
      
 
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

                   ฉบับที ่ 11/2548 
ประจําวนัจนัทรที่   27   มถินุายน    พ.ศ. 2548 

 คณะครุศาสตรจะจัดงานวนัคลายวันสถาปนาคณะครศุาสตร 
ครบ   48   ป    ในวันอาทติยที่  10  กรกฎาคม   2548 

โดยมีทัง้กจิกรรมทางศาสนาและกจิกรรมทางวชิาการ    ไดแก 
การถวายภัตตาหารเชา   การถวายสงัฆทาน   การทําบญุตักบาตรพระสงฆ 

พิธีเปดศนูยตําราและเอกสารทางวชิาการ 
มอบโลศิษยเกาเกียรตยิศ  มอบโลครุศาสตรบัณฑิตเกยีรตินิยมอนัดับหนึ่ง 

แตมเฉลีย่สะสมสูงสดุ   ประจําปการศึกษา  2547  มอบทนุการศกึษา
ปาฐกถาศาสตราจารย  ทานผูหญิงพนูทรพัย   นพวงศ   ณ  อยธุยา 

ครั้งที ่  20   เรื่อง  “วิถีแหงศักด์ิศรีครูไทย”   โดย  ม.ร.ว. จกัรรถ   จิตรพงศ 
และการเสนอผลงานวิจยัในโครงการที่มีความสาํคัญระดับชาติ 
และเพือ่ใหคณาจารย    เจาหนาที่  และนิสิต  ทกุระดับ 
ไดมีสวนรวมกิจกรรมในวนัสาํคัญของคณะครศุาสตร

และแลกเปลีย่นเรยีนรูเพิ่มเติม 
จึงขอเชิญชวนคณาจารยทกุทานไปรวมงานในครัง้นี ้

 

                     ขอเชิญรวมงานวันคลายวนัสถาปนาคณะครศุาสตร 
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กําหนดการ 
        งานวนัคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ  48 ป 

     " 48  ป ของการสรางสรรคครูและการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ" 

 

วันอาทิตยที่  10  กรกฎาคม   2548 
 
06.30 – 07.20  น.  ถวายภัตตาหารเชา และสังฆทานแดพระสงฆ  จํานวน    29    รูป  
   (หองสัมมนา  1) 
07.20 – 07.50  น.  ตักบาตรอาหารแหง  พระสงฆ   จํานวน  29     รูป 
   (หนาอาคารพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา) 
07.50 – 08.30  น.  รับประทานอาหารเชา  (หองชมรมอาจารยและโรงอาหาร) 
08.30 – 08.40  น.             พิธีเปดศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร 
08.40 – 08.55  น.   วีดิทัศน   "คณะครุศาสตรในป   2548"   (หองประชุม 101   อาคาร  3) 
08.55 – 09.15  น.  พิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ    48   ป  
   โดย   ศาสตราจารย  ทานผูหญิง   พูนทรัพย   นพวงศ   ณ  อยุธยา 

มอบโลศิษยเกาเกียรติยศ 
มอบโลครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแตมเฉล่ียสะสมสูงสุด 
ประจําปการศึกษา    2547 
มอบทุนการศึกษา  ศาสตราจารย  ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ  อยุธยา     

09.15 – 10.45  น.  ปาฐกถา ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา  ครั้งที่   20 
               ประจําป   2548  
   เรื่อง  "วิถีแหงศักดิ์ศรีครูไทย" 
                โดย  ม.ร.ว. จักรรถ   จิตรพงศ 
10.45 – 12.15  น.            การนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 
   ทั้งโรงเรียน  (วพร.) 
   โดย  รองศาสตราจารย ดร.ทศินา  แขมมณี และคณะ 
12.15 – 13.15  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.45  น.  การนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง " Action Research on  Environmental  
    Education  Experience  for   Reflective  Practitioner  Development" 
   โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม และคณะ 
14.45 – 16.15  น.  การนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง  "การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสู 

