
      

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  7/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   25   เมษายน   พ.ศ. 2548 

              คณบดีคณะครศุาสตร  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์ 

ศิริบรรณพิทกัษ)  ไดรับเชญิจากสํานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา   เขารวมประชุมความรวมมือทางวิชาการของคณบดี 

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร       และคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

(Dean    Summit)  ณ   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ในวันที ่ 1 – 14 

พฤษภาคม   2548  ดังนัน้    ในชวงเวลาดังกลาว  รองศาสตราจารย 
ดร.  กรรณกิาร   สัจกุล   รองคณบดีดานกิจการนิสติ 

เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 
 

 
 

 
      

      คณบดีไปราชการตางประเทศ 
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     ประชมุเชิงปฏบัิติการการตรวจติดตามภายใน  :  การเขียนคูมือขัน้ตอนการปฏบัิติงาน 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
เมื่อวันที่   30  มีนาคม   2548   ณ  หอง  401  อาคาร   3   หนวยประกันคุณภาพและสารสนเทศ  จัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การตรวจติดตามภายใน  (Internal   Audit)   :  การเขียนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(Procedure    Manual)  โดยมี คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   กลาวเปดการอบรม   
โดยมองวา  “การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนีน้ับวาเปนส่ิงสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคณะ   คาดวาตอไป
การทําคูมือประกันคุณภาพของคณะสามารถใชไดทั้งภายในและภายนอกใหสอดคลองกันทั้งระบบ    
 การดําเนินการระบบประกันคุณภาพมีกลไก  3  อยาง  คือ  การรายงานประเมินรายงานตนเอง   2. ระบบ
ตรวจสอบติดตามภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  และ  3.  เรื่อง  PM  ซึ่งตองมีการปรับปรุงใหมใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น   การประชุมครั้งนี้ขอใหผูเขาอบรมดู  PM   ควบคูมีอะไรตองปรับปรุงและนําผลที่ไดรับจากการประเมิน 
ที่ภายนอกมาเปนขอมูลในการปรับปรุง  PM  การประชุมครั้งนี้จะสามารถทําใหคูมือคุณภาพสมบูรณยิ่งขึ้น  
 และทํา  PM  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในระยะตอไป” 
 จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง   “แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร”    โดย  
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ดวงกมล   ไตรวิจิตรคุณ   ผูชวยคณบดีดานประกันคุณภาพและสารสนเทศ   และการบรรยายเรื่อง   
การตรวจติดตามภายใน  (Internal   Audit)  :  การเขียนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure    Manual)    
ชวงบายเปนการฝกปฏิบัติการการเขียนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (PM) 
 

 
 



 3

       ครุศาสตรรวมมือกับนายกสมาคมรอยเอ็ดพัฒนาการศกึษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เมื่อวันที่   7   เมษายน   2548  เวลา  10.30  น.   ณ  หองคณบดี      คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์    
ศิริบรรณพิทักษ)  หัวหนาภาควิชาหลักสูตร   การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  (ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  พิมพันธ    
เดชะคุปต)   ใหการตอนรับ  นายนุชากร    มาศฉมาดล   รองนายกสมาคมเมืองรอยเอ็ด   และคณะ   ในโอกาสรวมลงนาม
หนังสือแสดงความรวมมือทางวิชาการตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ระยะที่   2   ระหวางปการศึกษา    2548 -2551 
 

       ประชุมเจาหนาทีส่ายสนับสนนุ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
เมื่อวันที่   8   เมษายน   2548  เวลา  09.00  น.   ณ  หองประชุม  101  อาคาร   3   คณบดี  (รองศาสตราจารย 

ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   ไดเชิญเจาหนาที่สายสนับสนุนประชุมเพื่อรวมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางการ
บริหารงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
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      รดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   12    เมษายน    2548     คณบดี  (รองศาสตราจารย   ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   พรอมคณะ

ผูบริหารและคณาจารย  รวมรดน้ําขอพรศาสตราจารย  ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ  อยุธยา   เนื่องในโอกาสวัน
สงกรานต   ณ   บานสุขุมวิท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และในวันเดียวกันเจาหนาที่สายสนับสนุนไดรวมรดน้ําขอพรคณบดี   นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  และ 
รองคณบดีดานแผน   งบประมาณและการบริหาร  ดวย 



 5

     อบรมครูอาสาสมัคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   18  เมษายน   2548  เวลา  09.00 น.  ณ  หอง  401  อาคาร  1  รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการ 

พิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ช่ืนชนก   โควินท)   เปนประธานเปดการอบรมครูอาสาสมัคร   จากนั้นเปนการอภิปราย 
เร่ือง  “วัดไทย   ครูไทย  อาสาเพื่อเด็กไทย”   โดย พระครูปลัดสาธุวัฒน    พระมหาสมศักด์ิ   คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. 
พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)    และรองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน   (รองศาสตราจารย   ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)   มี 
ผูชวยศาสตราจารย  มยุรี    อนันตมงคล   เปนผูดําเนินการอภิปราย 

การอภิปรายดังกลาว   คณบดี    (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ)   ไดกลาวแกผูเขาอบรม 
อาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศวา   “ผูเขาอบรมนอกจากจะไปเปนครูใหเด็กไทยในตางประเทศแลว 
ยังตองเปนชาวคายอาสาพัฒนาดวย   เพราะชีวิตความเปนครูอาสาสมัครจะไมเหมือนที่สอนในโรงเรยีน  ตองทํางานทกุอยาง 
ในวัดไทยที่ไปสอนดวย   ทํางานเหมือนกับในคาย   เปนชีวิตที่ตองเสียสละ  ตองใชจติวิทยาในการอยูรวมกัน  ขอใหทํางานใหเต็มที่
โดยตองมีคุณภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่เขมแข็ง   มีความมั่นคงทางอารมณ  โดยใชหลักคําขวญัของจุฬา ฯ  คอื   อาวุโส    
ระเบียบ   ประเพณี   สามัคค ี  และมีน้ําใจ”  
 รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน   (รองศาสตราจารย   ดร. ณรทุธ   สุทธจิตต)    ไดฝากขอคิดเปนรอยกรอง
ดังนี้     
   วัดไทยดําริชอบกอปรเกือ้หนุน  สรางเสริมทุนจุนเจือการศึกษา 
  นโยบายสรางเด็กไทยในอเมริกา  เกิดศรัทธารักชอบเร่ืองเมอืงไทยเรา 
  ครุศาสตรจุฬา ฯ  อาสาสมัคร   ดวยใจภักด์ิตอศาสนและชาติเผา 
  อบรมครูดูแลใหพวกเรา   เปนครูเหลาเลิศลกัษณนารักนัก 
   ใหไปสอนเด็กไทยในวัดวา  เร่ืองภาษาศิลปไทยใฝใจรัก 
  มีกริยานาดูรูประจักษ   รวมใจภักด์ิชาติศาสนกษัตริยไทย 
  ขอใหครูรูงานสานความคิด   กัลยาณมิตรไมตรีใหมีไว 
  รวมสืบงานสรรคสรางเหลาเด็กไทย  ใหเปนไทย  ในดวงจิต  มิผิดเลย  
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 โครงการอบรมนักเรยีนในพระราชานเุคราะหสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ   
สยามบรมราชกุมาร ี

        เมื่อวันที่   18  เมษายน   2548   เวลา  09.00   น  ณ  หองสัมมนา  1   คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. 
พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปด  “โครงการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี”   พรอมทั้งกลาวแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการดังกลาวถือวาทุกคน 
เปนคนที่มีโอกาสที่ดีขอใหทําตนใหเปนผูที่มีความประพฤติดี  และตั้งใจเรียนใหประสบความสําเร็จ  ตองมีความอดทน   
และมุงมั่นทําความดี  ปฏิบัติหนาที่ของนักเรียนใหสมกับที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ   หากทําไดก็จะมีความเจริญกาวหนา
ตลอดไป 
 

 โครงการปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติการวิชาชีพคร ู
 
 งานหลักสูตรและการสอน   คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   จัดโครงการปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู   
ประจําปการศึกษา    2548    ในวันที่  3 – 4   พฤษภาคม   2548   ณ  หองประชุม   101  อาคาร   3    ทั้งนี้   
เพื่อใหนิสิตทราบความคาดหวังของคณะและโรงเรียนหรือหนวยงานปฏิบัติการวิชาชีพที่มีตอนิสิต  รวมถึงทราบแนวทาง 
การปฏิบัติตนในการออกไปปฏิบัติงาน   รวมทั้งใหนิสิตตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครู และเตรียม
ตัวใหมีความพรอมอยางเต็มที่     กําหนดการดังนี้ 
 
วันที่   3  พฤษภาคม   2548 

08.00  -  08.30   น. ลงทะเบียน   (รอบเชา) 
08.30  -  09.00   น. คณบดีกลาวเปด 
09.00  -  09.30   น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง   วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู ละการเตรียมตัวของนิสิตกอน 
   ปฏิบัติการวิชาชีพ     โดย      รองศาสตราจารย   ดร.  ณรุทธ   สุทธจิตต 

 รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  
 09.30  - 11.30  น.  การบรรยายเรื่อง   “คุณธรรมและจริยธรรมของการปฏิบัติการวิชาชีพครู”      
      โดย พระเทพโสภณ 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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10.30  -  12.00   น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.45  -  13.00  น  ลงทะเบียน  (รอบบาย) 
13.00  -  15.00   น.  เสวนาเรื่อง  “ชีวิตนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูในยุคสังคมแหงการเรียนรู 

โดย  รองศาสตราจารย   วนิดา    เอกแสงศรี 
 ผูชวยศาสตราจารย   ดร.พิมพันธ    เดชะคุปต 
 อาจารย  พ.ต. ราเชน    มีศรี   
 

วันที่    4  พฤษภาคม   2548 
12.00  น.  นิสิตทุกคนลงทะเบียนหนาหองประชุม  101  อาคาร   3 
12.05  น.  นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายมัธยม   เขาประชุมหอง  101    
   พบ  อาจารยวัฒนิตา   นําแสงวานิช 
12.45   น.  นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพแตละวิชาเอกทุกคนเขาหองประชุม 101   พบอาจารยนิเทศก 
   คณะครุศาสตรประจําโรงเรียน/หนวยงาน  เพื่อนัดวันเวลาสถานที่สงตัวกอนทําหนาที่ 
   สอนจริงยังโรงเรยีนตาง ๆ  
13.00  -  15.00   น. นิสิตพบหัวหนาอาจารยนิเทศวิชาเอก  และอาจารยนิเทศก  เพื่อรับการแนะนํากอน 
   ออกปฏิบัติการวิชาชีพตามหองประชุมกลุมยอยที่จัดไว 

 
พรอมกันนี้    ในวันที่   4  พฤษภาคม   2548  ไดจัดประชุมอาจารยนิเทศคณะครุศาสตร   เพื่อใหอาจารย

นิเทศกคณะครุศาสตรทราบนโยบายและการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู     ใหอาจารยนิเทศแตละวิชาเอก
ไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและวิธีการนิเทศใหเหมาะสมกับการศึกษาแผนใหม   และเพื่อใหอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
ไดพบนิสิตพรอมใหคําแนะนํา และนัดเวลาในการสงนิสิตรายงานตัวที่โรงเรียน   กําหนดการดังนี้ 

08.00  -  08.30   น. ลงทะเบียน     ณ   หองประชุม   401   อาคาร  3   
08.30  -  09.00   น. รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน   กลาวรายงาน 
09.15  -  09.45   น. คณบดีกลาวเปดการประชุมและกลาวถึงนโยบายการจัดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 

 09.45  - 10.00  น.  พัก 
10.00  - 11.30  น.  แยกประชุมกลุมยอยตามวิชาเอก 

 11.30  - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 12.45  น.  อาจารยนิเทศคณะครุศาสตรประจําโรงเรียน / หนวยงาน  พบนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ    
    เพื่อนัดวัน  เวลา   สถานที่  สงตัวกอนทําหนาที่สอนจริงยังโรงเรียนตาง ๆ    

ณ   หองประชุม   101 
 13.00 - 15.00 น.  หัวหนาอาจารยนิเทศวิชาเอกและอาจารยนิเทศก  ประชุมนิสิต เพื่อใหคําแนะนํา 

กอนออกปฏิบัติการวิชาชีพ ตามหองประชุมกลุมยอยที่จัดไว 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

      สาธติวิชาการ ครัง้ที่  1   “จาก  LAB  SCHOOL  สู   REAL  WORLD” 
ผูชวยศาสตราจารย ลัดดา ภูเกียรติ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม เปดเผยวา  โรงเรียนสาธิต 

ตั้งขึ้นเพื่อเปนสถานศึกษา   วิจัยทดลอง   คนควาหาความรูและแนวปฏิบัติที่จะปรับปรุงวิชาครุศาสตรใหกาวหนายิ่งขึ้น   
ซึ่งเปนหนาที่และบทบาทสําคัญที่คณาจารยของโรงเรียนสาธิตตองทําการศึกษาทฤษฎีทางดานการศึกษา คนหาเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอน ทําการวิจัยทดลองและพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ พรอมทั้งนําผลของการศึกษาคนควาดังกลาวเผยแพรใหกับเพื่อนรวมอาชีพไดแก ครู อาจารย ผูสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ  

