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เนื่องในโอกาสวันครู   ประจาํป ๒๕๕๒     ในวนัที ่๑๖  มกราคม  ๒๕๕๒  คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมวนัครูเชนเดียวกบัทุกป  กิจกรรมในปนี ้ ประกอบดวยนิทรรศการ  
“วันคร”ู   ภาพยนตรเร่ืองเกีย่วกับวชิาชพีครู     ประกวดบทประพนัธและคําขวัญ   ประกาศเกยีรติคุณ
คณาจารยดีเดน  นิสิตดีเดน   และมอบทุนนิสิตโครงการทุนการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติ 
ในหลวง ๘๐ พรรษา   นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง   “ครูกับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
ที่ยั่งยืน”   โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ อยุธยา    และคืนสูเหยาชาวสีเพลิง ณ ศาลาพระเกี้ยว  ประชุม
ใหญสามัญประจําปเพื่อเลอืกนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  ชุดที ่๑๙ และกรรมการกลางจาํนวน ๔ คน    
 “การจัดงานวนัครูของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับเปนกิจกรรมหนึ่งที่จัดเพื่อยกยอง 
เชิดชูเกียรติครู และสงเสริมใหคณาจารยและนิสิตไดทบทวนสิ่งที่ดีงามของวิชาชีพครู  มีพลังในการรับภาระ
งานครูในปตอไป และมีโอกาสสรางสรรคความคิดใหมในการพัฒนาวชิาชีพครูอยางตอเนื่องทุกป   จึงขอเชิญ
ชวนศิษยเกาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปรวมงานและรําลึกถึงพระคณุครูในวันคร”ู   
 

 กําหนดการงานวนัคร ู
วันศกุรที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐  น. ถวายภัตตาหารเชาและเครือ่งไทยธรรมแดพระภิกษุสงฆ  จํานวน  ๒๙ รูป 
     เพื่ออุทิศสวนกุศลแกคณาจารยผูลวงลับ  ณ  หองประชุม ๑๐๑  
             อาคารประชุมสุข อาชวอํารงุ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐  น. รับประทานอาหารเชา  ณ   หองชมรมอาจารย 
 
 
 
 
 

      ฉบับที่  ๔๖  ประจําสัปดาหที่  ๓    วันจันทรที่ ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. คณาจารย   นสิิต  และผูมีเกยีรติ  พรอมกนัที่หองประชมุ  ๑๐๑   
          อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 

                         คณาจารยอาวุโส  ประจําป  ๒๕๕๒  ลงทะเบียน 
                                     คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

คณบดีกลาวรายงานและกลาวไวอาลัยคณาจารยผูลวงลับ 
ประธานในพิธกีลาวเปดงาน 
ผูแทนคณาจารย  นําอานคําฉันทบูชาบูรพาจารย    
ประธานสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร  มอบพุมดอกไม 

คารวะปูชนียาจารย 
ประกาศเกยีรติคุณคณาจารยอาวุโส  ประจําป  ๒๕๕๒ 
คณาจารยอาวุโสรับของที่ระลึกจากประธาน 
ผูแทนคณาจารยอาวุโสมอบพุมดอกไมคารวะประธานในพิธ ี
นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  มอบของที่ระลกึแดคณาจารยอาวุโส 
ผูแทนคณาจารยมอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวุโส 
ผูแทนนิสิตบัณฑิตศึกษา   ผูแทนนิสิตปริญญาบัณฑิต   

 และผูแทนนักเรียน  มอบพวงมาลยัคารวะคณาจารยอาวุโส 
   มอบโลประกาศเกียรติคุณ 
    - คณาจารยดีเดนประจําป ๒๕๕๒ 
    - นิสิตดีเดน ประจําป ๒๕๕๒ 
    โดย คณบดี 
   มอบรางวัลการประกวดบทประพันธเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู 
    โดย คณบดี 

มอบทุนนิสิตโครงการทนุการศึกษา สาขาวิชาขาดแคลน 
เทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๑ 
โดย ศาสตราจารย ทานผูหญิงพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ครูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยัง่ยืน” 
    โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ อยุธยา 
๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. คืนสูเหยาชาวสีเพลิง  ณ ศาลาพระเกี้ยว 
   ประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อเลือกนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  
                                     ชุดที่  ๑๙  และกรรมการกลางจํานวน ๔ คน    
 
 

                              ***************************************************************** 
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          ขอเชิญรวมประกวดแตงคําประพนัธและคําขวญัเกี่ยวกับครู 

เนื่องในโอกาสวันคร ู
 

 
 
                                                     
 
 
 

