
 
   

ตามที่คณะกรรมการประจําคณะคุรศาสตร  ประเภทคณาจารยประจํา 
ไดวางลง   1 ตําแหนงนัน้  และคณะครุศาสตรไดดําเนนิการรับสมัครเลือกตั้ง

กรรมการประจําคณะ   ประเภทคณาจารยประจํา 
ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง  จาํนวน   1   ราย  คือ 
รองศาสตราจารย   ดร. สุวัฒนา   เอ่ียมอรพรรณ 

ภาควิชาหลกัสูตร     การสอนและเทคโนโลยีการศกึษา 
ซึ่งเทากับจาํนวนตําแหนงทีว่างลง   จงึไดรับการเลือกตั้ง

กรรมการประจําคณะคุรศาสตร  ประเภทคณาจารยประจํา 
ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่  4  ตุลาคม   2548  เปนตนไป 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
                   ฉบับที่  18/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   17   ตุลาคม  พ.ศ. 2548

    ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจําคณะคุรศาสตร 
ประเภทคณาจารยประจาํ
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      การเปลี่ยนแปลงแบบใบลา 
 หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   คณะครุศาสตร  ไดปรับแบบใบลาปวย  ลากิจ  และลาพักผอนประจําป    
ใหสอดคลองกับโครงการสรางการบริหารหนวยงาน   คณาจารย/เจาหนาที่ขอรับแบบฟอรมใหมไดที่ หนวยบริหารทรัพยากร
มนุษย   สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร   หรือที่   www.edu.chula.ac.th 

 
 ประชุมอาจารยนิเทศโรงเรียน/หนวยปฏิบัติการวิชาชีพ 

 สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภของสภาวิจัยแหงชาติจะจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ดังนี้ 
 1. หลักสูตร  “การสรางแบบสอบถามในการวิจัย”   ระหวางวันที่  16 – 18  พฤศจิกายน   2548   หมดเขตรับ
สมัครในวันที่  28  ตุลาคม  2548 
 2. หลักสูตร  “เทคนิคการสุมตัวอยางในการวิจัย”   ระหวางวันที่  28 – 30  พฤศจิกายน  2548  หมดเขตรับ
สมัครในวันที่  11  พฤศจิกายน   2548 
 ทั้ง  2  หลักสูตรจัด  ณ  หองทิพวรรณบอลรูม   1 โรงแรมริชมอนด  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยมี
คาลงทะเบียน  ดังนี้   เปนสมาชิกของสมาคมนักวิจัย  3,600  บาท  ไมเปนสมาชิกของสมาคมนักวิจัย    4,500  บาท 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร.  02 – 256 – 2445  ตอ  481  หรือ   02 – 579 – 0787  หรือขอทราบ
รายละเอียดไดที่  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  โทร.  02 – 218 - 2578  หรือที่ สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โทร.  02- 218 – 2550    สงใบสมัครไดที่  สมาคมนักวิจัย  เลขที่   196   ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร   กรุงเทพ ฯ  10900  
รับสมัครทางไปรษณียเทานั้น    
 

 ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยัในเอเชีย 
 Asia  (Asian  Studies  in   Asia)  Fellow   Awards  เปดรับสมัครนักวิชาการ  ผูประกอบการวิชาชีพ
ดานนโยบาย  หรือผูที่ทํางานเกี่ยวกับการใหการศึกษาแกสาธารณชน  และวิชาชีพอิสระ  เชน  นักหนังสือพิมพ  
ส่ือสารมวลชน  นักกฎหมาย  หรือ  NEO’s  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย  สาขาสังคมศาสตร  ศิลปะ   วัฒนธรรม   
และแขนงวิชาที่เกี่ยวของอื่น ๆ  ในประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย   รับสมัครตั้งแตบัดนี้ – วันที่   13  มกราคม   2549 
 ทุนนี้ไมมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยในรูปของวิทยานิพนธเพื่อขอรับปริญญา  
 ผูสนใจสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่  http : //www.asianscholarship.org  หรือติดตอที่  
info@asianscholarship.org  และโทรสาร   (662)  665-7977   หรืออานรายละเอียดไดที่  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา  โทร.  02 – 218 - 2578  หรือที่ สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ  โทร.  02- 218 – 2550 
 

