
µÒÁ·Õè¼ŒÙª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ•  ÇÔ·ÂÒ äÅŒ·Í§ ä´ŒÃÑº
áµ‹§µÑé§¨Ò¡¨ØÌÒÅ§¡Ã³•ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ       ãËŒ́ ÓÃ§µÓáË¹‹§
ÃÍ§¤³º Ṍ ·ÓË¹ŒÒ·Õè´ÙáÅ§Ò¹´ŒÒ¹¡Ô¨¡ÒÃ¹ÔÊÔµÊ×ºµ‹Í
¨Ò¡ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ•  ´Ã.¡ÃÃ³Ô¡ÒÃ•  ÊÑ̈ ¡ØÅ «Öè§à¡ÉÕÂ³
ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ¹Ñé¹ ¼ŒÙª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ•  ÇÔ·ÂÒ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¾ÃŒÍÁ·Õè
¨ÐÊÒ¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ¹ÔÊÔµãËŒ¾Ñ²¹Òµ‹Íà¹×èÍ§¨Ò¡·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
à¾ÃÒÐ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õéä´Œ´ÓÃ§µÓáË¹‹§¼ŒÙª‹ÇÂ¤³º Ṍ´ŒÒ¹¡Ô¨¡ÒÃ
¹ÔÊÔµÍÂ‹ÙáÅŒÇ áµ‹ÊÔè§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¨Ðà¹Œ¹à»š¹¾ÔàÈÉ ¤×Í

ñ. ́ ŒÒ¹¹âÂºÒÂ ̈ Ð¾ÂÒÂÒÁÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¹ÔÊÔµ´Óà¹Ô¹
¡ÒÃ Ñ̈´áÅÐÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÔÊÔµ·Ñé §ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÂ‹Ò§ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ
ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á     à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¹ÔÊÔµãËŒÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Õè¾Ö§»ÃÐÊ§¤•  à»š¹ºÑ³±Ôµ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¼ŒÙ¹Ó
ÁṎ ÔµÊÓ¹Ö¡µ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  áÅÐÁÕâÅ¡·ÑÈ¹•¡ÇŒÒ§ä¡Å·Ñé§ÃÐ´Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹ ÊÑ§¤Á »ÃÐà·È áÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ

ò. ́ ŒÒ¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ ̈ Ð¾ÂÒÂÒÁà¹Œ¹¡ÒÃ·Ó¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¢Í§¹ÔÊÔµãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸•àª×èÍÁâÂ§¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÊÒ¢ÒÇÔªÒãËŒÁÒ¡
¢Öé¹  áÅÐ¨Ðà¹Œ¹ãËŒ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹ÔÊÔµÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Œ¹áÅÐÁÕ¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§ÁÒ¡¢Öé¹

ó. ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í  µŒÍ§¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¤³Ò¨ÒÃÂ•·Ø¡·‹Ò¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¢Í§¡Ô̈ ¡ÒÃ¹ÔÊÔµ
àª‹¹ ¡ÒÃãËŒ¤Óá¹Ð¹ÓËÃ×Íà»š¹¤³Ò¨ÒÃÂ•·Õè»ÃÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃ¡Ô̈ ¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§¹ÔÊÔµ   ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÍºÃÁáÅÐ Ù́áÅ¹ÔÊÔµãËŒÍÂ‹Ù
ã¹ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂáÅÐ» Ô̄ºÑµÔµ¹ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁã¹Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹ÔÊÔµ  ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ á¡‹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Ô̈ ¡ÒÃ¹ÔÊÔµà¡ÕèÂÇ¡Ñº¹ÔÊÔµ
·Õè¡ÓÅÑ§»ÃÐÊº»̃ËÒÃÇÁ·Ñé§¹ÔÊÔµ·Õè·Ó¤ÇÒÁ Ṍ à¾×èÍËÒ·Ò§ª‹ÇÂàËÅ×Í¹ÔÊÔµ·Õè»ÃÐÊº»̃ËÒ áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³á¡‹¼ŒÙ·Ó¤ÇÒÁ
´Õ  ÊÓËÃÑº¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡¹ÔÊÔµ¹Ñé¹ÍÂÒ¡ãËŒ¹ÔÊÔµ·Ø¡¤¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¡Ô̈ ¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§¤³ÐãËŒÁÒ¡¢Öé¹  ÁÕ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡
¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ ÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÅÑ¡É³•·Õè́ Õ§ÒÁ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ ãªŒ¾ÅÑ§¤ÇÒÁ¤Ố ä»ã¹·Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤•µ‹Íµ¹àÍ§áÅÐ
ËÁ‹Ù¤³Ð

