
คณะครศุาสตรเรงจดัตัง้
ศนูยความเปนเลศิทางการศกึษา

ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃºÃÍº õð »‚  ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• ã¹»‚¾.È. òõõð ¹Õé  à¾×èÍà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
á¢‹§¢Ñ¹¢Í§ä·Âã¹àÇ·ÕâÅ¡ Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• ̈ Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹àÃ‹§´‹Ç¹ã¹¡ÒÃÂ¡ÃÐ Ñ́º¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒà»š¹
áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃŒÙáÅÐáËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§¢Í§á¼‹¹ Ố¹ã¹ Œ́Ò¹¤ÃØÈÒÊµÃ•ÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ•áÅÐ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ́ ŒÇÂàËµØ¼Å´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¤³Ð Ö̈§
ä´Œ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹áÅÐ Ñ́̈ µÑé§ÈÙ¹Â•¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËÁ‹  ·Ñé§¹Õéà¾×èÍÃÐ´ÁÊÃÃ¾¡ÓÅÑ§áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÓËÃÑº¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂáÅÐ
¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè̈ Óà»š¹àÃ‹§´‹Ç¹ÊÓËÃÑº¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒÁÕ¾ÅÑ§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È
â´ÂÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Õè»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹áÅÐ Ñ́̈ µÑé§ãËÁ‹¹ÕéÁÕ ¨Ó¹Ç¹ ñó ÈÙ¹Â•  ´Ñ§¹Õé

ñ.  ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓËÃÑºà ḉ¡áÅÐ¼ŒÙÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
ò.  ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓËÃÑº¼ŒÙÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ
ó. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂáÅÐ¡®ËÁÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ô. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¤ÇÒÁÃŒÙ
õ. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±•¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊ‹ÙÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ•
ö. ÈÙ¹Â•à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔ̈ ÑÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ
÷. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¨ÔµÊÓ¹Ö¡ÊÒ¸ÒÃ³Ð
ø. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹
ù. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍÍÒªÕ¾
ñð. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ññ. ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒ
ñò. ÈÙ¹Â•à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÅÑ§ÊÁÍ§´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ñó.  ÈÙ¹Â•ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ø¹·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐÊØ¹·ÃÕÂÈÖ¡ÉÒ

¹Í¡¨Ò¡ÈÙ¹Â•¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ  ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•ÂÑ§ä Œ́»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹áÅÐ Ñ́̈ µÑé§ÈÙ¹Â•ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ ÍÕ¡
¨Ó¹Ç¹ ô ÈÙ¹Â•  ÃÇÁÈÙ¹Â•ºÃÔ¡ÒÃ«Öè§ÁÕÍÂ‹Ùà ỐÁ ô ÈÙ¹Â• ÃÇÁà»š¹ ø ÈÙ¹Â•   ÈÙ¹Â•ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ·Õè»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹áÅÐ Ñ́̈ µÑé§ãËÁ‹ ô ÈÙ¹Â•
¨ÐÁÕÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ‹Ù·Õè  ªÑé¹ ò ÍÒ¤ÒÃ ò

ñ.  ÈÙ¹Â•Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ÁÅ.¨ÔÃÒÂØ - ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ•
·‹Ò¹¼ŒÙË-Ô§¾Ù¹·ÃÑ¾Â•  ¹¾Ç§È• ³ ÍÂØ̧ ÂÒ

 ò.  ÈÙ¹Â•Ê¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊǾ Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
ó.  ÈÙ¹Â•ÀÒÇÐ¼ŒÙ¹Ó·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.ÇÔ̈ ÔµÃ  ÈÃÕÊÍŒÒ¹
ô.  ÈÙ¹Â•µỐ µÒÁÇÔà¤ÃÒÐË•¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤ÃÙ



๒

¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ áµ‹§µÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙ  ¤³Ò¨ÒÃÂ• áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹áÅÐµÑÇº‹§ªÕéË¹‹ÇÂ§Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂáÅÐºØ¤¤Åà¤Ã×Í¢‹ÒÂ    â´Âáº‹§à»š¹ÃÐ Ñ́º
´Ñ§¹Õé

ñ.  ÃÐ´Ñº»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¤³º´Õ  ¨Ó¹Ç¹ ñ Ê¶ÒºÑ¹ ä´Œá¡‹ »ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¤³º Ṍ¤³Ð
¤ÃØÈÒÊµÃ•/ÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ•áË‹§»ÃÐà·Èä·Â  (ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.¾Ä· Ô̧ì  ÈÔÃÔºÃÃ³¾Ô·Ñ¡É•)

