
 
 

             ภาวการณเปลี่ยนแปลงของนวตักรรมการศึกษาในโลกปจจบัุน 
การนาํองคความรูที่จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ไดเขาไปมบีทบาท 

ในการชวยเหลือสังคม  ผลงานที่เปนนวัตกรรมจากศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จุฬาฯ (Center  of  Excellence ) หนวยวจิัย (Research  Unit ) 
รวมหนวยงานวิจัยของคณาจารยและนิสิตไดถูกนํามาบูรณาการ 

เพื่อประสานประโยชนสูแผนดินมาแสดง  เพื่อใหเห็นถึงศกัยภาพทางวชิาการ
ของคณาจารยและนิสิต งาน ”จุฬา ฯวิชาการ’ 48 นับเปนเวททีี่เปดใหนิสิต 
ไดแสดงความรู  อีกทั้งเปดโอกาสใหเกิดการถายทอดความรูดานวิชาการ 

สูบุคคลภายนอกและภายใน  ที่สําคัญยงักระตุนใหเกิดความสาํนกึในบทบาท
หนาที่ของการเปนนิสิตจฬุา  ฯ  ในการชวยเหลือสังคมสวนรวม 

             จุฬาฯวิชาการครั้งนี้เปนครั้งที่  12 สาระหลกัประจําปนี้คือ 
“จุฬาฯ  วิชาการ  สานความรู  สูแผนดิน”   การจัดกิจกรรมจะเปนเนื้อหา 

เปน   4   สาขา คือสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   สาขาวิชามนุษยศาสตร 

และสาขาวิชาสังคมศาสตร   สําหรับคณะครุศาสตร 
ไดนําสาระหลกัของจุฬา  ฯ วิชาการ  คร้ังที่   12  มากาํหนดเปนหวัขอ 
“ ครุศาสตรวชิาการ  : เปลี่ยนผานการศึกษาสูสังคมฐานความรู” 

โดยจัดระหวางวันที่  23 - 27 พฤศจกิายน   2548   ณ   คณะครศุาสตร 
และบริเวณขางสระน้ําขางคณะวิทยาศาสตร

จดหมายขาวเพ่ือการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                        ฉบับที่  19/2548 
ประจําวันจันทรที่   7   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548 

    ขอเชญิรวมชมเมอืงสังคมศาสตร คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
ในงานจุฬา ฯ  วชิาการ’ 48   ครั้งที่   12 
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             เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนิสิต  ทั้งโดยรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการที่
หลากหลายตอสาธารณชนและสังคมโดยรวม    มีรูปแบบคือเปนเมืองสังคมศาสตร ถายทอดความรูดานการศึกษาในรูปแบบ
ของนิทรรศการ  การบริการทดสอบความสนใจ  ความถนัดและไอคิว  การจัดเกมและคายการศึกษา การเสวนาวิชาการ  การ
แสดงดนตรี  ละครเวทีเพื่อการศึกษา  ซึ่งมีหัวขอที่นาสนใจ  ดังนี้ 
 
หองแหงการรูจักตนเอง   เปนกิจกรรมที่ดําเนินการทดสอบ  5  ดาน ตามความสนใจของผูรวมงาน  ไดแก     
 ดานสมอง    ดานอารมณ    ดานบุคลิกภาพ    ดานความสนใจในอาชีพ    
 ดานความสามารถพิเศษ. 
หมอภาษา                                     เปนกิจกรรมที่มีนิสิตทําหนาที่หมอภาษาประจําหนวย  เพื่อใหบริการบําบัดรักษาโรค 
 ในรานหมอภาษา   ไดแก    ทําประวัติ  วินิจฉัยโรค  บําบัดเฉพาะ    ตรวจหลังบําบัด    
 บริการใหคําปรึกษา   รับยา 
 
การเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาธารณะการจัดการเรียนรู   
ในสังคมฐานความรู      ภาษาอังกฤษในหองเรียน 
                                                                                                                                                   
