
      
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

                   ฉบับที่  16/2548 
ประจําวนัจนัทรที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2548 

คณะครุศาสตรขอเชิญบุคลากรรวมงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารย 
ที่เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ

ในวันพุธที่   28  กันยายน   พ.ศ.   2548  ณ หองสัมมนา  1  โดยในป   2548   มี 
คณาจารยที่เกษียณอายุราชการ 

  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
          1.  รองศาสตราจารย   ดร. ดวงเดือน     ออนนวม    
          2.  รองศาสตราจารย   ดร. ทิศนา      แขมมณี    
          3.  รองศาสตราจารย  ดร. นอมศรี   เคท  
          4. รองศาสตราจารย  ดร. เริงรัชนี   นิ่มนวล    
          5.  รองศาสตราจารย  พรอมพรรณ อุดมสิน   
          6.  ผูชวยศาสตราจารย  ไพพร   คุณาวุฒิ 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 
          7.  ผูชวยศาสตราจารย  ปนิดา   ศิริกุลวิเชฐ 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
          8.  รองศาสตราจารย  วนิดา   เอกแสงศรี 

              9.  ผูชวยศาสตราจารย  สุกรี       วัชรพรรณ    
         10.  ผูชวยศาสตราจารย   สุภาพรรณ    พวงจั่นเพชร  

     คณาจารยที่อําลาชีวิตราชการ 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
           1.  ศาสตราจารย  ดร. สมหวัง    พิธิยานุวัฒน 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 
          2.  ผูชวยศาสตราจารย   สุปราณี   ดาราฉาย 

ขอเชิญรวมงานแสดงมุทติาจิตแดคณาจารย 
เกษียณอายุราชการ   และอําลาชีวิตราชการ 
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กําหนดการงานแสดงมุทิตาจิต 
แดคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 

วันพุธที่   28   กันยายน   พ.ศ.   2548 
ณ หองสัมมนา  1   อาคารพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา 

 
………………………… 

 
เวลา 15.00 น.  คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
    พรอมกัน   ณ   หองประชุมฝายบริหาร   อาคาร  2 
    คณาจารยและผูมีเกียรติพรอมกัน   ณ   หองสัมมนา   1 
เวลา      15.30 น.  บรรเลงดนตรี   โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร 

คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
     พรอมกัน    ณ    หองสัมมนา   1 
    คณาจารยรวมรองเพลง "เพชรชมพู" 
    กลัดชอดอกไม และอานคํากลอนแสดงมุทิตาจิต 
เวลา     15.50  น. คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดงาน 
    สไลดเชิดชูเกียรติคุณคณาจารย   โดย  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
    การแสดงของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม และฝายมัธยม 
    คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ รับมอบของที่ระลึก 
     จาก อดีตคณบดี  คณบดี  นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
    ประธานชมรมพฤทธาจารยกลาวตอนรับคณาจารยเกษียณอายุราชการ 
     และอําลาชีวิตราชการเขาสูชมรมพฤทธาจารย 
   ผูแทนคณาจารยเกษียณอายุราชการกลาวขอคิด 
   ผูแทนคณาจารยอําลาชีวิตราชการกลาวขอคิด 
   มอบดอกไมหรือของที่ระลึก   โดย คณาจารย 
เวลา 17.00  น. ขอเชิญรวมรับประทานอาหาร 
   ************************************************************ 
 

 แตงต้ัง  ผอ.  ศูนยตาง ๆ  
 คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ไดแตงตั้งผูอํานวยการศูนยตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  รองศาสตราจารย  ดร. กรรณิการ   สัจกุล  เปน ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนงานดานการศึกษาตามพระราชดําริ 
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 2. รองศาสตราจารย  ดร. สุชาดา  บวรกิติวงศ   เปน  ผูอํานวยการศูนยเครือขาย  สมศ.   

