตองคิดแจง แทงตลอด 

 
รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน  ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยการเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสู

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู  เปดเผยผลการวิจัยในระยะในรอบ 6  เดือนแรกพบวาการศึกษายังไมไดสงเสริมใหผูเรียน 
มีการสรางความรูอยางจริง การสรางสรรคมีนอย คุณภาพไมโดดเดน การเห็นแกสวนรวมและรักษความเปนไทย 
ก็มีนอยมาก  นอกจากนี้ยังพบวาการรูสารสนเทศก็อยูในระดับต่ําและการใชเทคโนโลยีก็ยังมีอยูนอยมาก ทั้ง ๆ  
ที่การรูสารสนเทศเปนเงื่อนไขหลักของเศรษฐกิจฐานความรู อุปสรรคที่สําคัญ คือ ระบบการศึกษาไทยยังมีลักษณะ
เปนการศึกษาในรูปแบบเดียวเหมือนโรงงานอตุสาหกรรมรุนเกา ที่ปมคนออกมาใหไดมาตรฐานขั้นต่ําแบบเดียวกัน 
แตไมไดสงเสริมอิสระ  ความคิดริเร่ิม  และการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ และใชความสามารถของตนเองใหเต็มที่  ซึ่งเปน
คุณสมบัติสําคัญในยุคเศรษฐกิจฐานความรู     

การวิจัยดังกลาวมีขอคนพบวาในการเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูนั้น  หนึ่ง   ผูเรียน
ตองมีคุณลักษณะ  F4  คือ   1.  รูทัน    รูนําโลก   2.  เรียนรูชํานาญ  เชี่ยวชาญปฏิบัติ   3. รวมพลังสรางสรรคสังคม   
4. รักษความเปนไทย  ใฝสันติ  โดยเฉพาะผู เ รียนตองมีความคิดใหม  สรางสรรค   คิดแจง  แทงตลอด  
(Breakthrough   Thinker)  สอง  การจัดการศึกษาควรจัดในลักษณะ F4   คือ  Fun   Find   Focus  และ  
Fulfillment  ใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัด ตามความสนใจ มีความสนุกสนาน และเติบโตเต็ม
ตามศักยภาพ  เพื่อจะไดเปนคนที่คิดและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหกับสังคม    สาม การสอบเขามหาวิทยาลัยตองยก
เครื่องใหสามารถรับคนที่มีความสามารถพิเศษได   ระบบ   Admission   ยังไมใชวิธีการที่เหมาะสม เพราะยังติด
คะแนนเปนหลักอยู  สี่ บทบาทผูปกครองจะตองสงเสริมใหลูกเติบโตเต็มที่ โดยใหการสนับสนุนทางดานจิตใจ ให
การดูแลลูกใหไดเรียนรูจากประสบการณจริงหรือจากอาชีพของตนเอง  หา บทบาทของครู จะตองเปลี่ยนเปน
บทบาทในเชิงสรางสรรค และผลิตภาพ CPTE (Creative and Productive Teacher Education)  โดยการจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียนตกผลึกความรูได คิดคนเปน และมีผลงาน การฝกอบรมครูควรตองใชแนวคิดมหาวิทยาลัย
ในโรงเรียน  (University Within School)  ที่คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรตองไปอยูในโรงเรียนจริงจึงจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงได 

การวิจัยดังกลาวมีขอเสนอตอเสนอรัฐบาลวาใหสนับสนุนการตั้งโรงเรียนรูปแบบใหม ๆ หรือปรับกระบวน
ทัศนโรงเรียนเดิมที่จะใหเด็กไดพัฒนาความสามารถของตัวเออยางเต็มที่  พัฒนารูปแบบหลักสูตรที่มีลู (Track) 

