
ประชุมวิชาการและเผยแพร

ผลงานวิจัยระดับชาติ

      หนึง่ในงานหาทศวรรษครศุาสตร จฬุา ฯ

รองคณบดดีานวจิยัและบรกิารวชิาการ (ผชูวยศาสตราจารย เพยีงใจ  ศขุโรจน)  ในฐานะประธานโครงการ
ประชมุวชิาการและเผยแพรผลงานวจิยัระดบัชาต ิ  งานหาทศวรรษครศุาสตรจฬุา ฯ เปดเผยวา  จากสภาพเศรษฐกจิ
และสงัคมทีเ่ปลีย่นไปสยูคุของเศรษฐกจิฐานความรซูึง่เปนยคุทีม่คีวามเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยอียางรวดเรว็ นำมา
สกูารแยงชงิความเปนใหญ  ความเปนผนูำ  ความเปนผคูรอบครองผลประโยชนทัง้ทางทรพัยากรธรรมชาต ิและทรพัย
สนิทางปญญา   คณะครศุาสตรจงึจำเปนตองปรบับทบาทใหมในเชงิรกุเพือ่นำไปสสูงัคมแหงการเรยีนรทูีม่กีารพฒันา
ทีย่ัง่ยนืทางการศกึษาทางคณุธรรม  สนัตภิาพ  ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  และเนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลอง ๕๐ ปคณะ
ครศุาสตร  ๙๐ ปจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และ  ๑๑๕  ปการฝกหดัครไูทย   จงึถอืโอกาสนีจ้ดัประชมุวชิาการและเผย
แพรผลงานวจิยัเรือ่ง "โอกาสและความหวงัในการพฒันาการศกึษาไทย"  ระหวางวนัที ่๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๐
ณ คณะครศุาสตร

"การจดัประชมุดงักลาวผเูขาประชมุจะมโีอกาสไดเผยแพรองคความรแูละแลกเปลีย่นเรยีนรงูานวจิยัทีเ่กีย่วกบั
การพฒันาหลกัสตูรการสอน และเทคโนโลย ี   การพฒันานโยบาย  การจดัการ และความเปนผนูำทางการศกึษา  การ
พฒันาการวจิยัและจติวทิยาการศกึษา  และการพฒันาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิปศกึษา   ไดแลกเปลีย่นเรยีนรถูงึโอกาส
และความหวงัในการพฒันาการศกึษาไทยในทศวรรษหนา  อนันำไปสแูนวทางในการพฒันาการศกึษาไทยในทศวรรษ
หนา   ไดความรเูกีย่วกบัจติปญญาศกึษาและยทุธศาสตรการจดัการศกึษา อนันำไปสกูารพฒันาทีย่ัง่ยนื   ไดเครอืขาย
ความเชือ่มโยงและความรวมมอืระหวางนกัวชิาการ  นกัวจิยั  และผใูชผลงานวจิยั    การประชมุครัง้นีเ้ปดกวางสำหรบั
คณาจารย  นสิติ   และผสูนใจทัว่ไป  ทัง้นีส้อบถามรายละเอยีดและสมคัรเขาประชมุไดทีส่ำนกังานบรกิารวชิาการและ
วจิยั  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๕๕๐"



๒

เมือ่วนัที ่ ๑๙  มนีาคม  ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๔๕  น.
ณ   หองประชมุ  ๔๐๑  อาคารประชมุสขุ   อาชวอำรงุ
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธาน
ในพธิเีปดการอบรมเชงิปฏบิตักิารครอูาสาสมคัร ประจำป
๒๕๕๐  โดยกลาวแสดงความยินดีครูอาสาสมัครที่ไดรับ
การคดัเลอืก  จำนวน ๖๐ คน ถอืวาครเูหลานีเ้ปนผแูทน
ของประเทศ ขอใหชวยกันทำหนาที่เปนครูไทยที่มีความรู
ความสามารถและมคีวามประพฤตดิ ี สิง่ทีต่องระมดัระวงั
ในการทำงานเปนหมคูณะคอืการทำงานอยางสมานฉนัทน
เอือ้อาทร  และใหอภยัซึง่กนัและกนั  เพือ่การทำงานอยาง
ราบรืน่   ขอใหมคีวามอดทน  และหาเทคนคิวธิใีนการทำใหเกดิการทำงานทีป่ระทบัใจ  จดัการเรยีนการสอนให
ตรงกับความตองการของผูเรียนเปนสิ่งสำคัญ