3. รองศาสตราจารย  ไขสิริ ปราโมช  ณ  อยุธยา   เปนผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 4. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. มณีรัตน  สุกโชติรัตน   เปน  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการอาน 
 5. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เอมอัฌชา  วัฒนบุรานนท   เปน  ผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ 
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   ผลการพิจารณาจัดสรรเงนิทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร 
 สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ  แจงวา   ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   ไดจัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุน 
คณะครุศาสตร   นั้น   คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุน 
คณะครุศาสตร  เงินทุนเพื่อการวิจัย  ปงบประมาณ  2548  (ครั้งที่  3)   และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร   
ครั้งที่   19/2548   ลงวันที่   1  กันยายน  2548   ไดมีมติอนุมัติโครงการวิจัยตาง ๆ  ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยเรื่อง  “กลยุทธทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพ 
ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสูโรงเรียนฐานความรู  :  การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ    
โดยรองศาสตราจารย  ดร. สุวิมล   วองวาณิช   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา    ทุนโครงการ  50,000  บาท     
 2.  โครงการวิจัยเรื่อง  “การประเมินประสิทธิผลหลักสูตร  Fun   Find   Focus   ดานตัดสินใจและโอกาสในการเลือก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   โดย ผูชวยศาสตราจารย  ประณาท   เทียนศรี    ทุน
โครงการ    15,000   บาท 
 3.  โครงการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พฤติกรรม และการปรับตัวกับเพื่อนระหวางนักเรียน
กลุมที่มีและไมมีการเปลี่ยนแปลงบริบทชั้นเรียน   โดย  ผูชวยศาสตราจารย  กัญญา   คงคานนท   ทุนโครงการ  15,000  บาท 
 4.  โครงการวิจัยเรื่อง  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยและ
ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ระหวางกลุมที่ใชวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลนแบบการใชการวิจัยเปน
ฐานและแบบปกติ   โดย  ผูชวยศาสตราจารย  สมนึก  ปฏิปทานนท     ทุนโครงการ    25,000  บาท 
 5. โครงการวิจัยเรื่อง  “การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ   การควบคุมและความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  และ  6  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  โดย   ผูชวยศาสตราจารย  สุมาลี  ตังคณา
นุรักษ   ผูชวยศาสตราจารย  อรทัย   วิมลโนธ  และอาจารยเกรียงไกร  นะจร   ทุนโครงการ   25,000  บาท 
 
 

    รับสมคัรงาน 
คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    ตําแหนงเจาหนาที่บริการ

การศึกษา   (วิชาการศึกษา)   จํานวน   1    อัตรา     วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร   พาณิชยศาสตร  
กฎหมาย  เศรษฐศาสตร  คณิตศาสตร   อักษรศาสตร  สถิติ  สังคมวิทยา  สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสารศาสตร   นิเทศ
ศาสตร  ส่ือสารมวลชน    จิตวิทยา  ศิลปศาสตรการศึกษา   รัฐศาสตร    และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงานเลขานุการ    
คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ    โทร. 02 – 218 – 2432   ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแตบัดนี้  –   7   ตุลาคม   2548 
  
 

 โครงการนิสติแลกเปลี่ยน 
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ  นายไตรทิพย    ศิริเรือง   นิสิตช้ันปที่  4    สาขามัธยมศึกษา  (มนุษย 
– สังคมศาสตร)  ในโอกาสไดเขารวมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน   ณ   Saitama   University  ประเทศญี่ปุน   ตั้งแตเดือนเมษายน  
2548 –  มีนาคม  2549   โดยไดรับทุน  Saitama   University   International    Exchange   Promotion   Found   Scholarship 
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 คณบดีคณะครุศาสตร จุฬา ฯชี้ ควรเรงรัดงานวิจยัทางการศึกษาแบบบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาประเทศและปรับเปลี่ยน  สช.เปน BOI ดานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อเร็ว  ๆ  นี้  (26  สิงหาคม 2548)  เวลา 09.00 น.  หองประชุม 101 อาคาร 3  สาขาวิชาพัฒนศึกษา   ภาควิชา 

