
ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายเรือ่งความปลอดภยัดานอาหารโดยประกาศใหป  พ.ศ. ๒๕๔๗  เปน "ปแหงอาหารปลอดภยั"
เพือ่ใหภาครฐั  ภาคเอกชน  และประชาชนทกุคน ทัง้ผผูลติและผบูรโิภคไดตระหนกัและรวมมอืกนัใสใจในเรือ่งอาหารมากขึน้
โดยเฉพาะรานอาหารซึง่เปรยีบเสมอืนเปนครวัที ่๒ และเปนแหลงปรงุอาหารพรอมบรโิภค     กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมอนามยั
จึงจัดโครงการที่จะพัฒนามาตรฐานความสะอาดปลอดภัยใหครบวงจรเปนมาตรฐานหาดาวสำหรับรานอาหาร ซึ่งกำหนด
คุณสมบัติ    ๕   ประการ   ไดแก การมีอาหารสะอาดรสชาติอรอย การมีเมนูชูสุขภาพที่ผานการรับรองทางโภชนาการ
การเสริฟชอนกลางไปพรอมกบัอาหารทกุจาน การดแูลความสะอาดของหองน้ำของรานอาหาร  รวมทัง้สนบัสนนุการลางมอือยาง
ถูกตองกอนรับประทานอาหาร

คณะครศุาสตร จงึไดจดัโครงการรานอาหารหาดาวเพือ่สุขภาพขึน้    โดยมรีองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ
คณบด ี  เปนทีป่รกึษา  รองศาสตราจารย  ดร.สกุร ี รอดโพธิท์อง  รองคณบดดีานแผน  งบประมาณและการบรหิาร  เปนประธาน
และรองศาสตราจารย ดร.เอมอชัฌา  วฒันบรุานนท   ประธานสาขาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา   เปนรองประธานคณะกรรมการ
ดำเนนิงานโครงการรานอาหารหาดาวเพือ่สขุภาพ  ซึง่กจิกรรมประกอบดวย

๑.  การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารสะอาด รสชาติที่อรอย เมนูชูสุขภาพ การรณรงคใชชอนกลาง
ความสะอาดของหองน้ำ การลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหารเพื่อใหนักเรียน นิสิต คณาจารย และบุคลากร  จำนวน
อยางนอย  ๒๐%  มเีจตคตทิีด่ ี และสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารได   ซึง่จะมกีารสำรวจขอมลูจากผใูชบรกิาร
และมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคำนวณจำนวนแคลอรี่ที่ไดรับกับจำนวนแคลอรี่ที่รางกายตองการในแตละวัน

๒.  จัดอบรมผูประกอบการรานอาหารของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถมและฝายมัธยม และ
คณะครศุาสตรจำนวน   ๓๐  คน ใหมคีวามร ูและตระหนกัในเรือ่งการประกอบอาหารอยางถกูตองตามหลกัโภชนาการเพิม่ขึน้
อยางนอย ๒๐% ในเรือ่งอาหารสะอาด รสชาตอิรอย เมนชูสูขุภาพ การรณรงคการใชชอนกลาง การลางมอืและหองสวมสะอาด
โดยการเปรยีบเทยีบผลการผานเกณฑประเมนิ "รานอาหารหาดาวเพือ่สขุภาพ"  และจดัทำเมนสูขุภาพแนะนำได

โครงการดงักลาวเริม่ดำเนนิการตัง้แตตลุาคม   ๒๕๔๙   เปนตนไป  ณ   สถานทีด่งันี้
๑.  โรงอาหารครศุาสตร     คณะครศุาสตร     จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
๒.  โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    ฝายประถม
๓.  โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    ฝายมธัยม
"โครงการนีน้กัเรยีน นสิติ คณาจารย และบคุลากร โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัฝายประถม    ฝายมธัยม

และคณะครศุาสตร จะมคีวามร ูความเขาใจ มเีจตคตทิีด่ ีจนสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพิม่ขึน้ไดอยาง
นอย ๒๐%  สวนผูประกอบการรานอาหารของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถมและฝายมัธยม และ
คณะครศุาสตร จะมคีวามร ูและตระหนกัในเรือ่งการประกอบอาหารอยางถกูตองตามหลกัโภชนาการและสขุาภบิาลอาหาร และ
สามารถนำไปปฏบิตัใิหไดคณุภาพและมาตรฐานโครงการรานอาหารหาดาวเพือ่สขุภาพของกรมอนามยั ไดอยางนอย 50% ของ
รานอาหาร  นอกจากนีห้นวยโภชนาการของโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝายประถมและฝายมธัยม สามารถจดัทำเมนชูสูขุภาพ พรอม
ทัง้ตดิประกาศจำนวนแคลอรีท่ีน่กัเรยีนไดรบัในการรบัประทานอาหารกลางวนัของนกัเรยีนไดดวย"   รองศาสตราจารย  ดร.เอมอชัฌา
กลาวสรุป

