
 
 
 
 

 
                                  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเขารวมประชุมนานาชาติ 
       
                       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  ภาควชิาหลกัสูตร การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา  
รวมกับ Pacific  Early  Childhood  Education  Research  Association  จะจัดประชุมนานาชาติ เร่ือง 
“Educating  Young  Children  In  Knowledge  -  Based  Economy”  ระหวางวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๑  ณ คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เนื้อหาการประชุมประกอบดวย การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการพัฒนาศกัยภาพการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย   ผลงานวิจยั  นวัตกรรมการ
เรียนรู  และโครงการที่พัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่เนนการเขาสูยุคของการเปลี่ยนผานสูสังคมแหง
ความรู    บทบาทและผลงานขององคกรทุกภาคสวนตลอดจนองคกรอิสระที่รับผิดชอบตอศักยภาพการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย     
                       และเพื่อเปนการการพัฒนาคุณภาพของงานวิจยัและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยาง
กวางขวางกับเครือขายทางการศึกษาปฐมวัยระดับนานาชาติในภาคพืน้เอเชียแปซฟิก  จงึขอเชญิชวน
ผูสนใจเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบตาง ๆ  ในหวัขอตอไปนี ้

๑. Children  Development   
๒. Early  Childhood  Teacher  Education 
๓. Multicultural /Cross  -  Cultural  Perspectives 
๔. Multi – disciplinary Perspectives/Cross-discipllnary  Collaborations 
๕. Innovation  of  Curriculum  and  Instruction  in  Early  Childhood Education 
๖. Family – School  Co – Partnership 
๗. Trends and Issues in Inclusive Education  
๘. Ethics and Values of early childhood education 
๙. Educational   Media 
๑๐.   Policy  Issues 

                       ทั้งนี้ผูสนใจจะเสนอผลงานวิจยัสามารถสงบทคัดยอไดต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 
๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๑   โดยสมัครผาน www.pecerathailand .com หรือ 
www.edu.chula.ac.th/elemed /pecera   

ฉบับที่  ๕    ประจําสัปดาหที่  ๑     วันจันทรที่   ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑    



 ๒

             กิจกรรมดานบริหาร   
                
 
การปรับกําหนดวัน การศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมสําหรับ

คณาจารย (ครั้งที่ ๗ และ ครั้งที่ ๘) 
  
                       ตามที่เลขานกุารโครงการศึกษาดงูานการศึกษาและเยี่ยมเยียนนิสิตเกา   
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  รุโจปการ)  ไดแจงประชาคมครุศาสตรเกี่ยวกับกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวฒันธรรมสําหรับคณาจารยไปแลวนัน้  เนือ่งจากมีขอจํากัดดาน
ตารางการบินและวันที่โรงแรมมีหองวาง  จึงตองปรับกาํหนดวันในการจัดโครงการ   ดังนี ้
                      โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวฒันธรรมสําหรับคณาจารย คร้ังที ่๗   ซึ่งจัดไป
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรฐัสังคมนิยมเวยีดนาม (ตอนกลาง ประกอบดวยเมืองดานัง  เว และ 
ฮอยอัน  เดิมกําหนดไว วนัที่ ๑ – ๕  เมษายน  ๒๕๕๑    ปรับเปนวันอังคารที ่๘ – วันเสารที่ ๑๒  
เมษายน ๒๕๕๑   
                     โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวฒันธรรมสําหรับคณาจารย คร้ังที่ ๘   ซึ่งจัดไป
ศึกษาดูงานประเทศไตหวนั  เดิมกาํหนดไว วันที ่๕ – ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๑    ปรบัเปนวันอาทิตยที ่
๔ – วันพฤหสับดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑   
                     ขออภัยในความไมสะดวกในครั้งนี้  สําหรับโครงการในรายละเอียด รวมถึงคาใชจายอยู
ระหวางการจดัทํา และจะแจงใหคณาจารยไดทราบตอไป  
 

 ขอเชิญเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย จฬุา ฯ 
ตามที่สโมสรอาจารยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดดําเนนิการรับสมัครสมาชิกสโมสร 

อาจารยจฬุา ฯ  ประเภทคณาจารยประจํา เพื่อสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนนายกสโมสรอาจารย จฬุา ฯ 
ประจํา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  นั้น ปรากฏวามีผูสมัคร ๒ ราย ไดแก 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวรรณพร   วีรวัฒน  อาจารยประจําสถาบนัภาษา 
๒. รองศาสตราจารย มัณฑนา ปราการสมุทร  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
ขอเชิญชวนสมาชิกสโมสรอาจารยจฬุา ฯ (ผูมีสิทธิเลือกตั้ง)  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

นายกสโมสรอาจารยจุฬา  ประจําป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  ในวนัที่ ๖  กุมภาพนัธ ๒๕๕๑   ณ หนวย
เลือกตั้งประจําคณะ   
   