จากนัน้ พระพรหมวชริญาณ เจาอาวาสวดัยานนาวา
กลาวสัมโมทนียกถา หลังจากจบการกลาวสัมโมทนียกถา
แลวเปนการอภิปรายเรื่อง   " งานอาสาสมัครเพื่อเด็กไทย
ในตางแดน"   โดย พระราชสุวรรณเมธีพระวิเทศธรรมกวี
รองศาสตราจารยดร.ณรทุธ สทุธจติต และรองศาสตราจารย
ไขสริ ิ ปราโมช ณ  อยธุยา   ดำเนนิการอภปิราย   โดย อาจารย
เปรม  สวนสมทุร
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เมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๑๕ น.   ณ หองประชมุ ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครศุาสตร
คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธานในพธิเีปดโครงการคายแนะแนวและเตรยีม
ความพรอมเพือ่การศกึษาตอของนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห   สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ประจำปการศกึษา  ๒๕๔๙    ซึง่จะจดัระหวางวนัที ่๑๘ - ๓๑   มนีาคม  ๒๕๕๐  โดยกลาวแสดงความยนิดแีละ
ตอนรบันกัเรยีนในพระราชานเุคราะห ฯ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๕   จำนวน ๑๑๑ คน  พรอมทัง้ชืน่ชมและขอบคณุ
หลายฝายทีใ่หความรวมมอืในการดำเนนิการจดักจิกรรม  โครงการดงักลาวมวีตัถปุระสงคสำคญัคอืนอกจากการ
จดัการเรยีนรเูพิม่เตมิแลว ยงัใหนกัเรยีนไดมองเหน็ถงึศกัยภาพ  ความสนใจ  ความถนดัของตนเอง  ไดเรยีนรู
รวมกนัในการทำประโยชนแกประเทศชาต ิประโยชนตอตนเอง  และประโยชนตอผอูืน่ ดวย ทีส่ำคญัขอใหเปน
คนดเีพือ่ทีจ่ะเปนกำลงัในการพฒันาชมุชน สงัคม และประเทศชาตใิหดยีิง่ขึน้ตอไปในอนาคต    จากนัน้เปนพธิี
ไหวคร ู  โดยผแูทนนกัเรยีน    และการแนะแนวทางการศกึษาตอ    ทัง้นีร้องผอูำนวยการโรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ
ฝายมธัยมและรองคณบด ี  (รองศาสตราจารย วรีะชาต ิ   สวนไพรนิทร)   รองผอูำนวยการดานบรหิาร  (อาจารย
พรพรหม  ชยัฉตัรพรสขุ)  รวมพธิใีนครัง้นี้
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เมือ่วนัที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ อาคารอนรุกัษพลงังานเฉลมิพระเกยีรต ิ ต.คลองหา
จ.ปทมุธาน ี   ผชูวยคณบดดีานการบรหิารทัว่ไป (รองศาสตราจารย ดร.ปณุณรตัน  พชิญไพบลูย)    นำทมีคณาจารย
และเจาหนาที ่ จำนวน  ๒๗  คนศกึษาดงูานเยีย่มชมอาคารอนรุกัษพลงังานเฉลมิพระเกยีรต ิ  โดยมเีจาหนาทีจ่าก
กองฝกอบรม กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน ฯ กระทรวงพลงังานใหการตอนรบั

อาคารดงักลาว ถอืเปนตนแบบในเรือ่งการอนรุกัษพลงังาน   และเปนตวัอยางของการนำเอาแนวคดิการ
ออกแบบและความกาวหนาทางเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานมาประยุกตใชอยางลงตัว

การศกึษาดงูานครัง้นี ้เปนการเผยแพรและสรางความร ูความเขาใจในเรือ่งการอนรุกัษพลงังานใหผศูกึษา
ดงูานรบัทราบและนำแนวคดิไปประยกุตใชในชวีติประจำวนัตอไป   ถอืเปนการสรางจติสำนกึในการอนรุกัษพลงังาน
โดยใหทกุคนมสีวนรวมในการอนรุกัษพลงังานเพือ่ประโยชนตอหนวยงาน  สงัคมไทย และประเทศไทย





ตามทีจ่ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดจดัตัง้ จดัตัง้สำนกังานรกัษาความปลอดภยัแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ขึ้นในสำนักมหาวิทยาลัย จุฬา ฯ นั้น  สำนักงานรักษาความปลอดภัย ขอแจงชื่อหนวยงาน ตำแหนง และที่อยู ดังนี้

ชื่อตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อหนวยงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่อยู ถนนพญาไท   แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กท.๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐๒ - ๒๑๘ - ๓๕๗๑

              โทรสาร ๐๒ - ๒๑๘ - ๓๕๗๐
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อาจารย ดร.จุฑา  ติงศภัทิย  กรรมการผูอำนวยการ  ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะครบวาระ
การดำรงตำแหนงในวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   ศูนยกีฬา ฯ   จึงไดดำเนินการสรรหากรรมการผูอำนวยการ
ดวยวิธีการเปดกวางใหคณาจารย  ขาราชการและบุคลากร จุฬา ฯ จากทุกหนวยงานสามารถแสดงความจำนงสมัคร
ตำแหนงดังกลาว

ทั้งนี้ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ ศูนยกีฬาแหงจุฬา ฯ  (อาคารสนามกีฬาในรม  ชั้น ๒)
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ในวันราชการ  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

⌫⌫⌫⌫⌫

สำนกับรหิารทรพัยากรมนษุย  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั แจงวา  ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  รวมกบั
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)  จัดทำ "โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการครั้งที่ ๔"

ขาราชการทานใดสนใจ สอบถามรายละเอียดไดที่ สายงานสวัสดิการ   สวนบริหารงานบุคคล สำนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  อาคารจามจุรี ๕   ชั้น ๕  ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๐  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๐๑๘๑

๕



ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

          

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th


วดัหนองสระพงัทอง  บานนาบอน  จงัหวดัเลย  ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมทำบญุสรางถงัน้ำฝน ขนาด ๑๒,๐๐๐

ลูกบาศกเซนติเมตร  จำนวน ๔ ถัง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งถุงน้ำดงักลาวเปนสิง่จำเปน
อยางยิง่สำหรบัทางวดั เนือ่งจากวดัตัง้อยใูนถิน่ทรุกนัดาร และมปีญหาภยัแลงมาเปนเวลาหลายปตดิตอกนั

ทัง้นี ้สามารถบรจิาคไดโดยสงเปนตัว๋แลกเงนิหรอืธนาณตัทิางไปรษณยีในนาม    พระอาจารยวริะพงษ   ฐติเมโธ
วดัหนองสระพงั  บานนาบอน  ตำบลนาซาว   อำเภอเชยีงคาน  จ.เลย    ๔๒๑๑๐  โทร. ๐๘๗ - ๒๒๕๐๒๑๓
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