นโยบาย   การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ จัดประชุมวิชาการหัวขอ "พัฒนศึกษา : 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศบนฐานการวิจัยสหวิทยาการ"  มี รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ   คณบดี  
เปนประธานเปดงานพรอมบรรยายพิเศษ  โดยกลาวถึงการทํางานแบบบูรณาการวาเปนเรื่องที่กําลังไดรับความสนใจ ไมวาจะ
เปนการบริหารประเทศ หรือการบริหารจังหวัด ในดานการวิจัยนั้นคณะครุศาสตร จุฬา ฯ มีนโยบายใหมีการวิจัยการศึกษาแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ หมายความวา มุงงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และเปนการวิจัย
แบบสหวิทยาการคือมีนักวิจัยจากศาสตรสาขาอื่นมาชวยทําการวิจัยทางการศึกษา พรอมทั้งไดยกตัวอยางผลการวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนที่พบวาโรงเรียนเอกชนทําไดดีกวา สวนโรงเรียน
รัฐบาลผูเรียนเพียงแคมีความสุขขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ผลการวิจัยเรื่องคุณวุฒิครูที่สอนกลุมสาระตาง ๆ  พบวาโรงเรียนเอกชนทํา
ไดดีกวา  คือจัดครูที่มีคุณวุฒิสอนตรงวิชาเอกถึง 80 %  ในขณะที่โรงเรียนรัฐบาลจัดครูสอนตรงวุฒิวิชาเอกไดเพียง  75% 
นอกจากนี้ไดกลาวถึงการสงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการวาเปนเรื่องใหม ตองมีการระดมสรรพกําลังทั้งนักวิจัย นักวิชาการ
เจาของทุนวิจัยและผูใชงานวิจัยโดยการจัดตั้งเครือขายการวิจัยทางการศึกษา เพื่อรวมพลังประชาคมนักวิจัยการศึกษาใหมุงมั่น
ทําการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ 
 คณบดียังกลาวอีกวา  จากผลการวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนที่พบวา โรงเรียน
เอกชนมีคุณภาพเหนือกวารัฐ   ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลรับภาระคาใชจายของโรงเรียนเอกชนนอยกวาโรงเรียนของรัฐ   คือรับภาระเฉพาะ
คาใชจายดําเนินการ  สวนคาใชจายลงทุนนั้นเอกชนเปนผูลงทุน    ดังนั้นรัฐบาลควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในดานการศึกษาโดยควรปรับบทบาทสํานักงานบริหารการศึกษาเอกชนหรือ สช. ใหเปนสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนดานการศึกษา   (BOI    in   Education) 
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จากนั้นเปนการอภิปรายเรื่อง  “บทบาทการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ  : บทเรียนจากอดีตและบทสะทอนปจจุบัน”  

โดยพระเทพโสภณ    ศาสตราจารย  ดร. อุทัย  ดุลยเกษม    ดําเนินการอภิปรายโดย อาจารย  ดร. อมรวิชช  นาครทรรพ   และ
การนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธทางพัฒนศึกษา  และในวันที่  27  สิงหาคม    2548  เวลา   09.00  น.  เปนการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “พัฒนศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (ดร. รุง แกวแดง)   จากนั้น
เปนการบรรยายเรื่อง   “ทิศทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศในทศวรรษหนา”  โดยศาสตราจารย ดร. สมหวัง  พิธิยานุวัฒน     
และ  ดร. วัลลภ  สุวรรณดี  ในภาคบายเปนการบรรยายเรื่อง  “พัฒนศึกษาสูนโยบายการพัฒนาสังคมไทย”  โดยผูแทนภาค
การศึกษา  ภาคสาธารณสุข   ภาควัฒนธรรมและธุรกิจ   ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร. จิรพันธ   ไตรทิพยจรัส 
 

 เดินการกุศลสมทบทนุพฒันาศูนยการเรียนรู “บานจริายุ – พูนทรัพย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อวันที่    11  กันยายน   2548  เวลา  07.00 น.  ณ   สวนลุมพินี   คณะครุศาสตร  รวมกับ   สมาคม 
ครุศาสตรสัมพันธ   สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ    สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา  ฯ    และมูลนิธิโรงเรียน 
คณะครุศาสตรอุปถัมภ    จัดงานเดินการกุศลเพ่ือหารายไดสมทบทุนสําหรับพัฒนาศูนยการเรียนรู  “บานจิรายุ  -  
พูนทรัพย”   โดยมีศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ  อยุธยา  เปนประธานในพิธี   ในงานประกอบดวย การแสดง
วงโยธวาทิตของนักเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม    มีคณาจารย  นิสิตคณะครุศาสตร  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   มารวมเดินการกุศล  
นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจากนายวันมูหะมัด  นอร มะทา     นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ    นายกสมาคมผูปกครองและครู   
และประชาชนทั่วไป   รวมเดินการกุศลครั้งนี้ดวย 
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หลังจากเสร็จพิธีเปนการจับสลากของรางวัลแกผูโชคดีที่รวมสนับสนุนซื้อบัตรการกุศล  ดังนี้   รางวัล  ทีวี   25   นิ้ว 