FUN    FIND   FOCUS                     เปนกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
 จุฬา ฯ   
SCIENCE   TALK   SHOW              เปนการสาธิตการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร   กระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม 
 สรางสรรค     และไดพัฒนาจิตวิทยาศาสตรแกนักเรียน 
 นอกจากความรูดานวิชาการ  ยังมีการแสดงศิลปะดนตรี เชน ละครเวที สานวัฒนธรรมการเรียนรู  ซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมทางดานดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล 

ขอเชิญผูสนใจเขารวมชม  “ครุศาสตรวิชาการ  :  เปล่ียนผานการศึกษาสูสังคมฐานความรู”   ในงาน 
 “จุฬา ฯ วิชาการ’48”      ตั้งแตเวลา  08.00 - 21.00  น. 
 
 

 คณบดีไปราชการตางประเทศ 
 คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
พระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา   โดยจะเดินทางไปตรวจพื้นที่และเก็บขอมูลในการกอสรางโรงเรียน
พระราชทาน ฯ  ในวันที่   9 – 10   พฤศจิกายน  2548  ณ จังหวัดกัมปงธม   ราชอาณาจักรกัมพูชา   และไดแตงตั้งให 
รองคณบดีดานแผน   งบประมาณและการบริหาร  (อาจารย  วิวัฒนชัย  สุขทัพภ)  รักษาราชการแทนคณบดี 
 

 ขอแสดงความยินดีกับนสิติ 
ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติศักดิ์    แสงอรุณ   นิสิตช้ันปที่  4   สาขาวิชา

ประถมศึกษา   ที่ไดรับคัดเลือกเปน 1  ในจํานวน   71   คน จากทั่วประเทศ   ในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเกง   
“ของโครงการดวยรักและหวงใยในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี   ประจําป  2548”   ซึ่งได
ดําเนินการมาเปนปที่  2    โดยไดคัดเลือกเยาวชนผูมีความประพฤติดี   มีผลการเรียนดี   มีความสามารถในดานตาง ๆ  และมี
อายุระหวาง    15  - 22   ป  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เขารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติเยาวชนคนเกง   เพื่อเปนขวัญกําลังใจ 
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แกเยาวชนคนเกงในการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนรางวัลแกเยาวชนที่
มีความสามารถเปนเลิศในดานตาง ๆ    เพื่อสรางความเชื่อม่ันและบุคลิกภาพที่ดีแกเยาวชนไทย      เพื่อสรางเยาวชนตัวอยาง 
เปนแบบอยางที่ดีใหแกเยาวชน และจะกลับไปสรางประโยชนแกจังหวัดทองถิ่นของตน   

ทั้งนี้  นายเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ  ไดรับรางวัลเปนใบเกียรติบัตร พรอมเข็มที่ระลึกของโครงการดวยรักและ
หวงใย  พรอมทุนการศึกษา  5,000  บาท  

 
                         

 ขยายเวลารบัสมัครงาน 
              โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนลูกจางชั่วคราว  (เหมาจาย) ตําแหนง 
ตาง ๆ  ดังนี้ 

1.  อาจารย    จํานวน  1   อัตรา   วุฒิครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการสอนวิชาเฉพาะดนตรีศึกษา  (ดนตรีไทย)   
วิชาเอกเครื่องสายไทย   มีประสบการณดานการขับรองเพลงไทยและการขับรองประสานเสียง   รวมถึงการบรรเลงรวมวง  
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  และมีความรูความสามารถพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน 

2.  เจาหนาที่วเิคราะหระบบ  (คอมพิวเตอร) จํานวน  1 อัตรา    วุฒิปริญญาตรี   สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร  วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร   คอมพิวเตอรธุรกิจ   หรือสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                               
มีความรูความสามารถในการจัดทํา  website   การพัฒนาฐานขอมูลบน   Web และ  PHP,  ASP  มีความรูดานระบบ
เครือขาย   และมีความรูความสามารถในการใชงานระบบปฏิบัติการ   Windows  และ  Linux  เปนอยางดี    มีความรู
ความสามารถในการฝกอบรมในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.   เจาหนาทีบ่ริการงานชาง (คอมพิวเตอร)   จํานวน  2  อัตรา  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา 
คอมพิวเตอร   ไฟฟา    อิเล็กทรอนิกส   หรือสาขาที่เกี่ยวของ  (ดานคอมพิวเตอร)  มีประสบการณดานซอมเครื่องคอมพิวเตอร  
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ    
                ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   งานบริหาร  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม  
โทรศัพท   02 - 2182314 ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน   2548  ไดในวันและเวลาราชการ 
      