ã¹¹ÒÁ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Ô̈ ¡ÒÃ¹ÔÊÔµ¨Ð¾ÂÒÂÒÁ´Óà¹Ô¹§Ò¹ãËŒà¡Ố »ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÊÙ§ÊǾ µÒÁ¾Ñ¹¸¡Ô̈ ·Õèä´ŒÃÑº
ÁÍºËÁÒÂ áÅÐÂÔ¹ ṌÃÑº¿̃§¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðµ‹Ò§æ ¢Í§¤³Ò¨ÒÃÂ• ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ¹ÔÊÔµ·Ø¡¤¹à¾×èÍ¨Ð¹ÓÁÒ»ÃÑº»ÃØ§ã¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íä»



๒

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè  òö  µØÅÒ¤Á  òõôù  àÇÅÒ ðù.òð ¹.
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ ôðõ ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ¢ ÍÒªÇÍÓÃØ§
¼ŒÙª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ́ Ã.¾Ñ¹¸•ÈÑ¡ Ốì  ¾ÅÊÒÃÑÁÂ•  »ÃÐ¸Ò¹ÊÒ¢Ò
ÇÔªÒÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒ  à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô̧ Õà»•´â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ËÅÑ§»ÃÔÒâ·Á‹Ø§Ê‹Ù¤ÇÒÁà»š¹¼ŒÙ¹Ó·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ´ŒÇÂ
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ºŒÒ¹ÊÁà ç̈́ à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ
àÃ×èÍ§ "Í§¤•¤ÇÒÁÃŒÙÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒ·ŒÍ§¶Ôè¹"  «Öè§à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÊÒ¢ÒÇÔªÒÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•
¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÊÁà ç̈́ à Œ̈Ò¾ÃÐÂÒ  ̈ Ò¡¹Ñé¹à»š¹¡ÒÃ
¹ÓàÊ¹Í§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¢Í§¹ÔÊÔµ·ÕèÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¨Ó¹Ç¹
ñø  àÃ×èÍ§

â¤Ã§¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¨Ñ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÅÑ§
»ÃÔÒâ·àÃÕÂ¹à»š¹ Module à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÐººÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
á¹Ç¤Ố ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¹ÇãËÁ‹ à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È áÅÐ
¤ÇÒÁÃŒÙ»ÃÐÊº¡ÒÃ³•¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒ áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ
ã¹ÊÒ¢Ò·Õè àÅ×Í¡ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã·Ñé §¼ŒÙºÃÔËÒÃ
¤³Ò¨ÒÃÂ•  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÒ´ØÉ®ÕºÑ³±ÔµáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯ºŒÒ¹ÊÁà´ç¨à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ·ÕèÁÕ
ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́º»ÃÔÒâ· ãËŒà»š¹¼ŒÙ¹Ó·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃŒÙ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹ÃÐººÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾ÔèÁ
àµÔÁÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§  áÅÐÊÒÁÒÃ¶·ÓÇÔ̈ ÑÂà¾×èÍÊÃŒÒ§Í§¤•¤ÇÒÁ
ÃŒÙãËÁ‹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¹ÇãËÁ‹ä´ŒÍÂ‹Ò§
ÁÕÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾

⌦⌦⌦⌦⌦

⌫⌫⌫⌫⌫
ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ•  ́ Ã.¾Ä·¸Ôì    ÈÔÃÔºÃÃ³¾Ô·Ñ¡É•  ¤³º´ Õ     ä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔãËŒà´Ô¹·Ò§ä»»ÃÐªØÁáÅÐÈÖ¡ÉÒ

