
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
    ฉบับที่  14/2547 

ประจําวนัจนัทรที่  20   กนัยายน   พ.ศ. 2547 

คณะครุศาสตร   จฬุา ฯ  เปดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  ในปการศึกษา  2548  ดังนี้ 

ผูมีสิทธสิมัครตองเปนบุตรอาจารยประจําจฬุา ฯ 
ที่เกิดระหวางวันที่  1  ธนัวาคม  2544  -  30  พฤศจิกายน   2545 

ซ่ึงลงทะเบยีน  และไดรับการพจิารณาวามีคุณสมบติัครบถวน
ที่จะรับสวสัดิการการศกึษาสาํหรับบตุรขาราชการและลกูจางประจํา

ใหนําบุตรเขาศึกษาในระดับชั้น  ป. 1  ในปการศกึษา  2551 
โดยจะจําหนายใบสมัครในวันที่  20 –  24  กันยายน   2547 

เวลา  08.00 – 15.00 น.   ณ  บริเวณหองการเงิน 
โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม 

และรับสมัครในวันที ่ 27  กันยายน   2547  เวลา   09.00 – 10.30  น. 
บริเวณโถงของระดับอนุบาล   โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายประถม 

โดยในวนัรับสมัครบิดา – มารดา  ที่เปนอาจารยประจาํจุฬา ฯ 
เปนผูมาสมัครไมตองนําเดก็มา

การรับนักเรยีนเขาเรียนอนุบาล 
รร. สาธิตจุฬา ฯ   ปการศกึษา   2548
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 เมื่อวันที่  8 -11  กันยายน  พ.ศ.2547  คณะครุศาสตร รวมกับ ยูนิเซฟและมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด   ประเทศ
ออสเตรเลีย  จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง การสอนแบบหลายระดับชั้น (Multigrade Teaching) ที่คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
เพื่อสํารวจแนวคิดทางดานนี้  ประมวลประสบการณจากประเทศตาง ๆ  และพิจารณางานวิจัยที่มีการทดลองไวมาก    
โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ  100  คน  จาก 15  ประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลก  เชน  ฟจิ   ลาว  ปากีสถาน  ไนจีเรีย 
ภูฐาน  มองโกเลีย  ไทย  และกัมพูชา   เปนตน   นอกจากนั้นยังมีกรณีศึกษาของอเมริกาและออสเตรเลียอีกดวย 

                                 

                             
 การสอนแบบหลายระดับชั้น ไดเคยมีการพูดถึงกันในประเทศไทยเปนเวลา 10 กวาปมาแลวเพื่อเปนการจัด
การศึกษาทางเลือกสําหรับครอบครัวที่จะสอนลูกดวยตนเองและเปนการศึกษาเพื่อชวยแกปญหาใหกับเด็กที่ดอยโอกาสใน
โรงเรียนชนบทหางไกลหรือแหลงชุมชนในเมืองซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ    เชน   อเมริกาและออสเตรเลียไดมี
การใชแนวคิดนี้อยู สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนามีอยูจํานวนมากที่ใชระบบนี้ ในภาวการณเปล่ียนแปลงที่มีความแตกตาง
และหลากหลายในสังคมไทยและสังคมภูมิภาค ทําใหมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นมากในวงการศึกษาไทยและการศึกษาของ
ประเทศที่กําลังพัฒนา การสอนหลายระดับช้ันเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไทยเราเองควรจะทําความเขาใจและพัฒนาขึ้นให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางและหลากหลายในปจจุบัน 

คณะครุศาสตร จุฬา ฯ จัดประชุมนานาชาติ 
“การสอนแบบหลายระดับชั้น (Multigrade   Teaching)” 
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ดวยในป   2547  ศาสตราจารย  ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา   ผูกอตั้งคณะครุศาสตร   จะมีอายุ
ครบ  94  ป  ในวันที่  12   ตุลาคม   ประกอบกับศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ อยุธยา  ไดเปนประธาน
สรางพระประธานเพื่อนําไปประดิษฐาน  ณ  ศาลาปฏิบัติธรรมของวัดบอน้ําหลวง   โดยจะถวายพระประธานในวันที่  16  
ตุลาคม   2547     และเพื่อใหการสรางพระประธานประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรมสําเร็จตามความมุงหมายของทานผู
กอตั้งคณะครุศาสตร   และใหชาวคณะครุศาสตร  ไดมีสวนรวมในการทําบุญดวยนั้น   คณะครุศาสตร   จุฬา  ฯ   รวมกับ  
สมาคมครุศาสตรสัมพันธ   สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ    สมาคมนิสิตเกาโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ     
จัดทอดผาปา  ณ วัดบอน้ําหลวง  ตําบลยุหวา    อําเภอสันปาตอง   จังหวัดเชียงใหม  ในวันที่  16  ตุลาคม  2547     
เพื่อรวบรวมปจจัยสมทบสรางศาลาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้  
 คณาจารย    บุคลากร   นิสิต   และผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญทอดผาปาโดยตรงไดที่   สํานักงานเลขานุการ 
คณะ ครุศาสตร   จุฬา ฯ   โทร.  02-218-2416-7  ภายในวันที่   11   ตุลาคม    2547    
  