ใหม ที่ใหเด็กไดมีโอกาสสงเสริมศักยภาพของตนเองใหเต็มที่ สรางระบบการสอบคัดเลือกใหมที่ไมยึดติดกับคะแนน
สอบ สงเสริมครูที่สอนใหเด็กใชศักยภาพของตนใหเต็มที่ (F 4) สนับสนุนคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่พัฒนา
แนวคิดมหาวิทยาลัยในโรงเรียน (University Within School)  รวมทั้งสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่ไมใชระบบ
โรงเรียนใหมากขึ้น 
 รศ.ดร.ไพฑูรย   สินลารัตน กลาวตอวา "โครงการวิจัยตอไปจะเรงพัฒนารูปแบบ แสวงหาทางเลือกใหม ๆ 
แนวปฏิบัติและแนวนโยบายที่เปนรูปธรรมในการเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อเสนอตอ
ผูเกี่ยวของและรัฐบาลตอไป 
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 ทั้งนี้    ในวันพธุที่  23   มีนาคม  2548   เวลา  09.00 -  12.00  น.  ณ  หองประชุมนานาชาติ  1   
(หอง  405)    โครงการวิจัยการเปลี่ยนผานการศึกษาไทยสูเศรษฐกิจฐานความรูจะจัดการประชมุสัมมนาเชิง
วิชาการ  เรื่อง  “การเปลี่ยนผานการศึกษาไทยกับทิศทางการจัดการศึกษาของรัฐบาล”  เพือ่นําขอคิดเห็น   
และขอสรุปตาง ๆ  มาเสนอเปนแนวทางตอผูเกี่ยวของ   โดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมสัมมนาไดแก ดร.วิบูลย    แชมชื่น  
ประธานอนุกรรมาธิการอุดมศกึษา  วุฒิสภา  ดร. จันทรจิรา  วงษขมทอง    อธิการบดีวิทยาลัย 
คริสเตียน     อาจารยวิทยากร   เชียงกูล    คณบดีคณะนวัตกรรมสังคม    มหาวิทยาลัยรังสิต     พันโทแพทยหญิง
กมลพรรณ    ชีวพันธุศรี   ประธานเครือขายพอ  แม   และผูปกครองแหงประเทศไทย   ดร.  สิริพร   บุญญานันต 
รองเลขาธิการสภาการศึกษา  และรองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน   ประธานโครงการวิจัย 
 "การสัมมนาดังกลาว ผมคาดวาจะไดแนวโนม และทิศทางของการศึกษาไทยในยุคของการเปลี่ยนผาน
การศึกษาไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู และเพื่อเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมของการจัดการศึกษา 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของและรัฐบาล  จากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิสําหรับเปนแนวทางในการจดัการศึกษา" 
ประธานโครงการวิจัยกลาว 

กําหนดการ 
 

08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.   เปดการประชุม  โดยประธานโครงการวิจัย 
09.15 - 11.30  น. อภิปราย  :   เร่ือง  “การเปลี่ยนผานการศึกษาไทยกับทิศทางการจัดการศึกษาของรัฐบาล” 
   ประธานอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา    วุฒิสภา 
   ดร.วิบูลย    แชมชื่น   
   อธิการบดีวิทยาลัยคริสเตียน  

ดร.  จันทรจิรา  วงษขมทอง  
คณบดีคณะนวัตกรรมสังคม    มหาวิทยาลัยรังสิต      
อาจารยวิทยากร   เชียงกูล     
ประธานเครือขายพอ  แม   และผูปกครองแหงประเทศไทย    
พันโทแพทยหญิงกมลพรรณ    ชีวพันธุศรี    
รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
ดร.  สิริพร   บุญญานันต  
ประธานโครงการวิจัย  “การเปลี่ยนผานการศึกษาสูเศรษฐกิจฐานความรู” 
รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน    
ผูดําเนินรายการ   :   อาจารย  ดร.  สรอยสน   สกลรักษ 
พิธีกร  :   อาจารย  ศรเนตร    อารีโสภณพิเชฐ 