คุณเริงศักดิ์    โครพ     (064904)   รางวัลทีวี  21   นิ้ว คุณนิภา     บรรจง(146702)   เครื่องเลน    DVD   2   เครื่อง    
คุณณธัช      เมฆนุวัฒน    (171204)    และ ด.ญ.  อภิษฎา   จุลกทัพพะ    (180709)    จักรยาน   5  คัน     พ.ต.ท.  ธวัชศักดิ์   
โปตระนันทน    (112005)    คุณฉัตร   ตรีวรเวช     (143802)   คุณวิชุดา    กิจธรธรรม     (064501)    คุณธัชกร   เหมะจันทร    
(301608)   และคุณสมเกียรติ   ภุชงคเจริญ     (286004)   พัดลม   2  เครื่อง   ด.ญ. ณฐา    เมฆนุวัฒน   (216404)    
คุณสิทธิชัย    รุงภูวภัทร   (02114)  นาฬึกาขอมือ   ด.ช.  ภาสวุฒิ   เกิดสุทธิ    (159709)    และนายโสพล    วิวรรธมงคล   
(095907)   บัตรหองพักเดอรลุกซ  ณ    โรงแรมดุสิตไอสแลนดรีสอรท    เชียงราย   บัตรที่พักโรงแรมสยามเฮอริเทจ    สปาโรงแรม
สยามเฮอริเทจ   บัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมสยามเฮอริเทจ     รางวัลเส้ือ  กระเปา  และขาวสารแอมเวย  อีกมากมาย  
ติดตามผลไดจาก  www.edu.chula.ac.th     ขอรับรางวัลไดคุณรัตติกร     เอกษมานนท   สํานักงานเลขานุการ    
คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   โทร. 02 - 218 - 2416 – 7   ภายในวันที่   30   กันยายน  2548    
 

 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
 คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ  จัดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  สําหรับคณาจารยและเจาหนาที่   ระหวางวันที่  3  
ตุลาคม   2548  -  30  กันยายน   2549   ทุกวันจันทร   พุธ   ศุกร  เวลา 16.30 – 17.30  น.   หอง   106  อาคาร  2   
 คณาจารยและเจาหนาที่ทานใดสนใจติดตอไดที่คุณภัคจิรา   กุลดิลกสัมพันธ    หนวยทรัพยากรมนุษย    งานบริหาร
ทั่วไป    คณะครุศาสตร     โทร. 02-218 - 2432 
 
 

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
 สถาบันภาษา  จุฬา ฯ    เปดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไป   ระหวางวันที่   5 – 31  ตุลาคม    2548  
เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ -  30  กันยายน  2548  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร.  02 – 218 – 6017 – 9 
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 วันการศกึษานอกโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เมื่อวันที่   8   กันยายน   2548    เวลา  11.00   น.   หัวหนาภาควิชานโยบาย   การจัดการและความเปนผูนําทาง
การศึกษา   (รองศาสตราจารย  ดร. ชนิตา  รักษพลเมือง)   เปนประธานเปดงาน  “วันการศึกษานอกโรงเรียน”  ประจําป   
2548    ที่จัดโดยสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน    ภายในงานมีการอภิปรายวิชาการ   เรื่อง  “แนวทางการวิจัยทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน”   การแสดงนิทรรศการทางดานการศึกษานอกโรงเรียน    การจําหนายผลผลิตที่เกิดจากงาน
การศึกษานอกโรงเรียน  และการทําอาหาร    โดยไดรับเกียรติจากอาจารยยิ่งศักดิ์   จงเลิศเจษฎาวงศ 

 
     ผลการออกรางวลัโครงการเดนิการกศุล 

          สมทบทุนพัฒนาศูนยการเรยีนรู    "บานจริายุ - พูนทรพัย" 
 
รางวลัที่   1   โทรทัศนสีขนาด 25 นิ้ว ยีห่อ SONY WEGA รุน KV-SW 25 M50  จํานวน   1    เครื่อง 
   หมายเลข      064904        คุณเริงศักดิ์      โครพ      
รางวลัที่   2      โทรทัศนสีขนาด 21 นิ้ว ยีห่อ SONY WEGA รุน KV-SW 21 P52  จํานวน    1    เครื่อง 

หมายเลข  146702  คุณนิภา        บรรจง 
รางวลัที่    3     DVD   ยี่หอ  PHILIPS  รุน  DVP  300  DVD   Player        จํานวน     2    เครื่อง 

หมายเลข      171204       คุณณธัช       เมฆนวุัฒน     
  180709           ด.ญ.  อภิษฎา   จุลกทัพพะ     



 8

รางวลัที่    4     นาฬกิาขอมือเรือนทองสาํหรับผูหญิง           จํานวน     2   เรือน 
หมายเลข  159709          ด.ช.  ภาสวฒุ ิ  เกิดสุทธ ิ    

095907  นายโสพล    วิวรรธมงคล    
รางวลัที่     5     รถจักรยาน              จํานวน    5    คัน 

หมายเลข       301608       คุณธัชกร    เหมะจนัทร 
064501  คุณวิชุดา     กิจธรธรรม         
143802       คุณฉัตร    ตรีวรเวช 
286004       คุณสมเกียรติ    ภุชงคเจริญ 
112005  พ.ต.ท. ธวัชศักดิ์    โปตระนนัทน   