ò.  ÃÐ´Ñº»ÃÐ¸Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ï  ¨Ó¹Ç¹ ññ Ê¶ÒºÑ¹
ó.  ÃÐ´ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂ áÂ¡à»š¹

ÀÒ¤àË¹×ÍµÍ¹º¹  ¨Ó¹Ç¹  ó  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤àË¹×ÍµÍ¹Å‹Ò§ ¨Ó¹Ç¹  ö  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍµÍ¹º¹  ¨Ó¹Ç¹  ÷ Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍµÍ¹Å‹Ò§¡Å‹ØÁ ñ   ¨Ó¹Ç¹   ô  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍµÍ¹Å‹Ò§¡Å‹ØÁ ò  ¨Ó¹Ç¹    ñ  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡  ¨Ó¹Ç¹  ò  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤ãµŒµÍ¹º¹   ¨Ó¹Ç¹  ó  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹º¹  ¨Ó¹Ç¹  ö  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹Å‹Ò§ ¡Å‹ØÁ·Õè ñ  ¨Ó¹Ç¹    õ  Ê¶ÒºÑ¹
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃáÅÐÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹Å‹Ò§ ¡Å‹ØÁ·Õè ò  ¨Ó¹Ç¹  ñò  Ê¶ÒºÑ¹
ÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹Å‹Ò§ ¡Å‹ØÁ·Õè ó    ¨Ó¹Ç¹  ó  Ê¶ÒºÑ¹

กระทรวงศกึษาธกิารแตงตัง้คณะครศุาสตร จฬุา ฯ
เปนเครอืขาย การพฒันาคร ูคณาจารยและบคุลากร

ทางการศกึษา ระดบัประธานสภาคณบดี

ËÁÒÂàËµØ :  ÃÒÂª×èÍÊ¶ÒºÑ¹ÃÐ Ñ́º»ÃÐ¸Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ï áÅÐÃÐ´ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ï
ÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´Œ·Õè  WWW.edu.chula.ac.th

ÊÓËÃÑºÈÙ¹Â•ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃà´ÔÁ  ä´Œá¡‹
õ.  ÈÙ¹Â•¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ
     ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ‹Ù·ÕèªÑé¹ õ  ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ¢ ÍÒªÇÍÓÃØ§
ö  ÈÙ¹Â•¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ
     ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ‹Ù·ÕèªÑé¹ õ  ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ¢ ÍÒªÇÍÓÃØ§
÷. ÈÙ¹Â•à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÁÈ.¨ØÌÒÅ§¡Ã³•ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
     ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ‹Ù·ÕèªÑé¹ õ  ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ¢ ÍÒªÇÍÓÃØ§
ø. ÈÙ¹Â•Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍ‹Ò¹
     ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ‹Ù·ÕèªÑé¹Å‹Ò§ ÍÒ¤ÒÃ ò

ÈÙ¹Â• Ñ́§¡Å‹ÒÇ¨ÐÁÕÊ‹Ç¹·ÓãËŒ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•   ÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§áÅÐÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ãËŒÁÕ¾ÅÑ§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·ÈÁÒ¡¢Öé¹  ·Ñé§¹ÕéËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ¨Ð¹ÓÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÁÒàÊ¹ÍãËŒ·ÃÒºµ‹Íä»
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ประกาศ/คำสัง่

ขอเชญิฟงการเสนอผลการศกึษาดงูาน

µÒÁ·Õè¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•  ä´Œ̈ Ñ́ â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ÊÓËÃÑº¤³Ò¨ÒÃÂ•¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•  ³ ¡ÃØ§»¡̃¡Ôè§  »ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹ ¹Ñé¹   ã¹¡ÒÃ¹Õé
¡Å‹ØÁ¼ŒÙà´Ô¹·Ò§ä»ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ ä´Œ Ñ̈´·Ó¼ÅÊÃØ»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹áÅÐ¨Ð¹ÓàÊ¹Í   ã¹ÇÑ¹
¾ÄËÑÊº´Õ·Õè óð  ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹  òõôù  àÇÅÒ ñò.ðð - ñó.ðð ¹.   ³ ËŒÍ§ÈÙ¹Â•ÊÒÃ¹Ôà·È

¢ÍàªÔ-¼ŒÙÊ¹ã¨à¢ŒÒ¿̃§¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ µÒÁÇÑ¹ àÇÅÒ áÅÐÊ¶Ò¹·Õè´Ñ§¡Å‹ÒÇ