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู" 
โดย  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน และคณะ 
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   อดีตคณบดีไดรับเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ 
 ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  (ปอมท.)   มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกาศยกยองให  รองศาสตราจารย  ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   อดีต
คณบดีคณะครุศาสตร   เปนอาจารยดีเดนแหงชาติ   สาขาสังคมศาสตร  โดยพิจารณาจากความรูความสามารถใน
การสอน   การวิจัย   การบริการทางวิชาการ   คุณธรรมจริยธรรม   ความเสียสละ   และอุทิศตนเพื่อสวนรวม   โดยจะมี
พิธีมอบโลรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ  จาก ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี  ในวันที่  29  สิงหาคม 2548  ณ   
โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน    จังหวัดเชียงใหม   พรอมทั้งรวมอภิปรายเรื่อง   “อุดมศึกษาไทยภายใตกระทรวงศึกษาธิการ”    
 รองศาสตราจารย   ดร. ไพฑูรย   เปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง   โดยได
เล็งเห็นวามหาวิทยาลัยไทยในปจจุบันสวนใหญมุงเนนการสอนเปนหลัก   ซึ่งยังคงมีความจําเปนในระดับหนึ่ง  แตใน
อนาคตขางหนามหาวิทยาลัยคงตองมีการสรางสรรคองคความรูใหมเพื่อตอบสนองสังคมไทยอยางแทจริงมากกวาการ
เรียนตามแบบอยางตะวันตกอยางเดียว  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน    มีความเปนนานาชาติ    ซึ่งจะให
ความสําคัญกับการศึกษาคนควาสรางสรรคความรูใหม  ๆ   เปนมหาวิทยาลัยวิจัย  (Research    University)  ไดนั้น   
ในระดับปฏิบัติ  คือ  ระดับคณะวิชาก็ตองเปนคณะวิจัย     (Research    Faculty)  ดวย   ในการนี้   รองศาสตราจารย   
ดร.  ไพฑูรย   เปนผูริเร่ิมคนแรกที่นําแนวคิดนี้มาใช   ณ   คณะครุศาสตร   ซึ่งเปนแหงแรกในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่มีวิจัยเปนฐาน (Research  -  Based   Learning)  มาใชในการพัฒนา 
 นอกจากนั้น   ยังเปนคนแรกที่ไดปรับโครงสรางของคณะทั้งภาควิชาและหนวยงานอื่นใหกระชับ  ชัดเจน  
สามารถระดมพลังเพื่อการทํางานที่ตรงตามเปาหมาย   และภาระหนาที่ของคณะไดอยางเขมขนจริงจัง   สอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความจําเปนใหม ๆ  ของสังคมดวย 
 

    เปลี่ยนแปลงภารกจิผูชวยคณบดีและแตงต้ังผูชวยคณบดี   
ตามคําส่ังที่  274/2547  ลงวันที่   17  ธันวาคม  2547   แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุรภี   รุโจปการ   

เปนผูชวยดานแผนและงบประมาณ  และแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ดวงกมล   ไตรวิจิตรคุณ   เปนผูชวยคณบดี
ดานการประกันคุณภาพและสารสนเทศ  นั้น  บัดนี้  คณะครุศาสตรมีภารกิจดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและการ
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น  จึงแตงตั้งให  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สรุภี  รุโจปการ  เปน  ผูชวยคณบดีดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ดวงกมล    ไตรวิจิตรคุณ   เปน  ผูชวยคณบดีดานการ
ประกันคุณภาพ   และแตงตั้งให  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชญาพิมพ   อุสาโห   เปน  ผูชวยคณบดีดานแผน
และงบประมาณ  แทนผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  รุโจปการ สวนงานดานสารสนเทศ นั้น  ใหรองศาสตราจารย  
ดร. ปุณณรัตน    พิชญไพบูลย   ผูชวยคณบดดีานการบริหารทั่วไป   เปนผูรับผิดชอบ 

 
    ขอแสดงความยินดี 

 ประชาคมครุศาสตร   ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย  มณีรัตน   ธารพิชญประเสรฐิ  ในโอกาสไดรับทุน
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    ประเทศอังกฤษ     จากโครงการทุนพัฒนาอาจารย   
สาขาขาดแคลนศึกษา  ณ  ตางประเทศ  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวจิัยในกองทุนคณะครุศาสตรเงินทุนเพือ่การวิจัย   
ปงบประมาณ  2548   (ครั้งที่  1) 
 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวาตามที่คณะครุศาสตร  ไดจัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะ
ครุศาสตรนั้น    บัดนี้  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบรกิารวิชาการ  ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยใน
กองทุนคณะครุศาสตร   เงินทุนเพื่อการวิจัย  ปงบประมาณ   2548  (คร้ังที่  1)  ใหแกคณาจารย  คณะครุศาสตร 
เพื่อดําเนินการวิจัย ดังนี้   

1.  โครงการวิจยั  เร่ือง   ความคิดเหน็ของนิสิต  และอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย 
ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร  จฬุา ฯ  ผูไดรับทุนคือ  รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต   ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.อภิภา   ปรัชญพฤทธิ์   และอาจารย  ดร. จุฑารัตน   วิบลูผล   จาํนวนเงิน   26,000  บาท 