รางวัลที่   6    บัตรหองพกัเดอรลุกซ   1  หอง  2  คืน          สําหรับ 2 ทาน   จํานวน   2   รางวัล   
              ณ    โรงแรมดุสิตไอสแลนดรีสอรท    เชียงราย  

หมายเลข     02189        
134609  

รางวัลที่   7    บัตรที่พักโรงแรมสยามเฮอริเทจ                จํานวน     1   รางวัล 
หมายเลข    047210 

รางวัลที่   8     สปาโรงแรมสยามเฮอริเทจ                                                         จํานวน     2   รางวัล 
หมายเลข     143702        

149709 
รางวัลที่   9    บัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมสยามเฮอริเทจ            จํานวน     4   รางวัล 

หมายเลข     203103        
047802        
127705         
285806 

รางวัลที่   10    พัดลม                                                                                       จํานวน      2   เครื่อง 
หมายเลข     216404        ด.ญ. ณฐา    เมฆนวุัฒน 

02114  คุณสิทธิชัย    รุงภูวภัทร    
รางวัลที่   11    เสื้อยืด    Orange      จํานวน     18  ตัว 

หมายเลข   159210    138201     126206     399110    115701    130002   
     049204    132803     132804     298306    149109    070101 
              00161      114103     149301     398702    070920    284206 
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รางวัลที่   12    เสื้อยืดแรลลี่    NO.s             จํานวน   12  ตัว 
หมายเลข    230905    210902    211704    171107    060005    185209   
      185210    185201    149108    304809    302208    282808 

รางวัลที่   13    เสื้อยืดโบโซ   NO.L             จํานวน   5   ตัว 
หมายเลข     00906     069908     00729     00490     111006 

รางวัลที่   14     เสื้อยืดแรลลี่สาธิตจุฬา ฯ                 จํานวน  5   ตัว 
หมายเลข     089301    069402     399004    353607   091910 

รางวัลที่   15     เสื้อยืด                จํานวน  20  ตัว 
หมายเลข    221704     153001      00250     064102    181009   181010    

159601      0456065    00270     076401    305805   064902     
234606      138203      392907   132410    226903   127505    
02789        132305 

รางวัลที่   16    กระเปาสตางคสตรีสีดํา Size ยาว                        จํานวน  10  ใบ 
หมายเลข    177803     047808     148502     173901   208702   250105    
       249102     00002      211505     065509 

รางวัลที่   17    ขาวสารแอมเวย                                                                              จํานวน   200  ถุง 
หมายเลข    096008    246403     139401     234901   305604    222205    
      155603    146205     004207     205301   178205    221303    
      00964      035509     173601     173607   138207    074208    
      021902     00144      176506     02124     089509    145901    
      149808    170101     127105     061701   166402    250008   
      064106    064109     046006     004206    073807     00857     
      399006    089007     247203     152606    282104   220410 
         283702     00558      200607    005312    241807   125508    

     127108    222509     123810    064307    224909     02139    
     132306     286002    210201    239902    152609    056305    

              137308    157205     202906    059403    166904    220402 
     057707    096908     047406    237407    233405   152608    
     140405    140403     071509    116307    059503   392105    
     210109    045908     044809    071603    071401   188210 

395907    125206     124309    224906    232704    02119  
01359      00557      168308    179802    059004    159901  
149204    242908   399909     094401    064906    395908  
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

073808    00730     239905     398501   133703     285209  
292308    250208    249705    066314    145503    170807   
149703    036303    142401    221702    113108    176307  
060007    065205    166103    01058      123609    210210   
140105    146501     087906   036405     225608    01266  
134604    048503     059406   202203     192201    397107   
155707    00252       609505   047407     128104    239609   
227801    00853       00269     390102     036402   144210   
01743     134510      036204    047205    252110    112409   
151002    177808     3907010   129208    291501    123706   
047409    181001     053902     044807    203305   096904 
100504    100505     181002     033509    168403   136401 
144203    089404     149504    149506     215802   242205 
138305    063603      075205    056908     304608   99910 
170306    285207      285206    222307     066211   02703   
222308    057301      222207    222204     396310  169209   
039208    02097 
 

 
ผูที่ไดรับรางวัลทกุรางวลัสามารถติดตอรับรางวลัไดที่   คุณรัตติกร     เอกษมานนท 

สํานกังานเลขานกุาร   คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ  โทร. 02 - 218 - 2416 - 7 
ภายในวันที ่ 30  กันยายน   2548 

 
 

 
     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  