11.30 - 12.00  น. สรุปและอภิปรายทั่วไป 
 
     ---------------------------------------------- 
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    ชมรมบุคลากรคณะครุศาสตรจัดสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่    29  มกราคม   2548   เวลา  10.00  น.   ณ  หองประชุมฝายบรหิาร  คณบดี   
(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)    เปนประธานเปดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
คณะกรรมการบริหารชมบุคลากรคณะครุศาสตร   โดยไดกลาวถึงเรื่องการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกชมรม     
โดยมอบใหชมรมอาจารย และชมรมบุคลากรประสานงานรวมกันในการศกึษาถึงระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ 
การใหสวัสดิการ  พรอมทั้งไดเสนอใหมีการจดัระบบรายได  ระบบการเงินใหเปนอยางดีและถูกตอง      ทั้งนี้   
ในอนาคตจะมกีารปรับปรุงหรือขยายหองชมรมอาจารยและชมรมบุคลากร     จากนั้นประธานชมรมบุคลากร  
(อาจารย  อธิรัตน  บุญสมบูรณสกุล)  ไดกลาวเรื่องนโยบายทิศทางการบริหารชมรมบุคลากร  ป   2548 – 2549 
 ในชวงบายเปนการสัมมนากลุมยอยเพื่อกาํหนดทิศทางการบริหารชมรม  กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน   
สรุปปญหาและหาแนวทางแกไขในการบริหารชมรม ฯ   
 
 

 ขอแกขาว 
 
 จากที่ประชาคมครุศาสตร  ฉบับท่ี  4/2548   ประจาํวันจันทรที่  28  กมุภาพันธ  2548   ไดลงขาวเรื่อง 
การปรับปรุงลานจอดรถวาไดรับมอบเงินนั้น    ประชาคมครุศาสตร  ขอแกขาวดังนี้ คือ   คณบดีไดรับมอบลาน
จอดรถหลังปรับปรุง   โดยคุณณรงค  และคุณสุนทรี  ชลสายพันธ   ซึ่งไดหาชางมาปรับปรุงลานจอดรถ
ใหมีมูลคา 800,000  บาท   (แปดแสนบาทถวน) 
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 ลงนามสัญญาความรวมมอืระหวางคณะครุศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  24  กมุภาพันธ   2548  เวลา  08.00  น. ณ หองคณบดี   คณบดคีณะครุศาสตร   

(รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  รองคณบดีวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ชื่นชนก  โควินท)   ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกจิการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อาภัสรา  ชนิวรรโณ  
และ อาจารย  มณีรัตน  ธารพชิญประเสริฐ)   ใหการตอนรับ    Dr.  Serafin  L.  Ngohayon   อธิการบดีของ  Ifugao  
State  College  of  Agriculture  and  Forestry  ประเทศฟลิปปนส   ในโอกาสมาลงนามในสัญญาความรวมมือ
ระหวางคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  และ  Ifugao  State  College  of  Agriculture  and  Forestry  คาดวาในอนาคต
อันใกลทั้ง 2 สถาบันจะมีกิจกรรมทางวิชาการในหลากหลายรูปแบบอันจะเปนประโยชนกบัทั้งคณาจารยและนิสิต
ตอไป 
 

 คณะครุศาสตรจัดบรรยายพิเศษ 

 
เมื่อวันที่  1  มนีาคม   2548   เวลา  10.00 น.  ณ  หอง  409  อาคาร  3  )  รองคณบดวิีรัชกิจ 

และกิจการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชื่นชนก  โควินท)    จัดบรรยายพิเศษเรื่อง   “Education    
for   Sustainable   Development”    โดยไดรับเกียรติจาก   Lawrence    Surendra     Regional  Adviser    
ของ  Asia – Pacific  Center   of   Education   for   International   Understanding,  UNESCO   เปนวิทยากร   
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 สัมมนาจัดต้ังหองสมุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่    4   มีนาคม 2548   เวลา  12.15  น.    ณ  หอง  106   อาคาร   2   นิสิตชั้นปที ่  4  ภาควชิา
ศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลปศึกษา   สาขาวิชาดนตรีศึกษา   จัดสัมมนา เร่ืองการจัดตั้งหองสมุดดนตร ี อาจารย
กําธร   สนิทวงศ  ณ  อยุธยา   ซึ่งการจัดตั้งหองสมุดดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเกียรติแกอาจารย  กําธร  
สนิทวงศ  ณ  อยุธยา  สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน   การคนควาการวิจัยทางดนตรีทั้งใน และ 
นอกมหาวิทยาลัย   เก็บรวบรวมโนตเพลง  แถบบันทึกเสียง   และสื่อตาง ๆ  ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลอยางเปน
หมวดหมู   การสัมมนาครั้งนี้นิสิตไดเสนอแนะถึงวิธีการดําเนินงานเริ่มตนดวยการคนควารวบรวมขอมูล   สอบถาม
ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ  เก็บขอมูลตามหองสมุดตางๆ    การคิดงบประมาณและเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
จากคณะ   ทําการสํารวจหนังสือ    โนตเพลงและสื่อตาง ๆ   ที่มีอยู  รวมท้ังจัดหาหนังสือ  โนตเพลงและสื่อตาง  ๆ   
เพิ่มเติมแลวจัดเปนหมวดหมู   จัดทํารหัสของหนังสือ  โนตเพลงและสื่อตาง  ๆ   จัดซื้ออุปกรณที่ใชในการจัด
หองสมุดเชน   ชั้นวางหนังสือ   โตะ  เกาอี้   ชัน้เก็บส่ือตาง ๆ   จัดเก็บครุภัณฑใหเปนระบบ  และทําการเปดใช
หองสมุด 
 

ปฏิทินขาว 
25  มีนาคม     2548 ประชุมสัมมนา  “นวัตกรรมและแนวปฏิบัติทีด่ีในหลักสูตรวิชาการศึกษา ทั่วไป”   

เวลา  08.30  - 15.00  น.   ณ  หอง   405  อาคาร   3  จัดโดย   สาขาอุดมศกึษา 
26    มีนาคม    2548 วันคลายวันสถาปนาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
26    มีนาคม    2548 เวลา  08.30 – 16.30  น.   ณ  หอง 101  อาคาร   3   การบรรยายเรื่อง  “สาสนจากวารี :   
   น้ําเพื่อชีวิต   เพื่อสังคม   จัดโดย   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   มูลนิธิเสถียรโกเศศ –  

นาคะประทีป   รวมกับสํานักพมิพสงวนเงินมีมา  โครงการจติวิวัฒน   มูลนธิิสดศรี –  
สฤษดิ์วงศ  อาศรมศิลป  โรงเรียนรุงอรุณ   สมาคมสรางสรรคไทย   (โครงการตาวิเศษ)   
ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี   มลูนิธิโลกสีเขียว 

14 ก.พ.  – 12  เม.ย.  2548 ศูนยทดสอบทางการศึกษา   คณะครุศาสตร  ขายใบสมัครสอบวิชาทั่วไป    
12   เม.ย.  2548  รดน้ําขอพร  ศาสตราจารย  ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยธุยา เนื่องในโอกาส 
    วันสงกรานต 
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 พิธีเปดหองสมุดดนตรี  อาจารยกําธร  สนทิวงศ  ณ  อยธุยา 
 

  
   
   
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่    11  มีนาคม     2548   เวลา  15.30  น   ณ  หอง   106    ภาควชิาศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป
ศึกษา  สาขาดนตรีศึกษา   จดัพิธีเปดหองสมุดดนตรี อาจารย กําธร   สนิทวงศ   ณ  อยุธยา  โดยไดรับ
เกียรติจาก  ศาสตราจารย  เพญ็แข   สนิทวงศ  ณ  อยุธยา  เปนประธานในพิธีเปด  มี  รองคณบดีดานแผน 
งบประมาณ   และการบริหาร  (อาจารย ววิฒันชัย    สุขทัพภ)    รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน   
(รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)   รักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป
ศึกษา  (อาจารย  ดร.  อาํไพ   ตีรณสาร)    ผูชวยคณบดีดานกิจการนิสิต  (ผูชวยศาสตราจารย  วิทยา  ไลทอง)   
ผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป  (รองศาสตราจารย  ดร.ปุณณรัตน   พชิญไพบูลย)    รองศาสตราจารย  สัญญา    
วงศอราม   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  สุชาต ิ  ตันธนะเดชา   และอาจารย  ดร. วีวรรณ   โทนชัย     เขารวมพิธ ี  
โดยหองสมุดดนตรีมีสถานที่ตั้งอยูที่หอง   111.01  อาคาร   2  ภาควชิาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 
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 ปจฉิมนิเทศนิสิต 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   12   มีนาคม   2548  เวลา   08.30  น.  ณ  หอง  101  อาคาร  3  และศูนยบริการวิชาการจิราย ุ 

