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                        เมื่อวันที ่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ผูบริหารคณะครุศาสตร  และคณาจารย   รวมงาน ครุศาสตรคอนเสิรต ครั้งท่ี ๒๙ “เสนาะเสียงสําเนียงเพลง
ประเลงขับ : ทพิยดุริยางคแหงราชสํานักสยาม”  รายการแสดงประกอบดวย มโหรีวิวัฒน : ลีลากระทุมสองชั้น   
พิรุณสรางฟาสองชั้น   สารถีสามชั้น    สะบัดไมบนสายเสียง : เดี่ยวขิมหมูลาวแพน    เพลงสําเนียงเสภา
ประชัน  :  เพลงเชิดจีน  ฯลฯ   
 
 

      ฉบับที่  ๕  ประจําสัปดาหที่   ๒   วันอังคารที่   ๑๐   กุมภาพันธ  ๒๕๕๒    

ครุศาสตรคอนเสิรต   คร้ังท่ี    ๒๙ 



 ๒

    
 
 
 

 ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 
 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท  ในโอกาส
ไดรับการเลือกตั้งใหเปน กรรมการบริหารคณะครุศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา ตั้งแตวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒   โดยมีวาระ  ๒ ป 
 
 

 การปรับปรุงพื้นที่ปลูกตนไมบริเวณลานจอดรถยนต 
                  รองคณบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สชุีวะ) แจงวา ขณะนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
กําลังดําเนินการปรับปรุงพืน้ที่ปลูกตนไมบริเวณลานจอดรถยนต คณะครุศาสตร เพือ่ใหมีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มข้ึน  
โดยจะปลูกตนไมพุมเพิ่มเตมิจากตนไมทีมี่อยูเดิม  ซึ่งไดเริ่มดําเนนิการตัง้แตวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒   
และคาดวาจะเสร็จส้ินประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒  และระหวางดําเนินการจะตองมีการขุดเจาะ
พ้ืนที ่   ซึ่งอาจทําใหไมสะดวกตอการนํายานพาหนะเขาจอดในบริเวณลานจอดรถบางจุด  จึงขออภัย 
ในความไมสะดวกมา ณ ที่นี ้
 
 

 ช้ีแจงรายละเอียดโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเชิงรุกระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๕  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง 
คณะครุศาสตรไดเรียนเชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   (รองศาสตราจารย   ดร.  พรพจน    เปยมสมบูรณ)  มา
ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเชิงรุกระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหกับที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  
 

กิจกรรมฝายบริหาร 
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 ทุนอุดหนุนการวิจยัประจําป ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.)     
มีความประสงคจะใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๔ ทุน ๆละ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก ภาควิชา/ฝายวิจัย หรือสามารถติดตอขอรับทุนไดที่ สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ๑๒๘/๑  ถนนราชสีมา แขวงดุสิต  เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๔๑๙๘ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๒๙๕๖ หรือทาง E-mail:  vijai@otep.go.th ต้ังแตบัดนี้
จนถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 

  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป ๒๕๕๒ จากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีความประสงคจะใหทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ เพ่ือใหไดผลงานวิจัยที่สามารถใชประโยชนในการเสริมสรางความเขมแข็งและแกไข
ปญหาวิกฤติของชาติ    โดยมีกรอบการวิจัย   ปงบประมาณ   ๒๕๕๒   ๑๓   กลุม เชน 
 กลุมเรื่องที่ ๑  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุมเรื่องที่ ๒  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  
      ฯลฯ 

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก ภาควิชา/ฝายวิจัย หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ภารกิจ 
โครงการและประสานงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  (วช.) และสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม 
ไดที่ www.nrct.go.th  ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  
 
 

    ขอเชิญเขารวมอบรมระยะสั้นประจํา ป ๒๕๕๒  
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจําป ๒๕๕๒  
จํานวน   ๒   เรื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไดทราบหลักการและวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและนาเชื่อถือ ดังนี้  ๑. การวิจัยเชิง
คุณภาพ ระหวางวันที่ ๒๓ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๒๕๕๒ (๑๐ วัน รวมเสาร-อาทิตย)   คาลงทะเบียนทานละ 
๘,๐๐๐ บาท    ๒.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ระหวางวันที่ ๒๗ เม.ย. – ๒ พ.ค. ๒๕๕๒ (รวม ๖ วัน) 
คาลงทะเบียนทานละ ๘,๐๐๐  บาท    

กิจกรรมฝายวิจัย 



 ๔

ขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกเขาอบรม สามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดได ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และเขารวมอบรมได  โดยไมถือเปนวันลา เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว ผูสนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได  จากภาควิชา/ฝายวิจัย และสงใบสมัครไดที่ นางวริศรา  ไววิ่งรบ   
โทรศัพท ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ตอ ๑๐๘,๑๐๙ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๓๓ หรือ  www.ipsr.mahidol.ac.th    
ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันที่   ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 

  สหกรณออมทรัพยจุฬา ฯ หยุดทําการครึ่งวัน 
 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด จะปดทําการ ครึ่งวัน  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒  ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น.  เปนตนไป เพื่อเตรียมการในการจัดประชุมใหญ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
 สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

นานาขาว 

“ ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑติครุศาสตร ” 