                    รานอาหารหาดาวเพือ่สขุภาพ
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กิจกรรมดานบริหาร

ขอแสดงความยินดี
ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยนิดกีบั นางฉวรีตัน  เกษตรสนุทร ในโอกาสไดรบัพระบรมราชโองการ

ใหเปนสมาชกิสมชัชาแหงชาติ
นางฉวรีตัน    เกษตรสนุทร   ขณะนีเ้ปนนสิติระดบัปรญิญาเอก   สาขาวชิาอดุมศกึษา คณะครศุาสตร   ปจจบุนัเปน

ผตูรวจราชการกระทรวงวฒันธรรม

ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร  แสงสวัสด์ิ ในโอกาสที่ไดรับการ
สรรหาใหเปนประธานชมรมอาจารย คณะครศุาสตร  ตัง้แตวนัที ่๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙  โดยมวีาระ ๒ ป

อาจารยไดรบัแตงตัง้เปนประธานชมรมอาจารย

ผลการเลือกตั้งประธานชมรมอาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๔๙

หนวยงาน จำนวนผูมีสิทธ ิ์ จำนวนผูมาลงคะแนน รอยละ ไมออกเสยีง

ภาควิชา

สาธิตฝายประถม

สาธิตฝายมัธยม
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รวมคะแนนผสูมคัร
หมายเลข ๑ ผชูวยศาสตราจารย ประภสัสร   รจุพิร    ได   ๗๓     คะแนน
หมายเลข ๒ ผชูวยศาสตราจารย นรินัดร แสงสวสัดิ์    ได ๑๐๓    คะแนน

ขอเชญิรวมงานปใหม
ชมรมอาจารยคณะครศุาสตร   ขอเชญิคณาจารยทกุทานรวมงานเลีย้งเนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใหม ประจำป ๒๕๕๐

ในวนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองสมัมนา ๑  คณะครศุาสตร
สำนักงานเลขานุการ      ขอเชิญบุคลากรทุกทานรวมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  ประจำป  ๒๕๕๐

ในวนัที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานไทร คณะครศุาสตร
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คณะครศุาสตร แตงตัง้คณะกรรมการโครงการ Next  Generation for Teachers โดยมภีารกจิดงันี้
๑. วางแผนการดำเนินงานการบูรณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
๒. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารยและนิสิตในหลักสูตรและการเรียนการสอนที่

มีอยูแลว

เมือ่วนัที ่ ๘ - ๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙ ณ หอประชมุจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ฝายมธัยม จดัการงานวพิธิทศันา ครัง้ที ่๗ เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิล อดลุยเดชมหาราช
เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งเปนการแสดงของนักเรียน
คณาจารย ศษิยเกา และผปูกครอง นกัเรยีน โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝายมธัยม โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่รวมพลงั บคุลากร โรง
เรยีนสาธติจฬุาฯ ฝายมัธยม นอมเกลานอมกระหมอมถวายราชสักการะแสดง ความจงรักภักดี พรอมทั้งนอมอัญเชิญ
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเดจ็ พระเจาอยหูวัฯ    ทีพ่ระราชทานไววา "การรกัษาศลิปวฒันธรรม   คอืการรกัษาชาต"ิ
นำมาปฏบิตัใินรปูแบบของการแสดงงานศลิปกรรมใหสอดคลองกบันโยบายของกระทรวงวฒันธรรมอกีทัง้บรรลพุนัธกจิแหง
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม วาดวยการทำนุบำรุงและสืบสานศิลป
วัฒนธรรมไทยผานในศาสตร ทางศลิปกรรม ดานดรุยิางคศลิป  และนาฏศลิปซึง่เปนเอกลกัษณ ของชาตไิทย และเปนมรดก
ทางวฒันธรรมของโลก การแสดงวพิธิทศันา ครัง้ที ่๗ ประกอบ ดวยชดุการแสดงทัง้หมด ๗ ชดุ ดงันี้