กําหนดการ 
 

วันศุกรที่  15  ตุลาคม   2547 
เวลา   19.00  น.    ออกเดินทาง  ณ บริเวณหนาคณะครุศาสตร 
 
วันเสารที่  16  ตุลาคม   2547  
เวลา  05.00   น.    ถึงจังหวัดเชียงใหม ทําธุระสวนตัว  แลวเปลี่ยนเปนรถตู มุงหนาไปดอยอินทนนทสูยอดดอย 

จุดสูงที่สุดในประเทศไทย   2599 เมตร ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปนมัสการพระธาตุคู… 
พระมหาธาตุนภเมทนีดล  และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  ชมตลาดพืชผักผลไม และ
ผลิตภัณฑชาวเขา พรอมแวะนมัสการพระธาตุศรีจอมทอง ระหวางกลับ (อาหารเชา/กลางวัน
ตามอัธยาศัยระหวางทาง) 

เวลา  13.30  น.  กลับถึงวัดน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเขารวมพิธีทอดผาปา   
เวลา  17.30  น.    อาหารเย็น  ณ  วัดน้ําบอหลวง เวลา   
เวลา  19.30  น.   กลับถึงที่พัก   ณ    บานรมไม  (พักหองละ  2   คน)   เดินชมไนทบารซาร  

และพักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตยที่  17 ตุลาคม   2547 
เวลา   06.30  น.    อาหารเชา   ณ  ที่พัก     
เวลา   08.00  น.  เดินทางไปสวนสัตวเชียงใหม  ชมหมีแพนดา   จากประเทศจีน    
เวลา   10.00  น.  ออกเดินทางไปมุงหนาสูดอยอางขางที่คดเคี้ยวและสูงชัน แวะเยี่ยมชม   พระตําหนัก 

ดาราภิรมย  ที่ประทับของพระราชชายาเจาดารารัศมี เจาจอมในรัชกาลที่  5   อําเภอแมริม  
และอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
 

ขอเชิญรวมทําบุญทอดผาปา 
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“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

เวลา   14.00  น.  ใชรถทองถิ่นขึ้นสูดอยอางขาง แวะชมวิถีชีวิตชาวเขาเผามูเซอ ที่บานขอบดง  และชมพรมแดน 
   ไทย - พมา ที่เปนแผนดินติดกันบนดอยที่บานนอแล    
เวลา   16.00  น.  ถึงโครงการหลวงอางขาง ชมไมดอกไมประดับแปลกตานานาชนิดที่ปลูกและตกแตง 

อยางสวยงาม    
เวลา   18.00  น.  เขาที่พัก   ณ    โครงการหลวง (พักหองละ  2 – 7 คน)   
เวลา   19.00  น.  อาหารเย็น  ณ   สโมสรของโครงการ ฯ  แลวพักผอนสัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวเย็นทามกลาง 
   แมกไมและแสงดาวยามค่ําคืน 
 
วันจันทรที่   18   ตุลาคม   2547   
เวลา   05.30   น.  สัมผัสบรรยากาศเย็นบริสุทธิ์  สดชื่นยามเชา ทามกลางดอกไมงามรอบที่พัก   
เวลา   06.30   น.  อาหารเชาที่สโมสรของโครงการ  ฯ   
เวลา   08.00   น.  ออกเดินทางจากดอยอางขาง   
เวลา   11.00   น.  ถึงจังหวัดเชียงใหม แวะซื้อของฝาก และอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
เวลา   12.30   น.  ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม มุงหนากลับสูกรุงเทพมหานคร แวะชมหัตถกรรมพื้นบาน 

ที่บานถวาย และนมัสการพระธาตุหริภุญชัย  จังหวัดลําพูน    (ถามีเวลาพอ)   
เวลา   17.30  น.  อาหารเย็น  ณ  จังหวัดนครสรรค  ตามอัธยาศัย   
เวลา   22.30  น.  กลับถึงคณะครุศาสตร   จุฬา ฯ    โดยสวัสดิภาพ 

--------------------------------------------------------------- 
              

                      
                              
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  รวมกับ  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  (ธอท.)  จัดใหมี  “โครงการ
บานสิริมงคล – ลีนะห   ธอท. เพื่อขาราชการและสมาชิก  กบข.”   ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัยตามหลักศาสนาอิสลามใหแกขาราชการทั้ง   12  ประเภท  ตาม  พ.ร.บ. กบข. ทั้งที่เปนและไมไดเปนสมาชิก  กบข. 
รวมทั้งลูกจางประจํา ที่นับถือและไมไดนับถือศาสนาอิสลาม                     
 ผูสนใจยื่นใบสมัครขอสินเชื่อไดที่   ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  ทุกสาขาทั่วประเทศ   ตั้งแตบัดนี้ – 28  กุมภาพันธ  2548   หรือสอบถามไดที่   ศูนยบริการขอมูลสมาชิก  กบข.  
โทร.  1179  กด  6  www.gpf.or.th  
 
 
 
 
 
 
 

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

โครงการบานเพื่อขาราชการและสมาชิก  กบข. 