´Ù§Ò¹ÊÀÒ¤³º Ṍ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•/ÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ•áË‹§»ÃÐà·Èä·Â  ã¹ÇÑ¹·Õè  ø   ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹   òõôù   ³   ËŒÍ§
»ÃÐªØÁ·Í§¡ÇÒÇ   ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ     áÅÐ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ àÃ×èÍ§   "ÇÔ¡ÄµáÅÐâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ» Ô̄ÃÙ»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
áÅÐÊÑ§¤Áä·Â"    ã¹ÇÑ¹·Õè  ù  ñð ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõôù  ³ ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ•  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹  ̈ .àªÕÂ§ãËÁ‹

·Ñé§¹Õé ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ Ñ́§¡Å‹ÒÇ  ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.ÊØ¡ÃÕ  ÃÍ´â¾¸Ôì·Í§ ÃÍ§¤³º´Ṍ ŒÒ¹á¼¹ §º»ÃÐÁÒ³
áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ à»š¹¼ŒÙÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹¤³º Ṍ



๓

เมือ่วนัที ่๒๖  ตลุาคม ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๔๐๑ อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ   ผชูวยศาสตราจารย
เพยีงใจ  ศขุโรจน  รองคณบดดีานวจิยัและบรกิารวชิาการรกัษาราชการแทนคณบด ี  เปนประธานพธิเีปดอบรมโครงการ
จดัหาครชูาวตางประเทศเพือ่สอนภาษาองักฤษใหแกโรงเรยีนในจงัหวดันนทบรุ ีขององคการบรหิารสวนจงัหวดั
นนทบรุ ี    ซึง่จดัอบรมจำนวน ๒ วนั  เพือ่ใหครชูาวตางประเทศรแูละเขาใจบรบิท สงัคมและวฒันธรรมไทย  พรอมทัง้
เตรยีมความพรอมในดานการสอนภาษาองักฤษใหแกนกัเรยีนไทย  โดยมคีรชูาวตางประเทศเขารบัการอบรม จำนวน ๑๓๕
คน  และผทูีส่ำรองไว ๘ คน

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫

⌦   ⌦   ⌦   ⌦   ⌦   

บณัฑติวทิยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  แจงเรือ่งทนุอดุหนนุการศกึษาและวจิยั ประจำป ๒๕๕๐  ซึง่มี
รายละเอยีด ดงันี้

๑.  ทนุอดุหนนุการศกึษา
๑.๑  ทนุอดุหนนุการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เพือ่เฉลมิฉลองวโรกาสที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงเจรญิพระชนมายคุรบ ๗๒ พรรษา  (สนบัสนนุนสิติทีเ่ขาศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาดวย
วิธีพิเศษเทานั้น)

ภาคการศกึษาตน   รบัสมคัรตัง้แตบดันีถ้งึ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ภาคการศกึษาปลาย   รบัสมคัรตัง้แตวนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถงึ กนัยายน ๒๕๕๐

๑.๒   ทนุอดุหนนุการศกึษาเพือ่ทำหนาทีผ่ชูวยสอน   (ทำหนาทีผ่ชูวยสอนในภาควชิาทีน่สิติศกึษาอยู
เปนเวลาประมาณ ๑๐ ชัว่โมง/สปัดาห)

รบัสมคัรเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๐
๑.๓ ทนุมลูนธินิสิติเกาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั (สมคัรไดเฉพาะนสิติระดบัปรญิญามหาบณัฑติ)

รบัสมคัรเดอืนมถินุายน ๒๕๔๙



๔

๑.๔  ทนุมลูนธิเิพือ่การศกึษาคอมพวิเตอรและการสือ่สาร (สมคัรไดเฉพาะนสิติระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติทีเ่ขาศกึษาเปนปที ่๑)

รบัสมคัรเดอืนกรกฎาคม ๒๕๔๙
๑.๕   ทนุสมาคมราชกรฑีาสโมสร  (สมคัรไดเฉพาะนสิติระดบัปรญิญามหาบณัฑติที่

เขาศกึษาเปนปที ่๑)
รบัสมคัรเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๔๙

๑.๖  ทนุพลตร ีนายแพทยปชา  สริวิรสาร (สมคัรไดเฉพาะนสิติสหสาขาวชิาทัง้ระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติและปรญิญาดษุฎบีณัฑติ)

รบัสมคัรระหวางวนัที ่๖ - ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙
๑.๗  ทนุธนาคารกรงุศรอียธุยา จำกดั (มหาชน)  (เปนทนุสำหรบันสิติระดบัปรญิญา

มหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา)
รบัสมคัรระหวางวนัที ่๖ - ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙

๑.๘  ทนุประไพ  กลุศริ ิ  (เปนทนุสำหรบันสิติระดบัปรญิญามหาบณัฑติทกุสาขาวชิา)
รบัสมคัรระหวางวนัที ่๖ - ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙

๒.  ทนุอดุหนนุการวจิยั
๒.๑  ทนุสนบัสนนุวทิยานพินธ

๑.  ทนุ ๙๐ ป จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
๒.  ทนุอดุหนนุวทิยานพินธสำหรบันสิติ

รบัสมคัรเดอืนกรฎาคม  ๒๕๕๐   เดอืนพฤศจกิายน  ๒๕๕๐  และเดอืนมนีาคม  ๒๕๕๐
๒.๒  ทนุศาสตราจารย ดร.สปุระดษิฐ  บนุนาค  (สมคัรไดเฉพาะนสิติระดบัปรญิญา

ดษุฎบีณัฑติทกุสาขาวชิาทีห่วัขอวทิยานพินธไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการประจำคณะ/สหสาขาวชิาแลว)
รบัสมคัร ระหวางวนัที ่๑๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
๒.๓  ทนุกองทนุประดษิฐ  กลัยจาฤก  (สมคัรไดเฉพาะนสิติระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ

คณะนเิทศศาสตร  ทีห่วัขอวทิยานพินธไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการประจำคณะแลว)
รบัสมคัรระหวางวนัที ่๑๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๒.๔  ทนุอดุหนนุการทำวทิยานพินธของธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน)  (สมคัรได
เฉพาะนสิติระดบัปรญิญามหาบณัฑติทีห่วัขอวทิยานพินธไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการประจำคณะแลว)
และเปนเรื่องเกี่ยวกับธนาคารหรือเรื่องที่มีความสัมพันธกับกิจการธนาคาร หรือเรื่องที่มีความสัมพันธกับ
กจิการธนาคารหรอืโครงการวจิยัในสาขาวชิาอืน่ ๆ  ทีค่าดวาผลการวจิยัจะสามารถนำไปประยกุตใชใหเปน
ประโยชนตอสังคมได

รบัสมคัร ระหวางวนัที ่๖ - ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙
๒.๕  ทนุสำหรบันสิติระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติและมหาบณัฑติไปเสนอผลงานวชิาการในตาง

ประเทศ  (สำหรบันสิติระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติทีห่วัขอวทิยานพินธไดรบัการอนมุตัแิลว)
รบัสมคัรตลอดทัง้ป

๒.๖  ทนุสำหรบันสิติบณัฑติวทิยาลยัในการเผยแพรผลงานทางวชิาการภายในประเทศ (ในการ
ประชมุคณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัของรฐั (ทคบร.) เทานัน้ตองเปนการประชมุทีจ่ดัโดยทคบร.)

รับสมัครเดือนมีนาคมและตุลาคมของทุกป

ทัง้นี ้ตดิตอสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่หนวยสงเสรมิและพฒันาทางวชิาการ งานบรกิาร
การศกึษา บณัฑติวทิยาลยั โทร. ๐๒ - ๒๑๘ -๓๕๐๒ ถงึ ๓  หรอื http://www.grad.chula.ac.th
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เปดรบัสมคัรนสิติ  นอกเวลาราชการ  ตัง้แตบดันีจ้นถงึวนัที ่๑๙  มกราคม  ๒๕๕๐
ปริญญาเอก
๑.  สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  ๒.  สาขาวชิาพลศกึษา   ๓.  สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา
๔.  สาขาวชิาบรหิารการศกึษา  ๕.  สาขาวชิาอดุมศกึษา   ๖.   สาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน
๗.  สาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศกึษา  ๘.  สาขาวชิาวธิวีทิยาการวจิยัการศกึษา
ปรญิญาโท
๑.  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ๒.  สาขาวชิาบรหิารการศกึษา
๓.  สาขาวชิานเิทศการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร ๔.  สาขาวชิาวจิยัการศกึษา
เฉพาะสาขาวชิาบรหิารการศกึษา (ปรญิญาโท) รบัสมคัรตัง้แตบดันีถ้งึ  ๒๓  มนีาคม  ๒๕๕๐