 แตงตัง้คณะกรรมการโครงการ Next  Generation for Teachers

กจิกรรมดานศลิปวฒันธรรมและกฬีา

 ประกาศ/คำสัง่
คณะครศุาสตรมปีระกาศ/คำสัง่ ในชวงสปัดาหทีผ่านมา ดงันี้

๑.  แนวปฏบิตัใินการเสนอแตงตัง้ศาสตราภชิาน
๒.  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคดัเลอืกพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ (คณาจารย)
๓.  แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารสวสัดกิารหองอาหารคณะครศุาสตร
๔.  แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของภาควชิาหลกัสตูรการสอน  และ
      เทคโนโลยกีารศกึษา
๕.  แตงตัง้คณาจารยประจำหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของภาควชิาหลกัสตูรการสอน และเทคโนโลยกีารศกึษา
๖.  หลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการสอน พ.ศ. ๒๕๔๙
๗.  แตงตัง้คณะกรรมการโครงการ Next  Generation for Teachers

(ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)

 งานแสดงวพิธิทศันา ครัง้ที ่๗
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ชดุที ่๑ ขบัไมอาศริกราน เปนการขบัเสภาบทอาศริวาท และบรรเลงดวยวงมโหรเีครือ่ง ๘
ชดุที ่๒ ประเลงสานมโหร ี เปนวงมโหรบีรรเลงเพลงโหมโรงมหาฤกษ
ชดุที ่๓ ถวายกรนฤบด ี เปนการแสดงรำถวายพระพร
ชดุที ่๔ พลิว้ไผไกวประกรอง เปนการใชองักะลงุบรรเลง

เพลงพระราชนพินธไทยดำเนนิดอยประกอบสไลดมลัตวิชิัน่พระราชกรณยีกจิ
ชดุที ่๕ ดจุเทพครองตรภีพ เปนการแสดงโขนเรือ่งรามเกยีรติ ์ตอนขามสมทุร
ชดุที ่๖ บรรจบสนัน่หลา เปนการแสดงกลองสะบดัไชยในรปูแบบของขบวนแห
ชดุที ่๗ สาธติจฬุาฯ ถวายชยัมงคล เปนการขบัรองเพลงพระราชนพินธ
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากร นักเรียน  สมาคมผูปกครองและครูฯ

สมาคมนกัเรยีนเกาฯ และผปูกครองทกุทาน มา ณ โอกาสนี้
ประกวดขบัรองประสานเสยีง

กจิกรรมขบัรองประสานเสยีง โครงการศลิปวฒันธรรมและการแสดง กลมุ
สาระการเรียนรูศิลปะ   ไดสงคณะนักรองประสานเสียงของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ
ฝายมธัยม   ภายใตชือ่วง "จฬุดาร" เขารวมประกวดรองประสานเสยีงรายการ Siam
Paragon Christmas Carol Contest ชงิถวยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสยามพารากอนรวมกับสมาคมขับรองประสานเสียง
(ประเทศไทย)   รอบชงิชนะเลศิในวนัเสารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ ณ Fashion Hall
ชัน้ ๑ ศนูยการคาสยามพารากอน ผลปรากฏวา ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั
สอง พรอมประกาศนียบัตร   โดยมีอาจารยวิชฏาลัมพก   เหลาวานิช และ
อาจารยอธชิยั     ตระกลูเดช เปนผคูวบคมุการฝกซอม

ผลการแขงขนัการตดิตัง้และปรบัแตงระบบปฏบิตักิารลนิกุซ
กลมุสาระการเรยีนรกูารงานอาชพีและเทคโนโลย ีโรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายมธัยมไดสงนกัเรยีนเขารวมการแขงขนัการตดิ

ตัง้และปรบัแตงระบบปฏบิตักิารลนิกุซ เมือ่วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ จดัโดยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา เจาคณุทหาร
ลาดกระบงั     ในงานพระจอมเกลาลาดกระบงันทิรรศ ๔๙  เทศิไท ๖๐ ปครองราชย พระบดิาแหงเทคโนโลยขีองไทย

ผลปรากฏวา รางวลัชนะเลศิอนัดบั ๑ ไดแก ทมี CUD Code จากโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั     ฝายมธัยม
โดยไดรบัใบประกาศและเงนิรางวลั ๕,๐๐๐ บาท รายชือ่นกัเรยีนทีเ่ขาแขงขนัมดีงันี้