กิจกรรมดานบริหาร

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•ÁÕ»ÃÐ¡ÒÈáµ‹§µÑé§ãËŒ¤³Ò¨ÒÃÂ•¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• à»š¹¼ŒÙá·¹¤³Ò¨ÒÃÂ•ã¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤ÇÔªÒËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ¨Ó¹Ç¹ ó ·‹Ò¹ ´Ñ§¹Õé

ñ.  ¼ŒÙª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.ÊÁºÙÃ³•   ÍÔ¹·Ã•¶ÁÂÒ
ò.  ÍÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.ÂØÃÇÑ²¹•    ¤ÅŒÒÂÁ§¤Å
ó.  ÍÒ¨ÒÃÂ• ÍÃÃ¶¾Å    Í¹Ñ¹µÇÃÊ¡ØÅ
µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè ñ÷ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõôù  à»š¹µŒ¹ä» â´ÂãËŒÁÕÇÒÃÐ ò »‚

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

ดนตรเีทีย่งวนั
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè  ñ÷  ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõôù  àÇÅÒ ñò.ñõ ¹. ³ ËŒÍ§ ñðø ÍÒ¤ÒÃ ò

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ´¹µÃÕÈÖ¡ÉÒ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÔÅ»Ð ´¹µÃÕáÅÐ¹Ò¯ÈÔÅ»ŠÈÖ¡ÉÒ ¨Ñ́ à´ÕèÂÇ´¹µÃṎ Õ¹¼Õ¼Ò ¡‹Ùà¨Ôé§ àÍŒÍËÙâ´Â  ÈÔÅ»•¹
¨Ò¡Á³±Å¡ÇÒ§à¨Ò »ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹
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มาเยี่ยมมาเยือน

ตอนรบัผแูทนจากกระทรวงวฒันธรรม กรงุปกกิง่
เมือ่วนัที ่ ๑๕  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  คณบดี

(รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)
รองคณบดดีานหลกัสตูรและการสอน
(รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)
รองคณบดดีานวริชักจิและกจิการพเิศษ
(ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชืน่ชนก โควนิท)
ผูชวยคณบดดีานวริชักจิและกจิการพเิศษ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาภัสรา ชินวรรโณ)
ประธานสาขาวชิาดนตรศีกึษา  (อาจารยชวูทิย  ยรุะยง)
และ  ผูชวยศาสตราจารย  พงษลดา  ธรรมพทิกัษกลุ
ใหการตอนรบั  Mr. Fang  Jin Long  และ  Mr. Chawalit
Saejern  จากกระทรวงวัฒนธรรมของกรุงปกกิ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มา
บรรยายพเิศษใหนสิติสาขาวชิาดนตรศีกึษา  ตัง้แตวนัที่
๑๔ - ๑๗  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙

âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³•ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ½†ÒÂÁŅ̃ ÂÁ ̈ Ð Ñ́̈ ¡ÒÃáÊ´§ÇÔ¾Ô̧ ·ÑÈ¹Ò ¤ÃÑé§·Õè ÷ à¾×èÍà©ÅÔÁ¾ÃÐ
à¡ÕÂÃµÔ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà¨ŒÒÍÂ‹ÙËÑÇÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ªÁËÒÃÒª  à¹×èÍ§ã¹ÁËÒÁ§¤ÅÇâÃ¡ÒÊ·Ã§¤ÃÍ§ÊÔÃÔÃÒªÊÁºÑµÔ
¤Ãº öð »‚    â´Â¨Ð¨Ñ́ ã¹ÇÑ¹·Õè ø - ù ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõôù ³ ËÍ»ÃÐªØÁ Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³•ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¼ŒÙÊ¹ã¨ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ áÅÐÊÓÃÍ§·Õè¹Ñè§ä´Œ·Õè âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸Ôµ¨ØÌÒ Ï ½†ÒÂÁŅ̃ ÂÁ  â·Ã. ðò - òñøòóòñ

วพิธิทศันา ครัง้ที ่๗
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เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๗  อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง
รองคณบดดีานแผน งบประมาณและการบรหิาร (รองศาสตราจารย ดร.สกุร ีรอดโพธิท์อง) เปนประธาน
พรอมกลาวตอนรับผูแทนจาก UNESCO ประเทศไทย ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการสนับสนุนการใช
ICT ใหสถาบนัฝกหดัคร ูและผเูขาประชมุจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร  และ
ผูแทนของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในพิธีเปด "The  Next  Generation  of  Teachers
Project  Meeting  for  Thailand  and  Donation  of  SMART  Boards"    ซึง่เปนโครงการความรวมมอื
ระหวางคณะครศุาสตร จฬุา ฯ และUNESCO  มวีตัถปุระสงคเพือ่ตดิตามการใช ICT  ในการเรยีนการสอน
และเพื่อมอบอุปกรณนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย (SMART Board)   นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจาก Dr.Molly  Lee ,
Coordinator  APEID , จาก UNESCO มาใหความรูในเรื่องดังกลาวดวย