 ขอเชิญชวนรวมทอดกฐนิสามัคค ี
คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    สมาคมครุศาสตรสัมพันธ  สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต

จุฬาฯ    สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาฯ  ขอเชิญชวนรวมทอดกฐินสามัคคีณ  วัดโขด  (ทิมธาราม)  ตําบลทาประดู อําเภอ
เมือง  จังหวัดระยองวันอาทิตยที่  13  พฤศจิกายน   2548  
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 ปจจุบันนี้ โบราณสถานและศิลปวัตถุที่มีอยูในวัดโขด  (ทิมธาราม) ไดทรุดโทรมเปนอันมาก จึงสมควรจะไดรับการ
บูรณะอยางถูกตองตามหลักวิชา และสงเสริมใหเปนแหลงการเรียนรูที่มีคุณคา การทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้จะรวบรวม
จตุปจจัย   เพื่อใชในการบูรณะ  ดูแลรักษาสถานที่   โบราณสถานและศิลปวัตถุ   ใหคงอยูเปนสมบัติของชาติสืบตอไป 

   กําหนดการ 
 

วันเสารที่  12    พฤศจิกายน   2548 
เวลา 13.00   น.    เดินทางออกจากคณะครุศาสตร 
เวลา 15.00   น.    เชิญองคกฐินประดิษฐานที่อาคารอเนกประสงค  

ศูนยจิรายุ  -  พูนทรัพย    จังหวัดระยอง 
วันอาทิตยที่   13   พฤศจิกายน   2548 

เวลา 06.30   น.    เดินทางออกจากคณะครุศาสตร 
  เวลา 08.30   น.  เชิญองคกฐินไปประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญวัดโขด 

(ทิมธาราม) 
เวลา 09.00   น.    ทัศนศึกษาจิตรกรรมฝาผนังและศิลปวัตถุ 

  เวลา 10.00   น.  พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  
  เวลา 11.00   น.  ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆทั้งวัด 
  เวลา 12.00   น.  รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.30   น.  พิธีถวายผากฐิน  

-   คณบดีคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  เชิญผาไตรกฐิน  
  และกลาวคําถวายผากฐิน 
-  คณาจารย    คณะกรรมการและแขกผูมีเกียรติ  

ถวายเครื่องบริวารกฐิน  พัดรอง  ผาไตร 
และถวายเครื่องไทยธรรม 

-   พระสงฆอนุโมทนา 
-   พระสงฆประกอบพิธีกฐินกรรม   

เวลา 14.30   น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
    ************************************************** 

 สําหรับผูที่ประสงคจะรวมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้  ขอใหสนับสนุนคาใชจาย  ดังนี้ 
 1.    กรณีออกเดินทางโดยรถปรับอากาศวันเสารที่   12  พฤศจิกายน   2548  คางคืน  1  คืน   

มีคาใชจายเปนคาที่พักและคาพาหนะเปนเงิน      750   บาท 
 2.    กรณีออกเดินทางโดยรถปรับอากาศวันอาทิตยที่   13   พฤศจิกายน   2548 
   มีคาใชจายเปนคาพาหนะเปนเงิน      200      บาท 
  ทั้งนี้   สามารถติดตอสํารองที่นั่งไดที่  สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร     
โทร.  02 – 218 - 2417    ภายในวันที่  1  พฤศจิกายน   2548 
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 ประชุมอาจารยนิเทศโรงเรียน/หนวยปฏิบัติการวิชาชีพ 
            