๑. นายภาสกร  ปานนอก ม.๖/๑
๒. นายอรรถวฒัน   พานชิม.๔/๒

โดยมอีาจารยทศพล ศลิลา เปนผคูวบคมุทมี



๕

ดนตรเีทีย่งวนั ครัง้ที ่๗
เมือ่วนัที ่๑๔  ธนัวาคม ๒๕๔๙  เวลา

๑๒.๑๕ น. ณ โถงอาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ
สาขาวชิาดนตรศีกึษา  ภาควชิาศลิปะดนตรี
และนาฏศลิปศกึษา  จดัดนตรเีทีย่งวนั ครัง้ที ่๗
การแสดงดนตร ี"วงปพาทยมอญ”

กฬีาบณัฑติศกึษาสมัพนัธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่๑๕
ระหวางวนัที ่๒๕ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๙   ณ มหาวทิยาลยัรามคำแหง  นสิติระดบับณัฑติศกึษาคณะครศุาสตร

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รวมแขงขนักฬีาบณัฑติศกึษาสมัพนัธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่๑๕    โดยมหาวทิยาลยัรามคำแหง
เปนเจาภาพ    ซึง่นสิติระดบับณัฑติศกึษา ไดรบัรางวลัดงันี้

นายธรีะภาพ  เพชรมลยักลุ  นสิติระดบัปรญิญาเอก ชัน้ปที ่๓ สาขาวชิาวธิวีทิยาการวจิยัการศกึษา ไดรบัรางวลั
รองชนะเลศิ อนัดบั ๒  จากการแขงขนักฬีาเทนนสิคผูสม    โดยกลาวถงึความประทบัใจในการแขงขนัครัง้นีว้า ทำใหรจูกั
กบัเพือ่นตางคณะและตางมหาวทิยาลยั  ทางมหาวทิยาลยัรามคำแหงซึง่เปนเจาภาพใหการตอนรบัเปนอยางด ีและจดัการ
แสดงในพธิเีปด (นำเสนอเกีย่วกบัเรือ่งสโุขทยัและประวตัพิอขนุรามคำแหง)  ไดอยางประทบัใจ  ประโยชนทีไ่ดรับจากการ
แขงขนัครัง้นีค้อืการเชือ่มความสมัพนัธระหวางนสิติ นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจากทัว่ประเทศ ชวยเสรมิสรางสมรรถนะ
ทางรางกายและเปนการผอนคลายจากการเรยีนทีด่สีงผลเชงิบวกตอศกัยภาพในการเรยีน

นางสาวทวิกา  แกลมกระโทก  นิสิตระดับปริญญาเอก ชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ไดรบัเหรยีญเงนิในการแขงขนักฬีาเทเบลิเทนนสิ ประเภทหญงิค ูและประเภทคผูสม  โดยกลาวถงึความประทบัใจในการ
แขงขันกีฬาบัณฑิตแหงประเทศไทยครั้งนี้วาเปนกิจกรรมที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาของแตละสถาบัน
อกีทัง้ยงัสรางเครอืขายความสมัพนัธระหวางนกัศกึษาตางสถาบนัดวย  และยงัชวยสงเสรมิและพฒันานกัศกึษาระดบับณัฑติ
ใหมคีวามเปนคนทีส่มบรูณ ไมใชมงุศกึษาเพยีงความรทูางวชิาการเทานัน้  นอกจากนีย้งัไดรบัมติรภาพและพฒันาตนเอง
มโีอกาสเปนตวัแทนของมหาวทิยาลยัในการสรางชือ่เสยีงทางดานกฬีา นอกจากนีย้งัมนีสิติระดบัปรญิญาเอกไดรบัเหรยีญ
เงนิในการแขงขนั บาสเกตบอลทมีหญงิดวย

กจิกรรมดานวริชักจิและกจิการพเิศษ

รวมมอืกบัมหาวทิยาลยัตางประเทศ
เมือ่วนัที ่  ๗   ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙   รองคณบดดีานวริชักจิและ

กจิการพเิศษ (ผชูวยศาสตราจารยชืน่ชนก  โควนิท)   และผชูวยคณบดดีาน
วริชักจิและกจิการพเิศษ   (ผชูวยศาสตราจารย ดร. อาภสัรา   ชนิวรรโณ)
ใหการตอนรบั   Dr. Tie Fatt Hee   จาก   University   of   Malaya   ประเทศมาเลเซยี
ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรยีนการสอนของคณะครศุาสตร   จฬุาฯ