หลงัพธิเีปด คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  ไดรบัมอบ SMART  Boards
จาก IMI  INDUSTRY จำกัด  เพื่อใชในการเรียนการสอนตอไป

คณะครศุาสตร รบัมอบ SMART  Boards

ตอนรบัคณะผบูรหิารการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

เมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐  น.   ณ หอง ๔๐๕    อาคารประชมุสขุ  อาชวอำรงุ
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานตอนรับคณะผูบริหารการศึกษา
ของกระทรวงศกึษาธกิาร สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวในโอกาสเดนิทางมาศกึษาดงูานเพือ่
แลกเปลีย่นเรยีนร ูและสรางความรวมมอืในการพฒันาการศกึษา  โดยกลาวแสดงความยนิด ีและขอให
การเดนิมาเยีย่มชมและแลกเปลีย่นความรคูรัง้นี ้ไดเกดิประโยชน พรอมทัง้นำไปประยกุตใชภายในประเทศ
ซึง่คณะครศุาสตรกไ็ดประโยชนและเรยีนรไูปดวย  ทีส่ำคญัอยากใหการเยีย่มชมครัง้นีเ้ปนจดุเริม่ตน
โครงการทีจ่ะรวมมอืตอกนัในอนาคต   จากนัน้   รองคณบดดีานหลกัสตูรและการสอน (รองศาสตราจารย
ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)  ไดกลาวบรรยายเกีย่วกบัเรือ่งหลกัสตูรการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาบณัฑติ
และบณัฑติศกึษา รวมทัง้เรือ่งการฝกปฏบิตักิารวชิาชพีคร ู ทัง้นีม้รีองคณบดดีานวริชักจิและกจิการพเิศษ
(ผชูวยศาสตราจารย ดร.ชืน่ชนก โควนิท)  ผชูวยคณบดดีานวริชักจิและกจิการพเิศษ (ผชูวยศาสตราจารย
ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ)  และอาจารย ดร. ดนีญา  อุทัยสุข  ใหการตอนรบั



๖

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ
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ò. à¾×èÍ¹ÓàÊ¹Í¢‹ÒÇÊÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-µ‹Í»ÃÐªÒ¤Á¤ÃØÈÒÊµÃ•
ó. à¾×èÍà»š¹Ê×èÍ¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•

“ความเรอืงปญญาและคณุธรรม คอื มาตรฐานคณุภาพบณัฑติครศุาสตร”

Ê¶Ò¹·ÕèµỐ µ‹Í :    Ë¹‹ÇÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸• â·Ã. ð - òòñø - òôñ÷  â·ÃÊÒÃ ð - òòñõ - óõõø
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ขอขอบคณุ
นางเบญ็จา  มโนธรรม  เจาหนาทีศ่นูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา  ขอขอบพระคณุคณาจารย

เจาหนาที ่ทกุทานทีร่วมทำบญุพธิสีวดพระอภธิรรมและฌาปนกจิศพ คณุพอวงษ  นซีงั  เมือ่วนัที ่๑๐ - ๑๕
พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  ณ วดัสวางอารมณ  จ.ฉะเชงิเทรา

นานาขาว
แนะนำหนงัสอืใหม

ในชวงเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๔๙  ศนูยตำราและเอกสารทางวชิาการ ขอแนะนำหนงัสอืประมวล
บทความ เรื่อง "นวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา"    ซึ่งมีเนื้อหาที่เพิ่มพูนความรู
สำคญัและสอดคลอง สำหรบัใหครนูำไปพฒันาตนเองเพือ่การไดรบัตำแหนงวทิยฐานะทีส่งูขึน้     โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิศรา  ชูชาติ    รองศาสตราจารย อมรา  รอดดารา  และอาจารย ดร.สรอยสน  สกลรักษ
เปนบรรณาธกิาร  ราคาเลมละ  ๑๖๐  บาท

นอกจากนีศ้นูยตำรา ฯ เปดจำหนายหนังสือชวงพิเศษ ดงันี้
วนัองัคาร , วนัพฤหสับดี เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.