เนื่องในโอกาสวันครู ป ๒๕๕๐   ซึง่ตรงกับปแหงการสถาปนาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัครบรอบหาทศวรรษ     ในปดังกลาว คณะครุศาสตรไดริเริ่มจัดใหมจีัดการประกวดแตง 
คําประพนัธและคําขวัญเกีย่วกับครู  เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนิสิต 
คณะครุศาสตรไดพัฒนาความสามารถในการแตงคําประพันธและคําขวัญเกี่ยวกับครู และไดมีโอกาส 
ยกยองเชิดชูเกียรติคุณครู     คณะครุศาสตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  
ในการประชมุคร้ังที่ ๑๐ /๒๕๕๑ วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๑  จงึเห็นควรจัดใหมีการประกวดดังกลาว
เปนประจาํทกุป   โดยกาํหนดรายละเอียดในการดําเนนิการประกวด   ดังตอไปนี้   
 
๑.ประเภทการประกวด 
 การประกวดแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก การประกวดคําขวัญ และการประกวดการแตงคํา
ประพันธ ดังมรีายละเอียด คือ 

๑.๑ การประกวดคําขวัญ  แบงเปน ๒ ระดับ 
    ๑.๑.๑ ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๑.๑.๑.๑  คําขวัญภาษาไทย  
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวงชัน้ที ่๑-๓ 
๑.๑.๑.๒  คําขวัญภาษาองักฤษ 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ชวงชั้นที่ ๒-๔ 

      ๑.๑.๑.๓  คําขวัญภาษาฝรัง่เศส 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวงชัน้ที ่๔ 
๑.๑.๑.๔  คําขวัญภาษาเยอรมัน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   ชวงชัน้ที ่๔ 
๑.๑.๑.๕  คําขวัญภาษาจนี 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวงชัน้ที ่๔ 
๑.๑.๑.๖  คําขวัญภาษาญีปุ่น 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวงชัน้ที ่๔ 
 



 ๔

      ๑.๑.๒ ระดับอุดมศึกษา 
๑.๑.๒.๑ คําขวัญภาษาไทย 
           สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และนสิิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๒ คําขวัญภาษาองักฤษ  
           สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และนสิิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร
๑.๑.๒.๓ คําขวัญภาษาฝรัง่เศส 
    สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๔ คําขวัญภาษาเยอรมัน 
              สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 

๑.๒ การประกวดแตงคําประพันธ  แบงเปน ๒ ระดับ 
         ๑.๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        กลอนสุภาพ (ความยาว ๒ บท) 
        สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวงชัน้ที ่๔ 

          ๑.๒.๒ ระดับอุดมศึกษา 
       กลอนสุภาพ (ความยาวอยางนอย ๘ บท) 
         สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร 
๒. หัวขอที่ใชในการประกวด 
 ทุกรายการใชหัวขอเดียวกนัในการประกวด คือ “เชิดชูครู” 
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธสิงผลงานเขาประกวด 
 ๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 ๓.๒ เปนนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
๔. สถานทีส่งผลงานเขาประกวด 
 ๔.๑ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่๑ และ ๒ สงทีก่ลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๒ คําขวัญภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่๒ สงทีก่ลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๓ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่ ๓  และกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชวงชัน้ที ่๔   
สงทีก่ลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ฝายมธัยม 
 
 



 ๕

 ๔.๔ คําขวัญภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน และภาษาจนีสาํหรับนักเรียน
ชวงชัน้ที ่๔ สงทีก่ลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 ๔.๕ กลอนสุภาพสาํหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตและนิสิตบณัฑิตศึกษา สงทีห่องธุรการ  ภาควิชา
หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารครุศาสตร ๔ ชั้น ๒ 
 
๕. ประเภทรางวลั 
 การประกวดทั้ง ๒ ประเภท ทุกรายการมี ๓ รางวัลไดแก รางวัลชนะเลิศรายการละ ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย
รายการละ ๒ รางวัล ดังมีรายละเอียดของรางวัลดังนี ้

๕.๑  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
    ๕.๑.๑ ชวงชั้นที่ ๑-๒           

  ประเภทคาํขวัญ 
               รางวัลชนะเลิศ  เงนิรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร   
    รางวัลชมเชย    เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท  พรอมเกยีรติบัตร  

                ๕.๑.๒ ชวงชั้นที่ ๓-๔      (ประเภทคําประพันธมีเฉพาะชวงชัน้ที ่๔)    
                           ประเภทคําขวัญ 
   รางวัลชนะเลศิ  เงนิรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร   
      รางวัลชมเชย    เงนิรางวัล    ๘๐๐ บาท  พรอมเกียรติบัตร 

  ประเภทคําประพันธ (มีเฉพาะชวงชั้นที่ ๔)    
รางวัลชนะเลศิ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 

  รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
๕.๒  ระดับอุดมศึกษา 

    ประเภทคําขวัญ 
   รางวัลชนะเลศิ  เงนิรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร   
      รางวัลชมเชย    เงนิรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  พรอมเกียรติบัตร 