 ๓

 การจัดทาํภาระงานของบคุลากรสายสนับสนุน 
เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔  มกราคม ๒๕๕๑   ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอรแคว  

จังหวัดกาญจนบุรี  บุคลากรสายสนับสนนุ ระดับหัวหนางาน หวัหนาหนวย  เขารวมประชุมปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดทาํภาระงานของบุคลากรสายสนับสนนุ  ซึ่งจัดโดย สายงานพัฒนาบุคลากร  สวนบริการ
จัดการกลาง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   
  สืบเนื่องจากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กําลังดําเนินการจัดทําระบบ CU ERP – HR 
ข้ันตอนสุดทาย ซึ่งมีระบบยอยคือ ระบบงาน Target setting  และการประเมินผล  แตเนื่องจากระบบ
การกําหนดภาระงานของสายสนบัสนนุยงัไมสามารถกระทําไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน จนสามารถ
นําไปสูการกําหนดเปาหมายผลผลิตที่นาํเขาสูระบบได  ดังนัน้เพื่อการจัดทําระบบดังกลาวสําเรจ็ไดตาม
กําหนดเวลา  มหาวิทยาลยัจึงไดจัดประชุมดังกลาวขึ้น  เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูและทาํความ 
 

               
 
เขาใจแนวคิด  หลกัการ และแนวทาง การจัดทาํภาระงานของบคุลากรสายสนับสนนุ  การกําหนด
ผลผลิต/ผลลัพธของหนวยงานที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและของมหาวทิยาลัย  การกําหนด
ภาระงานรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรวมระดมความคิดในการกําหนด
ผลผลิตของหนวยงานในสวนของบุคลกรสายสนบัสนนุที่ตอบสนองตอพันธกิจของหนวยงาน  ทบทวน
ผลผลิตของบุคลากรสายสนับสนนุของหนวยงานและการกําหนดผลผลิตของงาน/หนวย/กลุมที่
ตอบสนองตอผลผลิตของหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทา  กาํหนดกระบวนการทํางานเพื่อสราง
ผลผลิตของกลุม  และรวมกนักาํหนดภาระงานรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้มี
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร ประกอบดวย  เลขานกุารคณะ   หัวหนางาน/
หัวหนาหนวยที่เกี่ยวของเขารวมประชุมสัมมนาในครั้งนี้  ซ่ึงหลังจากนั้นจะตองนําผลมาขยาย
และดําเนินการภายในคณะตอไป 
 
 



 ๔

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษาสําหรับพอแมและทักษะชีวิต 
(เพิ่มเติม)    (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 

 ตรวจสขุภาพบุคลากรคณะครุศาสตร 
เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๖  บริษทัศูนย 

สุขภาพอินเตอรเมดิคัลแคร แอนด แล็บ จํากัด  จัดแพทยและพยาบาลมาตรวจและใหคําแนะนําแก
บุคลากรคณะครุศาสตร  โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับระดับชีวะเคมีในเลือด โดยไมคิดคาบริการใด ๆ   
 

                         
 

  การแจงความจํานงขอนําบุตรเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
         ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

                 สายงานทะเบียนและบริการ  สวนบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   
แจงวา  ขอใหผูมีสิทธิตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตร
บุคลากร  ที่ประสงคจะนําบุตรที่เกิดระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
(เฉพาะบุตรคนที่ ๑ ถึง ๓)  ซึ่งอยูในเกณฑเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  ในป
การศึกษา ๒๕๕๖   กรอกแบบใบแจงความจํานงเพื่อขอรับสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร 
ต้ังแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑   ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑   (แบบฟอรมรับไดที่
ภาควิชา/หนวยงานที่ทานสังกัด) 
                 สําหรับผูที่มิไดปฏิบัติราชการปกติ  เชน ไปชวยราชการอื่น   หรือลาศึกษา  ฝกอบรม 
ในชวงที่รับแจงความจํานง  ใหหัวหนาหนวยงานรวบรวมชื่อ  สถานที่ติดตอหรือตัวแทนที่จะติดตอได 
แจงใหมหาวิทยาลัยทราบพรอมกันดวย 
                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘๐๑๘๓    
 



 ๕

    กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 
 

 สัมมนาการสรางคานยิม/การสรางเครือ่งมือวัดคานยิมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๘๐๐ น. ณ  หองประชุมนานาชาติ ๔๐๕ อาคาร
ประชุมสุข อาชวอํารุง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา จัดโครงการประชมุสัมมนาเรื่อง การสรางคานิยมตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงสําหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา   โดยมี     รองศาสตราจารย ดร.สิริวรรณ      ศรีพหล  จาก
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  และผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล  เปนวทิยากร 
    
     

 
 

 และในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๘๐๐ น. ณ  หองประชุมนานาชาติ ๔๐๕ อาคาร
ประชุมสุข อาชวอํารุง  เปนการจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การสรางเครื่องมือวัดคานิยมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  
ปลันธนานนท  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนวิทยากร 



 ๖

         การสัมมนาดังกลาวจะทําใหผูเขารวมสัมมนามีความรู ความเขาใจและสามารถนําความรู
ที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางวิธีการวัดคานิยมและพัฒนาเครื่องมือวัดคานิยมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนตอนักเรียนสูงสุด 
 

  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยักับการเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับรัฐบาล :  ขอบังคับและประกาศ
ตามราง พ.ร.บ. จฬุาฯ 
                    สาขาวิชาอุดมศึกษา รวมกับ ศูนยวิจัยและพัฒนาการอุดมศึกษา และศนูยเครือขายคลังสมอง 
ดานการศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับการเปนมหาวิทยาลัย 
ในกํากับรฐับาล :    ขอบังคับและประกาศตามราง พ.ร.บ. จฬุาฯ   ในวันที่ ๘    กมุภาพันธ  ๒๕๕๑   
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองศูนยสารนเิทศ  เพื่อเปนเวทีใหประชาคมจุฬาฯได รับรู ทิศทาง  
การบริหารจัดการมหาวทิยาลัย และแสดงความเห็น เพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมจุฬาฯตอไป    
โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาเปนวทิยากร ดังนี ้ศาสตราจารยนายแพทย จรัส สุวรรณเวลา  
(นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี)    ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล (อดีตนายก 
สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และอดีตอธิการบดี)   ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย ตุลย สิทธิสมวงศ   
(คณาจารยคณะแพทยศาสตร และกรรมาธิการวิสามัญรางพรบ.จุฬา ฯ)   รองศาสตราจารย ทนัตแพทย  
สุนทราพงศ   ระพีสุวรรณ (ประธานคณะกรรมการการบริหารกิจการมหาวิทยาลยัสภาคณาจารย  
และกรรมาธิการวิสามัญรางพรบ.จุฬา ฯ)     และนางสาวนวพร   เรืองสกุล กรรมการสภา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนัธศักดิ์  พลสารัมย  
ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาการอุดมศึกษา 
  ขอเชิญผูสนใจเขารับฟงไดตามวนั เวลา และสถานที่ดังกลาว หรือสอบถามรายละเอียด 
ไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ ๒๕๗๔  
 

 หลากวิถี รวมเสนทางสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุมนานาชาติ ๔๐๕ อาคาร
ประชุมสุข อาชวอํารุง   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานเปดการ
บรรยายเวทีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา   CEE Forum 1st      “หลากวิถี รวมเสนทางสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”       จัดโดยศูนยวิจัยและพัฒนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    โดย รองผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยและพัฒนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล)  เปน
วิทยากร  พรอมไดสรุปประเด็นหลักเกี่ยวกับจิตสํานึกใหม ๑๐ ประการ ที่ควรไดรับการปลูกฝงและ
พัฒนาใหเกิดขึ้นแกพลเมืองตามแนวคิดของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย 
 



 ๗

๑. ความหวงใยและมุงมั่นที่จะปกปองรักษาสิ่งแวดลอม 
๒. การผลิตและบริโภคอยางเหมาะสมและพอเพียง 
๓. การใชทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. การยอมรับความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
๕. การยอมรับในสิทธิมนุษยชนของคนกลุมตาง ๆ  
๖. การใชเหตุผลและกระบวนการประชาธิปไตยในการตัดสินใจ 
๗. การไมใชความรุนแรงในการจัดการความขัดแยง 
๘. การประนีประนอม และการอยูรวมกันอยางสันติ 
๙. ความยุติธรรมและความเปนธรรม 
๑๐. การมีสวนรวมอยางจริงจังในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

                
 

                   
 
 
“ในกระบวนการปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกใหมทั้ง ๑๐ ประการขางตนนี้  แมจะเปน 

หนาที่หลักของหนวยงานและสถาบันที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการศึกษา แตการเปดโอกาสใหภาค
ประชาสังคมที่มีความเกี่ยวของไดมีสวนสนับสนุน และรวมขับเคลื่อนใหเกิดการเชื่อมโยงแนวคิดดังกลาว 
“ทุกระบบการศึกษาสูทั้งระบบของสังคม”  จนเปน “สวนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกผูคน”  เปนประเด็น
ที่สมควรอยางที่จะมีถกเถียงหารือเพื่อเรงดําเนินการตอไปในอนาคต” รองผูอํานวยการศูนยวิจัย
และพัฒนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  กลาว            



 ๘

     กจิกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
  
 
 

   ปฐมวัยรวมพลัง ลด ๑ องศา จิตสํานกึนําพาสูการปฏิบัติ 
เมื่อวันเสารที ่๕ มกราคม ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  “   ณ หองสัมมนา ๑     