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

เมื่อวันที่   7  ตุลาคม  2548  เวลา  13.00 น.  ณ  หอง  401  อาคาร   3  คณะครุศาสตร   สํานักงานหลักสูตร 
และการสอน  จัดประชุมอาจารยนิเทศโรงเรยีน/หนวยปฏิบัติการวิชาชีพ   โดยมี  รองคณบดีดานกิจการนิสิต  
(รองศาสตราจารย  ด. กรรณิการ  สัจกุล)  เปนประธานพรอมมอบวุฒิบัตรแดตัวแทนอาจารยนิเทศโรงเรียนตาง ๆ     
จากนั้นรองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)   ชี้แจงแนวปฏิบัติ  และการ
ประเมินผลวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู    และแลกเปลี่ยนประสบการณการนิเทศ 

 
 

 คณบดีระดมพลังสมองคณาจารยวางแผนยุทธศาสตรพัฒนาคณะ 
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 เมื่อวันที่   13   ตุลาคม  2548  เวลา  09.00  น.  ณ  หองเรนโบว 1  โรงแรมใบหยกสกาย  ประตูน้ํา  คณะครุศาสตร 
จุฬา ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร" โดยมีคณบดี (รอง
ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) เปนประธานเปดการประชุม พรอมกลาวนําในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่คณะครุศาสตรไดจัดทําไวอยูเดิมมาวางแผนใหทันสมัย โดยใชแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือนําในการเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายอยาง   การประชุมครั้งนี้ตั้งใจจะใหเปนการประชุมที่มี
ลักษณะของการมีสวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตรและปฏิรูประบบราชการ  เปนการผสมผสานระหวางผูบริหารกับ
ผูปฏิบัติงานชวยกันระดมพลังสมอง ซึ่งถือวาเปนทิศทางใหมในการวางแผน   เพื่อจะไดระดมความคิดและสรางสรรค
ความคิดใหม ๆ  รวมกัน  นําส่ิงที่มีอยูแลวมาบูรณาการใหเขาดวยกัน  มาทบทวนวางแผนยุทธศาสตร  ใหหนวยงานมีการ
สอดรับกันอยางดี    คาดวาผลการประชุมครั้งนี้จะเปนรางที่คอนขางสมบูรณสามารถจะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจตาม
ระบบบริหารราชการ  จากนั้นเปนการประชุมทบทวน "แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร" และ "แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของคณะครุศาสตร (ป 2548 - 2551)  และการประชุมกลุมจัดทํา "แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของภาควิชา โรงเรยีนสาธิตและหนวยงาน" 
  

 รับสมัครงาน 
คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว   (เหมาจาย)    

ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  (บุคคล)   จํานวน  ๑   อัตรา  และตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน   (วิชาการ)  
จํานวน  ๑   อัตรา   วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร   กฎหมาย  เศรษฐศาสตร   การศึกษา   
พาณิชยศาสตร   คณิตศาสตร   สถิติ  สังคมวิทยา   สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสารศาสตร  จิตวิทยา   ศิลปะศาสตร   
อักษรศาสตร   รัฐศาสตร   หรือทางอื่นที่  ก.ม.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   และมี
ความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงานเลขานุการ    
คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   โทร. 02 – 218 – 2433  ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแตบัดนี้  –  ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 

 
 

 การรับนักเรยีนเขาเรียนระดับอนุบาล รร. สาธิต ฯ ฝายประถม 
คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  เปดรับสมัครนักเรียนระดับช้ันอนุบาลศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   

ฝายประถม  ในปการศึกษา   2549       จําหนายใบสมัครในวันที่   7 – 11  พฤศจิกายน  2548  เวลา 08.00 – 
15.00  น.  ณ  หองการเงิน   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  และรับสมัครในวันที่   16  พฤศจิกายน  2548  เวลา  
13.30 – 14.30   น.  ณ บริเวณโถงของระดับอนุบาล  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   คุณสมบัติตองเปนบุตร
อาจารยประจําจุฬา ฯ  ที่เกิดระหวางวันที่  1  ธันวาคม  2545 - 30  พฤศจิกายน  2546    ซึ่งลงทะเบียนและไดรับ
การพิจารณาวามีคุณสมบัติครบถวนที่จะรับสวัสดิการการศึกษาสําหรับบุตรขาราชการและลูกจางประจําใหนําบุตรเขา
ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  ในปการศึกษา   2552   วิธีการรับสมัครใหบิดา – มารดา ที่เปนอาจารยประจําจุฬา ฯ   
เปนผูมาสมัครโดยไมตองนําเด็กมาดวย 