เมือ่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชมุคณบดี
คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)    รองคณบดดีานวริชักจิ
และกจิการพเิศษ  (ผชูวยศาสตราจารย ดร.ชืน่ชนก  โควนิท)     และอาจารย
ดร.ดนญีา  อทุยัสขุ ใหการตอนรบัMr. Sang  S Kim,   Dr. C.J.  และ Dr. Joseph
J. Hobbs  จาก University of Missouri  - Columbia  ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ในโอกาสมาเยีย่มชมและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีน
การสอนของคณะครศุาสตร จฬุา ฯ



๖

ศนูยสงเสรมิการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย  คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รบัสมคัรครอูาสาสมคัร
โครงการสอนภาษาไทย ณ วดัไทยในสหรฐัอเมรกิา   ประจำปการศกึษา ๒๕๕๐ กำหนดการจำหนายใบสมคัรและรบัสมคัร
วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙  - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๐

ผูสนใจเขารวมโครงการ ซื้อใบสมัครไดที่ศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย   คณะครุศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ (อาคาร ๓) ชัน้ ๔  ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   โทร. ๐๒ - ๒๑๘ ๒๕๒๔
หรอื ๐๘๑ ๘๑๕ ๗๐๔๘    (ในเวลาราชการ)

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ขอเชญิรวมเสวนา อาศรมวจิยั : ยาจากสมนุไพรกบัการ
แพทยทางเลอืก ปที ่๓ ครัง้ที ่๙  เรือ่ง "Social  Research  in  Traditional and Alternative  Medicines"   วนัพธุที ่๒๗ ธนัวาคม
๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ หองประชมุ ๒๒๑ - ๒๒๒  ชัน้ ๒  อาคารสถาบนั ๒ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    (ไมเสยีคาใชจาย)

สอบถามรายละเอยีดและสำรองทีน่ัง่ไดที ่๐๒ - ๒๑๘ ๘๑๕๘  โทรสาร ๐๒ ๒๕๕ ๒๑๗๗

รบัสมคัรครอูาสาสมคัรสอนภาษาไทย

เสวนายาจากสมนุไพร

รบัอาสาสมคัร
สำนกัวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา สำนกังานพฒันากฬีาและนนัทนาการ รบัสมคัรอาสาสมคัร จำนวน ๕๐ คน เขาโครงการวจิยั

เรื่อง "ผลการฝกโยคะที่มีตอการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน"  เพื่อศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการฝกโยคะ  ๑๐  สัปดาห
ตอการพฒันาสขุภาวะของประชาชน

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดและสมคัรไดที ่โทร. ๐๒ ๒๑๕ ๗๓๕๗
ปดการใหบรกิาร

ศนูยกฬีาแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จะปดบรกิารทกุสนามกฬีา (สนามกฬีาในรม  สนามกฬีาในรม ๒  สนามกฬีาจฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั  สนามเทนนสิ  สระวายน้ำ 25 เมตร  สระวายน้ำ 50 เมตร  อาคาร Fitness Center  และรานคา CU. Sports  Center )
เนือ่งในวนัสงทายปเกาตอนรบัปใหม เพือ่ใหพนกังานของศนูยกฬีาแหงจฬุา ฯ  ไดมโีอกาสกลบัเยีย่มภมูลิำเนา      โดยจะปดบรกิารตัง้แต
วนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙  - วนัองัคารที ่๒ มกราคม ๒๕๕๐  และจะเปดใหบรกิารตามปกตใินวนัพธุที ่๓ มกราคม ๒๕๕๐
การเสนอผลงานประดษิฐคดิคนเพือ่ขอรบัรางวลั ฯ

สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ (วช.) ขอเชญิคณาจารยผสูนใจเสนอผลงานประดษิฐคดิคนเพือ่ขอรบัรางวลัผลงาน
ประดษิฐคดิคน ประจำป ๒๕๕๑

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดไดที ่สวนวจิยัเกยีรตคิณุ  ภารกจิบรหิารจดัการผลงานวจิยั สำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
จตจุกัร กท. ๑๐๙๐๐  โทร. ๐๒ - ๕๗๙ - ๒๒๘๘ ในวนัและเวลาราชการ หรอืทาง www.nrct .net

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

     กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

“ความเรอืงปญญาและคณุธรรม คอื มาตรฐานคณุภาพบณัฑติครศุาสตร”

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

นานาขาว

ศนูยตำราและเอกสารทางวชิาการ   คณะครศุาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ฉลองตอนรบัเทศกาลปใหม
ซือ้หนงัสอืครบ  ๒๐๐ บาท  รบัของสมนาคณุ    ฟรี

ตัง้แต ๑ -  ๙  มกราคม  ๒๕๕๐