อาคารพนูทรพัย  นพวงศ ณ อยุธยา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา    คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  รองคณบดีดานแผนงบประมาณและการบริหาร 
(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)   เปนประธานเปดการสมัมนาเชิงปฏบัิติการเรื่อง”ปฐมวยัรวม
พลัง ลด ๑ องศา จิตสาํนึกนําพาสูการปฏิบัติ  โดยมี พระศรญีาณโสภณ   (รองเจาอาวาสวัดพระราม
เกา  กาญจนาภิเษก)  และผูชวยศาสตราจารย ดร.อานนท   สนทิวงศ  ณ  อยธุยา (ผูอํานวยการศูนย
เครือขายงานวิเคราะหวิจยัและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต) เปน
วิทยากร 

                        
 

                           
 
             การสัมมนาดงักลาวจัดขึ้นเพื่อใหความรูที่ถกูตองในเรื่องภาวะโลกรอนแกผูเกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  เกิดความตระหนกัจนมีจิตสํานกึในการจัดการบรรเทาภาวะโลกรอน ซึ่งจะทาํให
มองเหน็แนวทางในการจัดกจิกรรมและประสบการณเพือ่ปลูกจิตสํานกึใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางถกูตอง
และงายขึน้   
 
 



 ๙

  อบรมการพัฒนา EQ 
 เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองสัมมนา ๑   รองคณบดีดานแผน 
งบประมาณ  และการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง)  เปนประธานเปดโครงการ
ฝกอบรมเรื่อง “การพัฒนา EQ  สําหรบัเด็กเพื่อการเปนอัจฉริยะดวยจิตวทิยานีโอฮิวแมนนิส”       
จัดโดย สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย การจัดและความเปนผูนาํทาง
การศึกษา    โดยกลาววา “การจัดอบรมมีความมุงหวงัวา ผูเขารับการอบรมจะมีความรูและเขาใจในการ
นําจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส ไปพัฒนา EQ ของตนเองและสําหรับเดก็ได เนื่องจากจติวิทยานโีอฮิวแมนนิส
เปนจิตวทิยาแนวใหมทีมุ่งเนนใหคนยอนกลับมาศึกษาตนเองเพื่อนําจติสํานึก จิตใตสํานึก และจิตเหนือ
สํานึก ที่มีอํานาจยิง่ของคนเรามาสรางความสําเร็จและความสุขใหแกตนเองและผูอ่ืนอยางเต็มที”่  
 
 

                                                
 

                   
 
 
หัวขอการฝกอบรม ประกอบดวย 

- ทฤษฎพีื้นฐานของจิตวิทยานโีอฮิวแมนนิส 
- การสอนเด็กใหเปนอัจฉริยะและมีความสขุตามแนวจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส 
- การพัฒนาคลื่นสมองอัลฟาและเซลลสมองเพื่อการเรียนรูที่ดีสําหรับเดก็ 



 ๑๐

                    นานาขาว  

 

- เทคนิคการสอนเด็กใหมีจินตนาการ ความชางสงัเกต ความคิดสรางสรรค และ
ความจาํที่ดี 

- การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับเด็กและจิตวิทยาในการจูงใจเด็ก 
- เทคนิคการสอนโยคะ  สมาธ ิ และการผอนคลายอยางล้ําลึกสําหรับเดก็ 
 

                           
                                                                                  

 หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” 
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  (๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณีย
กิจของพระองคทานทางดานทัศนศิลปและการออกแบบ โดยจําหนายราคาเลมละ ๑,๙๘๐ บาท  รายได
จากการจําหนายนําขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
            ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๐๒ – 
๘๘๐๗๗๓๐   

 เสวนาพิเศษ 
        สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมกับสถาน 

เอกอัคราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย  จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งตนเองของมหาตมา คานธี”  (His  Majesty  the  
King’s Philosophy  of  Suffciency  Economy  vis- a –vis Mahatma  Gandhi’s  Self-Sufficiency 
Ideas)  เพื่อเทิดพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยกยองทานมหาตมา คานธี  เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งรอยป “สัตยาเคราะห” และครบรอบ ๖๐ ป 
อสัญกรรมของทานมหาตมา คานธี  ในวันจันทรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
 สอบถามรายละเอียดไดที่ ๐๒ – ๘๐๐๒๓๐๘ ถึง ๑๔ ตอ ๓๒๐๑     
 
  Teacher  is  a  great  giver  and  always  kind  for  their  students   
                              รางวัลชนะเลิศ คําขวญัภาษาอังกฤษ 

                         เด็กหญิง กาญจนาภรณ  เศรษฐวงศ  ป.๕/๕      
                         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๒ 
             เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 



 ๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