– พูนทรัพย  จังหวัดระยอง   สํานักงานกิจการนิสิต   คณะครุศาสตรจัดปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต  ประจาํป
การศึกษา   2547  คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธาน   โดยมีกิจกรรมคือ   
การบรรยายพิเศษ   เรื่อง  “การพัฒนาบคุลกิภาพที่ประทบัใจ”  โดยคุณเพชรพริ้ง   สารสิน   เสวนา  “กิจกรรม
พี่เกาครุศาสตร”   โดยสมาคมครุศาสตรสัมพันธ   จากนั้นเปนการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธที่จังหวัดระยอง    
การแสดงจากสาขาวิชา  “ขอแคคดิถึง”   พิธีอําลา – อาลัย  “จามจุรปีระดับใจ”   ในวันที่  13  มีนาคม  
2548   เปนการเสวนา  “ครศุาสตรในความทรงจํา”  โดยวาที่บัณฑิตคณะครุศาสตร 

 
 อบรมการผลติสื่อ 
สถาบันวิทยบริการ  จฬุา ฯ  จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การผลิตส่ือและ Presentation  จาก

ภาพถายดิจิตอล   เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  และประสบการณ  รวมทั้งเทคนิคตาง ๆ   ทางดาน
เทคโนโลยีการผลิตสื่อจากภาพถายดิจิตอล   ซึ่งจะเปนประโยชนตอบุคลากรและหนวยงานของทาน  จาํนวน   2  รุน  
คือ  รุนที่   1  ระหวางวันที่  28  มีนาคม – 1  เมษายน  2548   รุนที่  2  ระหวางวันที่  16 -20  พฤษภาคม  2548    
ณ  หองอบรมชัน้   4   และหองสตูดิโอถายภาพ   ชั้น   3   สถาบันวิทยบริการ  โดยมีคาใชจายเปนคาลงทะเบียนคน
ละ  5,000  บาท   ซึ่งสวนราชการสามารถเบกิจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัดได 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียด  โทร.  02-218-2903, 05 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 ผูนําเยาวชนรักดนตรี    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่    14   มีนาคม   2548   เวลา  09.30  น.   ณ  หอง  106   คณบดี  (รองศาสตราจารย   

ดร. พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ)   บรรยายเรื่องการเปนผูนาํเยาวชนกบัดนตรี  ในการอบรมผูนําเยาวชน
รักดนตรี  :  รังสรรคนนัทนาการเพื่อเยาวชน”    โดยกลาวถงึในเรือ่งของความเปนผูนาํ  ซึ่งการเปน 
ผูนําที่ดี คนรอบขางควรมีความสุขดวย    พรอมทัง้ไดยกตัวอยางและใหผูเขารับการอบรมไดฝกทักษะ 
ในเรื่องของหลกัความเปนผูนํา    พฤติกรรมของมนษุย และบทบาทผูนาํในแงของปจจัยภายนอก   
นอกจากนีย้ังไดกลาวถึงกระบวนทัศนใหมของภาวะผูนํา    ผูนาํยุคใหมไมเนนการฉายเดี่ยวสามารถทํา
ใหทุกคนเปนผูนํารวมกนัได  สรางบรรยากาศทาํงานรวมกันเปนทีม   เนนการอยูรวมกัน    พรอมทั้งยังได 
ชี้ใหเหน็ถงึความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูนาํวา  ผูบริหารเปนผูนาํโดยตําแหนง  อาจมีภาวะผูนํา
มากหรือนอยก็ได  สวนผูนาํอาจมีตําแหนงบริหารหรือไมมีก็ได 
 
 
 
 
 
 
    

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     วัตถุประสงค        :       ๑. เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
        โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                ๓. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธและการประชุม  โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