 การใหบริการยืม – สงหนงัสือภายในจฬุา ฯ  
 ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  แจงขาวดีสําหรับคณาจารยคณะครุศาสตร  ที่มี 
ความประสงคจะขอยืมหนังสือตางคณะ   ทานไมตองเดินทางไปยืมดวยตนเองแลว   ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  
ไดมีบริการยืม – สงหนังสือภายในจุฬา ฯ  โดยจะใหบริการได เฉพาะหองสมุด 10 แหงภายในจุฬาฯ ซึ่งประกอบดวย   
สถาบันวิทยบริการ   ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร  (หองสมุดคณะอักษรศาสตร) หองสมุดคณะรัฐศาสตร หองสมุด
พาณิชยศาสตรและการบัญชี  หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร  หองสมุดคณะเภสัชศาสตร  หองสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร  หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร  หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว   และศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร      
 โดยเปนโครงการความรวมมือระหวางหองสมุดในจุฬาฯ ที่มีสถาบันวิทยบริการ เปนแกนกลาง จัดบริการรถวิ่ง  
รับ – สง หนังสือ วันละ 1 เที่ยว  ดังนั้นอาจารยทานใดมีความประสงคจะขอยืมหนังสือ จากหองสมุดที่เขารวมโครงการ  
โปรดติดตอ ทางโทรศัพท หรือ  E - mail ที่   ปยะ ศักดิ์เจริญ   โทร. 82427  หรือ  i_love_piya@hotmail.com    
หรือ  สมบูรณชัย  ชูสระนอย   โทร. 82441  หรือ  tock623@yahoo.com โดยกรอกแบบฟอรม หรือ สง E-mail  
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ใหรายละเอียดดังนี้    ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ภาควิชา และคณะ 
   ชื่อหองสมุด เจาของหนังสือที่ตองการยืม ( เฉพาะหองสมุดที่เขารวมโครงการเทานั้น )  
   รายการหนังสือที่ตองการยืม ประกอบดวย ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง  ปที่พิมพ และเลขหมูหนังสือ 
 หรือติดตอขอแบบฟอรมกรอกขอมูลการขอใชบริการ ไดที่  บรรณารักษ/เจาหนาที่  ของศูนยบรรณสาร ฯ   
คณะครุศาสตร  ทุกวันทําการ   
 
 สําหรับระเบียบในการใหบริการมีดังนี ้

1. ยืมไดครั้งละไมเกิน 3 เลม 
2. สงหนังสือคืนตามวันกําหนดสง โดยสงคืนที่หองสมุดตนสังกัด   
3. ตองการยืมหนังสือตอ  แจงที่บรรณารักษหองสมุดตนสังกัด  หนังสือที่จะยืมตอได  ตองเปนหนังสือที่ไมเกิน

กําหนดสง  และไมมีผูขอจองใชตอ  โดยติดตอขอยืมไดในวันกําหนดสง หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน 
4. กรณีที่สงหนังสือเกินกําหนดเวลา  จายคาปรับที่หองสมุดตนสังกัดเมื่อนําหนังสือมาคืน วันละ 3 บาทสําหรับ

หนังสือทั่วไป  และวันละ 30 บาท สําหรับหนังสือจองและวิทยานิพนธ 
5. การไดรับและสงคืนหนังสือที่ตองการ  จะเปนไปตามกําหนดวัน เวลา และเสนทางของรถที่จะไปสง / รับคืน

หนังสือ 
6. ไมมีหนังสือคางสงของหองสมุดตางๆ อยูในรายการยืม 
7. ยืมไดเฉพาะหนังสือที่หองสมุดแตละแหงอนุญาตใหยืม 
 