              คณะครศุาสตร
                                  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดไดที ่โทร .๐๒ - ๒๑๘-๒๗๑๒
                       หรอืดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่ www.edu.chula.ac.th

ตามที ่ดร.สวุมิล  ธนะผลเลศิ  ผอูำนวยการศนูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา  ไดรบัอนมุตัเิขารวมประชมุ
โครงการอบรมบรรณารกัษ ผใูหบรกิารมมุความรตูลาดทนุ (SET Corner)  เมือ่วนัที ่๑๗ - ๑๘ สงิหาคม ๒๕๔๙  ณ
หอประชมุศาสตราจารย สงัเวยีน อนิทรวชิยั  ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย  นัน้  ดร.สวุมิล  ไดสรปุสาระสำคญั
เกีย่วกบัการประชมุ ดงันี้

⌦⌦⌦⌦⌦
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การบรรยายพเิศษ เรือ่ง การจดัการความรขูองหองสมดุ: อดตี ปจจบุนั อนาคต
                 โดยศาสตราจารยคณุหญงิแมนมาส ชวลติ
                 การจดัการความรมูมีานานแลว ดงัเชน หองสมดุอเิลก็ซานเดรยี มมีาไมต่ำกวา ๔,๐๐๐ป ไดรวบรวมทัง้หนงัสอื
จากทัว่โลกไว  เพราะความรเูปนสิง่จำเปนสำหรบัการดำรงชวีติ ทำชวีติใหมคีณุภาพ และทำใหสงัคมเกือ้กลู สมานฉนัท แหลง
สะสมความรใูนสมยัโบราณ ไดแก พระราชวงัและวดั เมือ่องคการ UNESCO ไดปฏริปูหนงัสอืใหมแีพรหลาย โดยใชสือ่สิง่
พมิพ สรางสนัตภิาพ และเนนหองสมดุคอื แหลงทีร่วบรวมความร ูวารสาร จนิตนาการและการจดัการใหเกดิประโยชนสงูสดุ
ในการถายทอดความรูไปสูกลุมเปาหมาย ซึ่งการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บและเขาถึงของบุคคลที่เปนเปา
หมายโดยไมจำกดั สอดคลองจรรยาบรรณความสำเรจ็ของบคุคล เกดิจาก บคุคลมคีวามพากเพยีร มแีหลงความรทูีด่แีละมี
บรรณารกัษบรหิารจดัการ การจดัความรตูองใหถงึผใูชมากทีส่ดุ ตามหลกัวชิาและศลีธรรม มกีารคดัเลอืกสิง่ทีด่ทีีส่ดุ ประเภท
ไหนเหมาะกับใคร การรวบรวมตองนำสิ่งตางๆออกมาใหหมด ผูบริหารตองรูวาตองทำอยางไร ทุกวันนี้ความจำเปนพัฒนา
คน โดย ใชแหลงความรมูากขึน้ ใหคดิถงึผใูชตองการอะไร  ตดัสนิใจอยางไร