2. โครงการวิจัย  เร่ือง   ผลของการใชเกทเฟรมในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มตีอผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนประวัติศาสตรและระยะเวลาที่ใชเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  3  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน     ผูไดรับทุนคือ  อาจารย  เนาวนิตย   ใจมั่น    จาํนวนเงิน   25,000  บาท 

3. โครงการวิจัยเรื่อง   บทเรียนจากการจัดการศึกษาพิเศษแกเด็กที่มีความบกพรองในการอาน 
และเขียน  กรณีศึกษาโรงเรียนในเมือง    ผูไดรับทุนคือ  อาจารย  กนกพร    วบิูลพัฒนะวงศ    จาํนวนเงิน    
30,000  บาท 
 
 

    ประกาศนโยบายการจัดกจิกรรมนิสิต  ปการศึกษา   2548 
 ปจจุบันนี้ไดมีขาวเหตุการณตาง ๆ   เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมการรับนองในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง    
และเพื่อใหกิจกรรมรับนองใหมและกิจกรรมประชุมเชียรคณะตางๆ   ในจฬุา ฯ  เปนไปดวยความเรียบรอย   จุฬา ฯ  
ไดจัดทําประกาศนโยบายการจัดกิจกรรมนิสิต  ปการศึกษา   2548  ดังนี้ 
 1.     กิจกรรมรบันองใหมและกิจกรรมตาง ๆ  จะตองเปนไปตามความสมัครใจของนิสิตแตละคน  โดยไมมี
การบังคับ   โดยนิสิตแตละคนจะตองทําหนังสือยืนยันการเขารวมกิจกรรมโดยมีผูปกครองลงนามรับรอง 
 2.  การรับนองใหมหรือกิจกรรมอื่นใดตองเปนไปอยางฉันทมิตร  ปราศจากการขมขูหรือ  “วาก”   เพื่อกดดัน
สรางความเครียด  หรือละเมดิสิทธิสวนบุคคล หรือสอความหมายการลวงละเมิดทางเพศ  หรือเปนการทาํรายรางกาย
และจิตใจ  นิสิตผูใดมีการกระทําที่สอเจตนาไมเปนไปอยางฉันทมิตรดังกลาว  นิสิตผูนั้นจะตองถูกพิจารณาลงโทษ 
ทางวินัยอยางหนัก 
 3.  หามกิจกรรมที่ตองคางคืนในมหาวิทยาลยั  ยกเวน นิสิตที่อาศัยอยูในหอพักนิสิตอยูแลว  การจัดกิจกรรม
ภายในหอพักนสิิตใหอยูในความรับผิดชอบของอนุสาสกหรืออาจารยผูปกครองที่ตองดูแลการทํากิจกรรมอยางใกลชิด  
หรือเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัเปนผูดําเนินการเอง 

4.   ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานที่    และไมอนุญาตใหดื่มสุรา ส่ิงมึนเมาภายในมหาวิทยาลยั 
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 5.   กิจกรรมสอนนองรองเพลงประจํามหาวทิยาลัยและเพลงเชียรของคณะ  สามารถกระทําได  โดยไมขัดกับ  
ขอ 1  และ  2   ยกเวนเพลงที่สอไปทางหยาบคายลามกอนาจาร  ผิดศีลธรรม  หามนํามารองโดยเด็ดขาด  นิสิตผูใด 
ฝาฝนจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยทันที   กิจกรรมรองเพลงประจํามหาวิทยาลัยและเพลงเชียรของคณะจะตองไม 
กระทบกระเทือนเวลาเรียนและไมเกินเวลา  18.00 น.  ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศไปแลว 
 6.  กจิกรรม  กฬีา  การบําเพญ็ประโยชน   ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การเรียนรู   การอยูรวมกันในสังคม  
การแสดงงานสรางสรรค   งานฝมือของนิสิต  กิจกรรมอื่นที่อยูในขายดังกลาวนี้  นิสิตสามารถดําเนินการได  โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 

    รายงานผลที่เกิดจากนิสิตคณะครุศาสตรชวยสอนศิลปะ 
โรงเรียนสวนหลวง   หนึ่งในโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนนํารองของโครงการวิจัยการเปลี่ยนผานการศึกษา

เขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู  ของคณะครุศาสตร จุฬา ฯ  ไดแจงวา  ผลจากการที่คณะครุศาสตรไดสงนิสิตไป
ชวยสอนวิชาศิลปะใหกับนักเรียนทุกชั้นตั้งแต    ป. 1 – ป. 6    เนื่องจากโรงเรียนไมมีครูที่จบวิชาศิลปะ  
โดยเริ่มสอนตั้งแตเดือนธันวาคม  2547  -  มีนาคม  2548     เปนตนมานั้น  ปรากฏวาทางโรงเรียนไดสงผลงาน
เด็กเขารวมประกวดโครงการประกวดภาพโปสเตอรถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ครบ  50  พรรษา   ผลของการประกวด  ด.ญ. นิรมล  ดอกพรม   นักเรียนชั้น  ป 4.   โรงเรียนสวนหลวง  ไดรับ
รางวัลชมเชย   ที่จัดโดยนิตยสาร  yourpet    และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนไดขอขอบคุณคณาจารยและนิสิตที่ใหการ
สนับสนุนกับโรงเรียนมาโดยตลอด 
 

  ตอนรบัคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว   สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่   14   มิถุนายน    2548  เวลา  11.00  น.  ณ  หองประชมุ  407  อาคาร   3  คณบดี  
(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  รองคณบดีดานวริัชกิจและกิจการพิเศษ   
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชืน่ชนก   โควินท)   ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อาภัสรา ชินวรรโณ)  และ  (อาจารย  มณรีัตน   ธารพชิญประเสริฐ)   
ใหการตอนรับอธิการบดีหัวเฉียว  เมืองเซียะเหมิน   มณฑลฮกเกี้ยน   สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ   
ในโอกาสมาเยี่ยมคารวะอธิการบดี  คณะผูบริหารจุฬา  ฯ  และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   
พรอมฟงการบรรยายสรุปกิจกรรมดานการเรียนการสอนของคณะ 
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 เสนอผลงานโครงการการศกึษาดูงาน ฯ 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่  15  มิถุนายน   2548  เวลา  11.30  น.  ณ  หองประชุม  401  อาคาร  3  หนวยวิรัชกิจและกจิการ
พิเศษ   จัดการเสนอผลงานโครงการการศึกษาดูงานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ   จากการที่
คณาจารยและเจาหนาที่ไดเขารวมโครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธนิสิตเกา  คร้ังที่  1 เมื่อวันที่  25 – 30  พฤษภาคม    
2548     โดยมคีณบดี   (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธาน 
 

 งานการเงิน ฯ  เพิ่มวงเงนิทดรองจาย 
 หนวยการเงิน    คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  แจงวา  ขณะนี้ไดเพิ่มวงเงินสํารองจายคารักษาพยาบาลและ 
คาเลาเรียนบุตร  จากเดิม  5,000  บาท   เปนคนละไมเกนิ   10,000  บาท   โดยเบิกไดทุกวันอังคาร และวันพุธ    
เร่ิมตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม   2548    
 

 ขอความกรณุาสงแบบสาํรวจปริมาณการใชงานวารสารภาษาองักฤษ 
 ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   คณะครุศาสตร    ขอความกรุณาคณาจารยที่ยังมไิดสงแบบสํารวจ
ปริมาณการใชงานวารสารภาษาอังกฤษ  กรุณาสงคืนภายในวันที่  1  กรกฎาคม  2548   ไดที่  นางสาวศรีไพร   
โชติจิรวฒันา  โทร.  02 - 218 - 2427   เพื่อท่ีเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อวารสารภาษาอังกฤษ   
และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของคณาจารย   
 

 รับสมัครงาน 
คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางเหมาจาย  ตําแหนงเจาหนาที่

สํานักงาน  (บุคคล)   จํานวน  1  อัตรา   ประจําหนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  คณะครุศาสตร    วุฒิปริญญาตร ี  ดาน
สังคมศาสตร  สาขาการจัดการหรือบริหารทั่วไป   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ     มีความรูดานความสามารถดาน
คอมพิวเตอร   MS  EXCEL,   MS  OFFICE  ในระดับดี 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย    สํานักงานเลขานุการ   คณะ 
ครุศาสตร    จฬุา ฯ   โทร. 0 - 2218 – 2433    ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแตบัดนี้  –  15    กรกฎาคม   2548     
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รายการพิเศษชวงเดือนมิถุนายน   -     กรกฏาคม    2548 
 

แจก/แถมหนังสือและวารสารครุศาสตร 
 

 