    โครงการคายเยาวชนรกั  ธอส. ประจาํป  ๒๕๔๘  (ชวงปดภาคเรียน) 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห   (สํานักงานใหญ)   โดยฝายสื่อสารองคกรไดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรูใหกับบุตรของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ      ในชวงปดภาคการศึกษา ประจําป   2548   และไดใหสํานักงาน
กิจการนิสิต   คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  จัดนิสิตในการสรางสรรคกิจกรรม   และทักษะการดํารงชีวิต    ซึ่งมีนิสิตของคณะรวม
รับผิดชอบโครงการนี้ตั้งแตการรางหลักการและเหตุผล      และเสนอรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่จะเปนประโยชนตอเยาวชน
ซึ่งเปนบุตรหลานของพนักงานจํานวน   62  คน  เปนเด็กระดับช้ัน ป.4  ถึง  ม.3   และมีนิสิตคณะครุศาสตร ตั้งแตชั้นปที่  2 – 4  
ใหการเรียนรูและจัดกิจกรรม  จํานวน  18  คน   ภายใตการดูแลของอาจารย ดร. วรรณี   เจตจํานงนุช  ผูชวยคณบดีดาน
กิจการนิสิต      โดยไดจัดกิจกรรมไปเมื่อวันจันทรที่ 17  – วันเสาร ที่   22   ตุลาคม    2548    ณ โรงแรมโรส กาเดน  
สวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม   จากผลประเมินโครงการประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 
 

      การยื่นขอรับเงิน  กบข.  ของสมาชกิที่เกษยีณอายรุาชการ 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบข.)   ไดจัดงบประมาณสําหรับการจายเงินคืนใหแกสมาชิก   กบข.  ที่จะ
เกษียณอายุราชการในป  2548  นี้  ซึ่งสมาชิกผูเกษียณอายุสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนไดตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2548 
 สมาชิกสามารถปรึกษาและรับคําแนะนําเกี่ยวกับการยื่นเรื่องของรับเงินคืนไดที่   สวนราชการตนสังกัด  หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  ศูนยบริการขอมูลสมาชิก   กบข.  โทร.   1179  กด  6  หรือที่  member@gpf.or.th 
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  คณบดีคณะครุศาสตร  จฬุาฯ   ชี้เรียนระดับปรญิญาเอก 
      นอกเวลาราชการ  ตองบริหารเวลาใหดี 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   ๔  พฤศจิกายน ๒๕๔๘  เวลา   ๐๙.๐๐  น.  ณ  หอง  ๔๐๕   อาคาร  ๓   สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับดุษฎี
บัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  (นอกเวลาราชการ)  ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา    ๒๕๔๘  โดยมี  รอง
ศาสตราจารย  ดร.  พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ  คณบดี  เปนประธานกลาวตอนรับและใหขอคิดแกนิสิตใหม  สรุป
สาระสําคัญวา   “หลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษานี้นับเปนระดับปริญญาเอกหลักสูตรแรกของคณะครุศาสตร  และจุฬาฯ  
ที่เปดสอนนอกเวลาราชการ  เพราะฉะนั้นนิสิตรุนนี้จะมีความหมายและความสําคัญมาก   จัดเปนหลักสูตรนํารอง     หากทํา
ไดดีก็อาจจะมีหลักสูตรอื่นตามมา   อยางไรก็ตามความสําเร็จจะตองอาศัยความรวมมือของคณาจารยและนิสิต     แมนิสิต
สวนใหญที่เขามาศึกษาจะมีขอจํากัดในการเรียน  เพราะสวนใหญมีหนาที่การงานที่ทําควบคูกับการเรียนไปดวย  ดังนั้นการ
บริหารจัดการเวลาเปนส่ิงสําคัญอยางมาก   นอกจากนี้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการเรียนก็สําคัญเหนือส่ิงอื่นใด  เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวตองเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความแตกตางในเชิงวิชาการ  ภาวะผูนําในการใชทักษะบริหารจัดการ
และทักษะการทํางานรวมกันจะตองดีกวากอนเรียน” 