การบรรยายเรือ่ง การจดัการความรกูบัการประยกุตใชในงานหองสมดุเฉพาะ
                  โดย อาจารยอภยั  ผลประกอบ
                   การบรหิารจดัการหองสมดุประกอบดวย  ๑. หองสมดุมชีวีติ  ๒. มมุมองธรุกจิ  ๓. บรกิารใหมากขึน้งานเทคนคิ
ใช cutsourcing ๕. ลด collection โดยเปน  E collection เขาแทนที ่ ๖. การสือ่สาร  ๗. บรรณารกัษ  /   นกัเอกสารสนเทศ
๘. การบรหิารจดัการสมยัใหม สำหรบัแรงผลกัดนัของการจดัการความร ู ไดแก คณุภาพ การแขงขนั ความพงึพอใจของลกูคา
ประสทิธภิาพของงาน  Infromation Explosion MIS  การปฏริปูระบบราชการ และการจดัการยคุใหม ความรมู ี ๒ ชนดิ คอื
Tacit knowledge เปนความรูที่ไดจากประสบการณ จากการเรียนรู จากการพัฒนาตนเอง จากทักษะการปฏิบัติงาน เปน
ความรทูีอ่ยใูนตวับคุลากร หรอืคนในองคกร สวน Expilcit knowledge เปนความรทูีไ่ดมกีารบนัทกึ เปนทฤษฎ ีเปนเอกสาร
ตำรา บทความ ซึง่การจดัการความร ู เปนการทำใหคนไดนำความร(ูแบงปนกนั) เพือ่ใชในการพฒันางาน  เพือ่ใหบรรลเุปา
หมายถงึวตัถปุระสงค และเปาหมายขององคกร ดงันัน้ การจดัการความร ูคอื การจดัการใหคนในองคการเกดิการเรยีนรไูป
ตลอดชวีติ ในการแสวงหาความรแูละนำไปพฒันางาน โดยการแบงปนความรซูึง่กนัและกนั เกดิวฒันธรรมของการเรยีนร ูและ
เครอืขายการเรยีนรใูนสงัคม การจดัการความรจูะสำเรจ็ไดนัน้  ผบูรหิารตองเปนผนูำ มกีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการทำงาน
การทำงานรวมกนัเปนทมี ทกุคนมสีวนรวม มบีรรยากาศและสิง่แวดลอมทีจ่ะเอือ้ตอการเรยีนรแูละการยกยองชมเชย สำหรบั
ปญหาและอปุสรรค คอื การไมแบงปนความร ูการจดัเกบ็คลงัความรไูมเปนระบบ การจดักระจายคนมคีวามรไูมพฒันา
หนวยงานคนเอง แตไปเปนวทิยากรใหหนวยงานอืน่และความเชือ่มัน่ในตนเองสงูไป
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การบรรยายเรือ่ง หลกัการจดัการความรสูำหรบัหองสมดุและดชันชีีว้ดั
             โดย  ผชูวยศาสตราจารย วรางคณา อนิทรพนิทวุฒัน
            กลาวถงึกรอบความคดิของการจดัการความร ูประกอบดวย ความร ูการสรางและการแสวงหา การจดัการความ
รใูหเปนระบบ การนำความรมูาประมวลและกรอง การใหโอกาสเขาถงึ ทัง้บคุลากรและผเูกีย่วของ มกีารแลกเปลีย่นแบง
ปนความร ูทำใหเกดิการเรยีนร ูสำหรบัปจจยัทีเ่อือ้ใหการจดัการความรมูปีระสทิธผิล ไดแก วฒันธรรมองคกร เทคโนโลยี
โครงสรางองคกร การวัดและประเมินผลกระบวนการเปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติขยายผล กลุมผูปฏิบัติสำหรับองค
ประกอบในการดำเนนิงานองคกร การจดัการความร ูไดแก การจดัการเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรม การสือ่สาร  กระบวน
การทำงานและเครือ่งมอื  การอบรมและการเรยีนร ูดชันแีละตวัชีว้ดั   การยกยองชมเชย การยอมรบัและใหรางวลั สวน
ตัวชี้วัดและดัชนีตองสอดคลองกับงานที่ทำจริงและประเมินผลในทุกกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตองสะทอนผลการ
ดำเนินการที่ชัดเจนดวย

การบรรยายเรือ่ง    Internet trading
               โดย มณีรัตน  อินออน

เปนการแนะนำขอมลูการลงทนุ และบรกิารตางๆ ของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และบรกิารขอมลูหนุ
ผานอนิเทอรเนต็   SET  SMART   และวธิกีารซือ้ขายหนุผานอนิเทอรเนต็

การสนทนาแนวทางการพฒันาหองสมดุในฝน..........สกูารปฏบิตัิ
                  โดย สรณะ  ฉายประเสรฐิ
                  กลาวถงึการดำเนนิงานของ  SET Coner  และโครงการตางๆ ทีต่ลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย  ดำเนนิ
การ  อาทิ

๑.    โครงการหองสมดุเสรมิปญญา ซึง่ทางตลาดหลกัทรพัยแหงประทศไทย ไดเขาไป
ชวยทางสมาคม        หองสมดุแหงประเทศไทย ในการพฒันาใหเปนหองสมดุสำหรบัชมุชนอยางสมบรูณแบบ