คณาจารยประจําจุฬา ฯ  ทานใดสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  
โทร. 82745 
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      ครูยุคใหมตองเปนครูมืออาชีพ 

 เมื่อวันที่  10  ตุลาคม   2548   เวลา  09.00  น.  ณ  หอง  106  อาคาร  2  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  สํานักงาน
หลักสูตรและการสอนจัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการสําหรับคณาจารยใหมคณะครุศาสตร    ครั้งที่  1   ปการศึกษา 
2548  มี รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  คณบดี เปนประธานเปดและบรรยายเรื่อง "นโยบายการ
พัฒนาคณาจารยใหม"  โดยกลาววา คณาจารยรุนใหมนับวามีความสําคัญตออนาคตคณะครุศาสตรและการพัฒนา
การศึกษาของประเทศเปนอยางยิ่ง คณาจารยรุนนี้จะเปนกําลังสําคัญของคณะครุศาสตรในระยะ 5 - 10 ปขางหนา เพราะ
ตั้งแตป 2548 - 2553   จะมีคณาจารยเกษียณอายุราชการทั้งหมด 75 คน  ทําใหคณาจารยรุนใหมจะเขามามีหนาที่หนักขึ้น     
ถึงแมจะมีกฎหมายใหมใหคณาจารยที่เปนขาราชการ ขยายเวลาราชการไปถึง 65 ป ได แตก็ไมไดขอขยายเวลาทุกคนจาก
การที่คณาจารยรุนใหมจะตองรับภาระหนาที่จะหนักขึ้น  ทําใหจําเปนตองพัฒนาเตรียมตัวหลายอยางโดยการแสวงหา
ความรู และความเชี่ยวชาญ ตองมีการพัฒนาตนเองใหมีการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ  เพราะตําแหนงทางวิชาการเปน
ตัวชี้วัดคุณภาพที่หนวยงานภายนอกเห็นวาเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ   นอกจากนี้คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรกําลังเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษา  ซึ่งคณบดีไดยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกในอนาคตซึ่งจะไปสูสังคมการเรียนรูหรือ
สังคมฐานความรู   นักการศึกษาตองใหความสําคัญของการพัฒนาพลังสมอง ซึ่งหัวใจสําคัญคือ พลังการคิด  พลังการ
เรียนรู และพลังการสรางสรรคนวัตกรรม  ครูจะทําอยางไรที่จะนําพลังการคิดและพลังการเรียนรูมาสรางเปนนวัตกรรมใหได  
ครูยุคใหมจะเปนผูที่ถูกคาดหวังเปนผูสรางสังคมฐานความรู    ครูยุคใหมตองหลีกเลี่ยงการสอนใหเด็กจดจําหรือเรียนรูตาม
คําบอกกลาว มิฉะนั้นจะกลายเปนครูผูทําลายสังคมความรู การเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งคือการเปลี่ยนกระบวนทัศนดาน
การพัฒนาที่เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองมีการขยายประชาคมนักการศึกษาและประชาคมสถาบันการศึกษาใหกวางขวาง  
คณาจารยรุนใหมทุกคนตองพัฒนาไปสูการเปนครูมืออาชีพ  เปนคณาจารยยุคใหมที่มีตําแหนงทางวิชาการเร็วขึ้น เพื่อเปน
การแสดงถึงคุณภาพตัวชี้วัดของคณาจารยเอง พรอมกับทําใหมีความสุขในการทํางานดวย  ครูของครูตองมีตําแหนงทาง
วิชาการที่สมกับการเปนครูของครู  โดยการสรางผลงานวิชาการเพื่อใหไดตําแหนง นอกจากตําแหนงแลวผลลัพธไดคือการ
สรางองคความรูใหม  ผลิตภัณฑใหม  นวัตกรรมใหมใหกับการศึกษาตอไป   
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 จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง    "การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ"    โดยศาสตราจารยกิตติคุณ สุมน  อมร
วิวัฒน   และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อุทุมพร จามรมาน          การอภิปรายเรื่อง "การพัฒนาทางวิชาการ"   โดย ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.จันทรทรงกลด  คชเสนี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์             ผูชวยศาสตราจารย สมนึก  
ปฏิปทานนท      ผูชวยศาสตราจารย ประณาท  เทียนศรี  ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต    
ในชวงบายเปนการเสวนาเรื่อง "แนวทางการเขียนตํารา บทความ  และการทําวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ"  โดย   รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา  บวรกิติวงศ   รองศาสตราจารย ทัศนีย  ผลเนืองมา  ดําเนินรายการโดย   
รองศาสตราจารย   มล. อัจจิมา   เกิดผล    และการประชุมปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ" 
 