จากนั้น  รองศาสตราจารย  ดร. ชนิตา  รักษพลเมือง  หัวหนาภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปน
ผูนําทางการศึกษา  ไดกลาวแนะนําในเรื่องของโครงสรางภาควิชาฯ   ไดแก วิสัยทัศน   พันธกิจ  สาขาวิชาและหลักสูตร 
รวมทั้งใหขอคิดในการเรียนวา  “จุดเนนของคณะและภาควิชาในการผลิตบัณฑิตคือการดํารงรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกคนจึงตองเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นนําตามมาตรฐานสากลไมวาจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
นอกเวลาหรือในเวลาราชการ   พรอมทั้งไดฝากหัวใจความสําเร็จสําหรับนิสิตปริญญาเอก   คือ อริยสัจส่ีและคาถา  “๕  รู  สู
ความสําเร็จ”   ไดแก   รูคิด    รูคน     รูทัน     รูถองแท   และรูตนเอง” 
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หลังจากหัวหนาภาควิชา ฯ ใหขอคิดแลว   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  ณัฐนิภา   คุปรัตน   ประธานสาขาวิชา
บริหารการศึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ไดแนะนําคณาจารยประจําสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   แนะนําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  และกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

      การขอกูเงินเพื่อเคหะสงเคราะห 
 จุฬา  ฯ  เปดรับแบบแสดงความจํานงของขาราชการ  ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน   ลูกจางประจําเงิน
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  และพนักงานมหาวิทยาลัย   ที่สนใจขอกูสวัสดิการเพื่อเคหะสงเคราะหของมหาวิทยาลัย 
เพื่อปลูกบานสรางใหม/ทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรดมาก  ซื้อ  ไถถอน    ดัดแปลงหรือซอมแซมที่อยูอาศัยแหงแรกของตนเอง
ระหวางวันที่   25  ตุลาคม   -  25   พฤศจิกายน    2548   

ผูสนใจติดตอขอรับและยื่นแบบแสดงความจํานงไดที่    สายงานสวัสดิการ   สวนบริหารงานบุคคล  สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  อาคารจามจุรี   5    ชั้น  5   โทร.  02 – 218 – 0163,  02 – 218 - 0181 
 

 เชิญรวมเปนเจาภาพถวายผากฐนิ 
  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกําหนดถวายผากฐิน  ประจําป  2548  ณ  วัดบานพราว  อําเภอบานนา    
จังหวัดนครนายก   ในวันเสารที่   12  พฤศจิกายน    2548  เพื่อสรางศาลาธรรมสังเวช   โดยสามารถบริจาคไดที่ 
งานสารบรรณ   กองกลาง   ฝายบริการ   สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล    อาคาร  1  ชั้น  2  ถนนราชดําเนินกลาง   
กทม.   10200  โทร.  02 – 281 – 3613   หรือนําฝากเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย   จํากัด  (มหาชน)  สาขาราชดําเนิน    
เลขที่บัญชี   018-1-02145-5  ชื่อบัญชี  “กฐินสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”      แลวสงสําเนาใบฝากมางานสารบรรณ   
กองกลาง   ฝายบริการ   สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล    ถนนราชดําเนินกลาง  กทม.   10200    กรณีบริจาคเปนเช็ค   
ส่ังจายในนาม  “ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”   ธนาณัติส่ังจาย  ปณ. กระทรวงการคลัง  ในนาม   
“หัวหนาฝายบริการ” 
 

 ม. เกษตรศาสตร ขอเชิญรวมสมัมนา  NETDAY   2005 
 สํานักบริการคอมพิวเตอร และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   จัดสัมมนาทางวิชาการ  
NETDAY   2005  ระหวางวันที่  24 - 25 พฤศจิกายน  2548  เวลา 08.30-16.30  น.  ณ. อาคารสารนิเทศ  50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  เพื่อเผยแพรเทคโนโลยีดานเครือขาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ    โดยนําเสนอแนวคิด
และวิธีการประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน   อันมีบทบาทตอสังคมและวัฒนธรรม  อีกทั้งยังเปนการ
สรางความรวมมือระหวางกลุมผูใชเทคโนโลยีเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศดวย   