   จํานวนที่ซื้อ แถมวารสาร แถมหนังสือ 
200  บาท 1  เลม 1  เลม  

300  บาท 2  เลม 1  เลม  

500  บาท 2  เลม 2  เลม 

       600 - 800  บาท 3  เลม 4  เลม 

          800    บาทขึน้ไป 5  เลม 4  เลม 
   

สมัครเปนสมาชิกวารสารครุศาสตร 
สมัครสมาชิก แถมหนังสือ แถมวารสาร 

1  ป 1  เลม 1  เลม 

2  ป 2  เลม 2  เลม 

3  ป 3  เลม 3  เลม 

4  ป 4  เลม 4  เลม 

 

พิเศษ    สมัครสมาชกิวารสารครุศาสตร   ภายในวันที่  31  กรกฎาคม   2548 
สมัคร  4  ป  ลดราคา  15 – 30  % 

ผูสมัครกอน  100  ทานแรก  จะไดรับบัตร  MK  VIP   CARD   หมดอายุ  10/06 จํานวน  1  ใบ ฟรี 
สนใจเชิญสมัครที่   ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ   โทร. 02-218-2529   
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ใบสมัครสมาชิกวารสารครุศาสตรยุคปรับปรุงใหม 
 

ขาพเจา(นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………………… 
ขอสมัครเปนสมาชิกวารสารครุศาสตรโดย 
 

        สมัครเปนสมาชิกใหม                ตออายุการเปนสมาชิก 
 

     ราคาสมาชิก 
นิสิต  นักศึกษา              1 ป   200  บาท      2 ป   360  บาท      3 ป   480  บาท     4 ป  560  บาท 
คณาจารย ศิษยเกา สมาชิก   1 ป  220  บาท    2 ป    400  บาท      3 ป   570  บาท     4 ป  710  บาท 
     สมาคมครุศาสตรสัมพันธ       
บุคคลทั่วไป             1 ป   240  บาท      2 ป   440  บาท      3 ป    620  บาท     ๔ ป  770  บาท 
สมาชิกสถาบัน หรือหองสมุด   1 ป  280  บาท    2 ป  510  บาท     3 ป   720  บาท     ๔ ป  900  บาท 
                                 

* ตั้งแตฉบับเดือน กรกฎาคม 2548 เปนตนไป  วารสารครุศาสตรจะออกเปนราย 3 เดือน  รวม 4 ฉบับตอป * 
 

พรอมนี้ไดสง     เงินสด……………………………………บาท                      
      เช็คธนาคาร……………………………..สาขา……………………………………………….. 
            เลขที่…………………………………….วันที่………………………………………………… 
   ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ  ส่ังจายในนาม  ผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร  

          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปณ.จุฬาลงกรณ 
 
โปรดสงวารสารไปที่                 สมาชิกวารสารครศุาสตร 
(ชื่อ-นามสกุล)…………………………………………………………………………….    สําหรับเจาหนาที ่
ที่อยู/ที่ทํางาน……………………………………………………………………          สมาชิกเลขที่……/…………… 
ถนน…………………………..เขต/อําเภอ………………………………………………            เริ่มเปนสมาชิกตั้งแต 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย………………………………...           ………/…………../………… 
โทรศัพท…………………………………………………………………………………...            ปที่………..ฉบับที่………….. 
   ลงชื่อ………………………………………..            หมดอายุ……../………/……. 
   (……………………………………………..)             ปที่…………ฉบับที่…………. 
        ………./…………………/………….            (ฉบับสุดทาย) 
                   ใบเสร็จรับเงินเลมที่………… 
โปรดสงใบสมัครที่                   เลขที่……………. 
ผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
โทร. 02-2218-2529    โทรสาร. 02-218-2529 
หมายเหตุ     1.  สมาชิกเกาโปรดรีบตออายุกอนหมดอายุ 
      2.  ถาสมาชิกยายที่อยู  โปรดแจงที่อยูใหชัดเจน  เพื่อสะดวกในการจัดสงวารสาร 
      ๓.  นิสิต นักศึกษา โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัว นิสิต นักศึกษามาดวย   
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

     ปฏทินิขาว  
 
 

   2  ก.ค. 2548    กิจกรรมรับนองใหม 
  3  ก.ค.  2548    งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดษุฎีบัณฑิต 
10   ก.ค.   2548         วันสถาปนาคณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

 
 
 
 

 
     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค        :       1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
            โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ขอเชิญชวนคณาจารยทกุทานรวมเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัย   

ประเภทคณาจารยประจาํ 
ในวันจนัทรที่   4  กรกฎาคม  2548 

เวลา  08.00 – 15.00 น. 
 

โดยสถานที่เลือกตั้งของคณะครุศาสตร   ไดแก 
  1.  อาคาร  1  อาคารพนูทรัพย  นพวงศ 
  2.  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
  3.  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมธัยม 
 