๒.     การมอบ CD  เพลงของวง  Dr. Sax Chamber Orchestra  เปนวงดนตรเียาวชน
ไทยทีไ่ปแขงขนั ณ ประเทศสวสิเซอรแลนด เมือ่ ๒๕-๒๙ กนัยายน ๒๕๔๙ และไดรางวลัชนะเลศิ ซึง่เปนวงจลุดรุยิางค
ภายใตการนำของรองศาสตราจารย ดร.สกุร ีเจรญิสขุ วทิยาลยัดรุยิางคศลิป
 มหาวทิยาลยัมหดิล จำนวน ๑,๐๐๐ แผน โดยจำหนายแผนละ  ๙๙ บาท เพือ่ใหนำรายไดไปพฒันาหองสมดุ  โดยมี
มลูนธิไิทยคมใหการสนบัสนนุในการนำเพลงทีช่นะการประกวดทางมลูนธิไิทยคมไดใหจดัทำเปน CD  จำนวน ๑  แสน
แผน และมอบใหหองสมดุทีม่ ี SET Corner 80 แหงๆละ ๑,๐๐๐ บาท สมาคมหองสมดุแหงประเทศไทย ๒,๐๐๐ แผน
ใหจำหนายและนำรายไดพัฒนาหองสมุดนั้นๆ
                    ๓.    โครงการฉายภาพยนตร ซึง่ทางหองสมดุมารวยม ีCD ภาพยนตรปละ ๑๕๐ เรือ่ง จงึมโีครงการใหยมื
แผน  CD ภาพยนตร ครัง้ละ   ๑๐ เรือ่ง แลว ใหสงตอหองสมดุในกลมุ  SET Corner ซึง่ถาหองสมดุมคีวามพรอมกจ็ะมี
การเซน็สญัญาเขาโครงการ จะเสยีคาใชจายเฉพาะการสงตอแผน  CD เทานัน้
        ดร.สวุมิล กลาววา ประโยชนทีไ่ดรบัจากการประชมุครัง้นี ้ทำใหไดพบบรรณารกัษ มมุความรตูลาดหลกัทรพัยได
แลกเปลีย่นขอคดิเหน็ ปญหาและอปุสรรค นอกจากนี ้ยงัไดรบั CD เพลงของวงดนตรเียาวชนไทยทีช่นะเลศิการประกวด
จำนวน ๑,๐๐๐ แผน เพือ่หารายไดเขาหองสมดุ อกีทัง้โครงการฉายภาพยนตร ซึง่ลวนเปนกจิกรรมทีต่องสานตอ เพือ่
เปนประโยชนตอสวนรวมตอไป



๘

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

     ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÊÓ¤Ñ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ Ô̧µ ¹ÔÊÔµ à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè áÅÐ¤³Ò¨ÒÃÂ• ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•
ò. à¾×èÍ¹ÓàÊ¹Í¢‹ÒÇÊÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñµ‹Í»ÃÐªÒ¤Á¤ÃØÈÒÊµÃ•
ó. à¾×èÍà»š¹Ê×èÍ¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•

          

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

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะครศุาสตร  ครัง้ที ่ ๒๐/๒๕๔๙  วนัพธุที ่ ๑๘
ตลุาคม  ๒๕๔๙  มมีตใิหปรบัปรงุระบบการประชาสมัพนัธ  และเหน็ชอบใหทกุภาควชิา/
หนวยงาน  สงขอมลูทีต่องการประชาสมัพนัธใหหนวยประชาสมัพนัธของคณะ  เพือ่ที่
จะไดดำเนินการประชาสัมพันธไปยังชองทางสื่อตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั  เพือ่ใหการประชาสมัพนัธของคณะมทีศิทางเดยีวกนั  ตลอดจนเปนการ
เผยแพรขอมลูขาวสารไดอยางทัง่ถงึ  อนัจะกอใหเกดิการเผยแพรขาวสารไปยงักลงุเปา
หมายทีต่องการอยางกวางขวาง  ดงันัน้ จงึขอความรวมมอืจากภาควชิา/หนวยงาน
ใหความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อทำการประชาสัมพันธตอไปดวย
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