ผูสนใจสมัครสอบถามรายละเอียดไดที่   02-942-8200-2, 02-5620951-6 ตอ  2501, 2507 ,2508   หรือ 
2005 
 

 ขอเชิญฟงอภิปราย  “10  เรื่อง   เลี้ยงลูกยอดฮิต....พิชิตได” 
 คณะแพทยศาสตร จุฬา ฯ  ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟงอภิปราย   “10  เรื่อง  เล้ียงลูกยอดฮิต.....พิชิตได”    
ในวันพุธที่  30  พฤศจิกายน  2548  เวลา 13.00 น.  ณ  หองเฉลิมพรมมาส   อาคาร อปร.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   

ผูสนใจทั่วไปเขารับฟงไดฟรี ไมเสียคาใชจายใดๆ 
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 นาฏกรรมสดุดี  124  ป  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา 
สมาคมครุศาสตรสัมพันธ  รวมกับคณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   และกรมศิลปากร 

จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ  “นาฏกรรมสดุด ี 124  ป  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา” 
ในวันที่  25  พฤศจิกายน   2548  เวลา   13.00 – 15.00   น. 

หองประชุม   101  อาคาร   3  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพครบ   124  ป  ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

โดยความอนุเคราะหของกรมศิลปากร   เพื่อเปนการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน 
ที่มีตอปวงชนชาวไทยในเรื่องการศึกษา  วรรณคดี    และนาฏกรรม 

การแสดงประกอบดวย  การเสวนาวิชาการดานคุณคาของภาษาไทยในวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรรมไทย 
รวมทั้งสาธิตส่ิงควรรูกอนชมการแสดงเบิกโรง  ชุดนรสิงหาวตาร  บทพระราชนิพนธในลนเกลา ฯ  รัชกาลที่   6 

    
    

 

คอยพบกับ 
 

ครุศาสตรวิชาการ  :   เปลีย่นผานการศกึษาสูสงัคมฐานความรู 
จุฬา ฯ  วิชาการ’ 48 

 
 
 
 
 
พบ...... 
                หมอภาษา                                   ฉลาด   เกง  ดี  มีสุข 
                หองแหงการเรียนรูตนเอง              คายพัฒนาเด็ก             
                การศึกษาบนฐานการวิจัย             เรียนรูเพื่ออยูอยางสันติ 
                Talk  about    Ed.                  ลานวัฒนธรรมการเรียนรู   
                การแสดงดนตรีและละคร 
 
 

ในวันที่    23 – 27  พฤศจิกายน   2548 
ณ   คณะครุศาสตร  และริมสระน้ําขางรั้วคณะวิทยาศาสตร 

สอบถามรายละเอียดไดที่   โทร.  02-218-2417 
หรือที่   www.edu.chula.ac.th 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุ

      ประชุมแผนยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   7  พฤศจิกายน   2548  เวลา  13.00 น.  ณ  หอง  405  อาคาร   3    ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถ  ประชุมคณะกรรมการศูนย ฯ  เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรของศูนย  
ไดแก   วิสัยทัศน    พันธกิจ    จุดมุงหมาย 

 
 

 “ครุศาสตรคอนเสิรตครั้งที่   26” 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา   ภาควิชาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาฯ  จัดงาน  “ครุศาสตร 

คอนเสิรต ครั้งที่ 26”   ในวันศุกรที่  27  มกราคม  2549  ณ หอประชุมจุฬา ฯ  เพื่อเปนการเฉลิมฉลองเนื่องในมงคล
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ป   โดยจะนําบทเพลงจากสังคีตกวี
และบทเพลงที่ประพันธขึ้นใหม ๆ  อันไพเราะมีความหมายเปนมงคลที่ใชเฉลิมฉลองในวาระตาง ๆ มาขับกลอม 

 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 วัตถุประสงค        :       1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนกัเรียน 
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