      สถาบนัวิทยบริการ   จัดสมัมนาทางไกล 
สถาบันวิทยบริการ   จุฬา ฯ   รวมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจัดสัมมนาทางไกล (Videoconference)  

เรื่อง   Tsunami    Recovery   Efforts  :  Sharing  Knowledge  and   Experiences  รวมกับ เครือขายการ
เรียนรูทางไกลของธนาคารโลกในประเทศอินโดนีเซีย   ศรีลังกา   และญี่ปุน    โดยการสัมมนาจะมี  4  ครั้ง  คือ  ในวันที่   11  
ตุลาคม   2548    เรื่อง   Livelihood   Restoration  :  Personal   and  Community  Levels  วันที่   8  
พฤศจิกายน   2548   เรื่อง  Coastline   Rehabilitation   and  Protection  :  Knowiedge   Based   
Implementation   วันที่    13  ธันวาคม   2548   เรื่อง    Integrated   Coastal  Management  :  Human  
Security  and  Sustainable  Development  และวันที่  10  มกราคม  2548  เรื่อง   Tsunami  Warning  
Program  and  Disaster  Preparedness  System 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักงานเลขานุการ  สถาบันวิทยบริการ   คุณปยวรรณ   ตระกูลฤทธิ์    
โทร.   02  - 218  -  2903   โทรสาร   02  -  218  -  2907  และ  02  -  215 - 3617 
 

      อบรมภาษาตางประเทศ 
 ศูนยภาษา  คณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดอบรมภาษาเกาหลี   จีนกลาง  ญี่ปุน   ฝร่ังเศส  
เยอรมัน  สเปน  และภาษาอังกฤษ  ใหแกบุคคลทั่วไป   ตั้งแตวันที่  14  พฤศจิกายน 2548 – 18  มีนาคม   2549       
โดยเปดสอน  Conversation   ทุกระดับ  และภาษาอังกฤษทางดานตาง ๆ  กําหนดสอบขอเขียนและสัมภาษณเพื่อแบง
ระดับชั้นเรียน  ในวันเสาร  29  ตุลาคม  2548  เวลา  08.30  - 11 .30  น. เริ่มรับสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักงานศูนยภาษา  อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โทร. 02 – 579 – 0113  ตอ  2023  ,  02 – 942 – 8888 – 9  หรือ  www.hum.ku.ac.th/~langcenter 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

      30  ป  ความสัมพันธไทยจีน 
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  รวมกับ  มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย  และบริษัทโตโยตา   

มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด   กําหนดจัดสัมมนาวิชาการ   เรื่อง  “30  ป  ความสัมพันธไทยจีน   :   600  ป  ซําปอกง/ 
เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย”  ในวันศุกรที่   25  พฤศจิกายน  2548   เวลา  08.00  -  17.00 น.  ณ  หอประชุม
กองทัพเรือ   ถนนอรุณอัมรินทร   
 ผูสนใจสํารองที่นั่งพรอมรับของที่ระลึกและหนังสือ  “พระเจากรุงสยามกับเซอรจอหนเบาวร่ิง”  ไดที่  สํานักงาน
มูลนิธิโครงการตํารา ฯ   โทร.  02 – 424 – 5768   

 
 

       
     อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

 
 
 

 

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