การจัดการเรียนการสอนตองยึดหลัก ผูเรียนสําคัญที่สุด โดยถือวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเอง
ได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเนนความสําคัญ
ทั้งความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนสาธิตไดดําเนินการศึกวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตลอดมา ทําใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และความดีในลักษณะ
ที่กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และรูจักคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล สามารถเลือกสรรส่ิงตาง ๆ ที่
อยูรอบตัวมาใชอยางวิจารณญาณ  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเกิดประโยชน
แกครู อาจารย ทั่วประเทศ รวมทั้งนักการศึกษา ผูปกครอง และผูสนใจ  กลุมโรงเรียนสาธิตทั้ง   15  สถาบัน จึงเห็นควร 
จัดประชุมปฏิบัติการ สาธิตวิชาการ ครั้งที่  1  เรื่อง   “จาก   LAB  SCHOOL  สู   REAL  WORLD” ระหวางวันที ่
3 - 4  พฤษภาคม   2548   ณ   อาคารพอขุนรามคําแหงมหาราช   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
  “การประชุมดังกลาว กิจกรรมประกอบดวย การบรรยายพิเศษ การอภิปราย นิทรรศการ สาธิตการสอน 
และการฝกปฏิบัติ  โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ  อาทิ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ดร.สมเกียรติ ออนวิมล   
รองศาสตราจารย  ดร.ธงทอง   จันทรางศุ  นายจักรภพ  เพ็ญแข   ฯลฯ   ทั้งนี้ ผูเขาประชุมจะไดแลกเปล่ียนเรียนรูและ 
นํานวัตกรรมที่พัฒนาโดยคณาจารย ของโรงเรียนสาธิต ไปปรับประยุกตใชกับการเรียนการสอนและภาระงานที่รับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีลงทะเบียนทานละ  600  บาท”   ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  กลาว 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม โทร.  02 – 218-2741 - 7  
 

     ปฏิทนิขาว 
30  มี.ค.  – 26  เม.ย.    โครงการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    

สยามบรมราชกุมารี     ครั้งที่  14 
3 -4  พ.ค.  ปฐมนิเทศนิสิตวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 
9   พ.ค.     ปฐมนิเทศนิสิตใหม   ระดับบัณฑิตศึกษา 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

     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  
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กําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  สาธิตวิชาการ  ครั้งที่   1 

เรื่อง   “จาก   LAB  SCHOOL  สู   REAL  WORLD” 
 
วันอังคารที่  3   พฤษภาคม   2548 

08.00  -  08.30   น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
08.30  -  09.00   น.  พิธีเปด 
09.00  -  10.00   น.   บรรยายพิเศษ  เรื่อง   บทบาทของโรงเรียนสาธิต 

“จาก   LAB  SCHOOL  สู   REAL  WORLD”  

     โดย   คุณอภิสิทธิ์    เวชชาชีวะ   (ศิษยเกาโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ) 
 10.00  - 10.15  น.   พัก 

10.15  -  12.00   น.  การอภิปราย  “มองสาธิตดวยแนวคิดที่หลากหลาย” 
    โดย   ดร.สมเกียรติ   ออนวิมล  (ผูปกครองนักเรียน รร.สาธิตเกษตร) 
    รองศาสตราจารย  ดร. ธงทอง  จันทรางศุ  (ศิษยเกา รร.สาธิตปทุมวัน) 
    คุณจักรภพ    เพ็ญแข  (ศิษยเกา  รร.สาธิตเกษตร) 
    ดําเนินการอภิปรายโดย     

คุณกนิษฐ   สารสิน  (ศิษยเกา  รร.สาธิตจุฬา ฯ) 
12.00  -  13.00   น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  16.00   น.   -  นําเสนอผลงานวิจัย 

-  นิทรรศการ / การประชุมปฏิบัติการและการสาธิตการสอน 
   ตามหองตาง ๆ   

วันพุธที่  4   พฤษภาคม   2548 
08.30  -  16.00   น.   -  นําเสนอผลงานวิจัย 

-  นิทรรศการ / การประชุมปฏิบัติการและการสาธิตการสอน 
   ตามหองตาง ๆ   

 
     มินิบรหิารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาองคการยุคใหม 

 โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (นิดา)   จัดอบรม
หลักสูตร  “มินิบริหารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาองคการยุคใหม  (Mini   HR&OD  Program)”   โดยอบรมตั้งแต 
วันที่  18  มิถุนายน – 10  กันยายน  2548   เวลา   09.00 – 16.00  น.   จํานวน  126   ชั่วโมง   อบรมเฉพาะวันเสาร   
ณ   หองสัมมนา   503   อาคาร   5  ชั้น   5   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่    สํานักงานเลขานุการโครงการ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   
โทร.  02-727-3479 