  ประเภทคําประพันธ  
รางวัลชนะเลศิ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 

  รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
๖. การรับรางวัล 
 ผูที่ไดรับรางวลัจะตองเขารับรางวัลในงานวนัครูของคณะครุศาสตร (ผูไมมารับรางวัลในวนัดังกลาว
จะถือวาสละสทิธิ์) 
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     กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 

     คืนสูเหยา ครุศาสตร จุฬา ฯ ๕๒ 
 
 
 
 นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ (อาจารยชัยธวัชว  ไทยง) ขอเชิญชวนศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 
ทุกรุน  รวมงาน “คืนสูเหยา ครุศาสตร จฬุา ฯ ๕๒”   ในวนัศุกรที ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๒  ต้ังแตเวลา 
๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ศาลาพระเกี้ยว 
 “การจัดงานในปนีน้อกจากสังสรรคศิษยเกาครุศาสตรแลว คณะกรรมการการจัดงาน ฯ  ยังมี
จุดประสงคเพือ่มอบรายไดทีเ่หลือจากการจัดงานใหกับคณะครุศาสตรของเราเพื่อสมทบทุนสรางอาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวญัการศึกษาไทย ซึ่งขณะนีย้ังขาดงบประมาณอีกมาก   ทัง้นี ้สามารถติดตอ 
ขอซื้อบัตรรวมงานที่ผูแทนรุนของทาน หรือที่คณะครุศาสตรและกรรมการสมาคมครศุาสตรสัมพันธ   
หมายเลขติดตอซื้อบัตร ชัยธวัชว ไทยง ๐๘-๑๖๓๓-๓๖๓๗ , ภรศิริ  สุกสวาง ๐๘-๑๘๐๑-๒๘๘๖  
วิศรุตา  ขันทธรรม ๐๘-๑๗๗๗-๗๔๖๗   
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 เมื่อวันที่   ๑  ธันวาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๕ อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง   สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ จัด Research Forum  หัวขอเรื่อง “หัวขอการวิจัยใหม ๆ 
ที่นาสนใจ”  โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย  เปนวิทยากร  กลาวถึงเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการวิจัยที่นําสูการเปลี่ยนแปลงและชี้นําสังคม      แนวทางการวิจัยสาขาสังคมศาสตร     วิธีการวิจัย
ที่นาสนใจ  การประเมินคุณภาพงานวิจัย และแนวทางการเผยแพรผลงานวิจัย  
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     กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ     
 
 
 

   ตอนรับนักวิชาการตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ) และ  
รองคณบดีดานวิรัชกิจและกจิการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชืน่ชนก  โควนิท)  ใหการตอนรับและ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการกับอธิการบดแีละคณะจากมหาวิทยาลยั Westfield State College   
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในโอกาสมาเยือนคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่   ๒๔   ตุลาคม    ๒๕๕๑      รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ชื่นชนก  โควินท)  รวมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท)  ใหคําแนะนําครูอาสาในการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการ Fulbright English Teaching Assistantship (ETA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ 
คณะครุศาสตร 
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 เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รองคณบดีดานวิรัชกจิและกิจการพเิศษ (ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. ชื่นชนก   โควินท) ใหการตอนรับและบรรยายเรื่องการผลิตครูของประเทศไทยแกคณะผูแทนจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประเทศเนปาล  ในโอกาสมาเยือนคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

 เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ(ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ชื่นชนก   โควนิท )  ใหการตอนรับคณะผูแทนจากกระทรวงศกึษาธิการ  ประเทศศรีลังกา  ในโอกาสมาเยือน
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันจันทรที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รอง
ศาสตราจารย ดร.สุกรี รอดโพธิท์อง) ใหการตอนรับ Dr. Matthias Hadesbeck Deputy Director, 
Academic Student Counseling จาก Ludwig-Maximilian-University (LMU), Munich Germany ใน
โอกาสมาเยือนคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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                 คนดี - คนเกง       

                                                  
                                             กิจกรรมดานบริหาร 
 

 รับมอบคอมพิวเตอรโนตบุค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่  ๙   ธันวาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๒.๒๐ น. ณ หนาหองคณบดี   คณบดี  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ)  รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  
(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง)    และผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  
(ดร.สุวิมล  ธนะผลเลิศ)  รับมอบเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน ๗ เครื่อง มูลคา  ๑๙๔,๕๐๐ บาท   
(หนึง่แสนเกาหมื่นสีพ่นัหารอยบาทถวน)  จาก คุณนงลกัษณ  นรจนี  เพื่อมอบใหศูนยบรรณสารสนเทศ 
ทางการศึกษา สําหรับบริการใหนิสิตยืม 
 
 
 

   คณบดีรบัโลประกาศเกียรติคุณ 
  ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีกบั รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริิบรรณ
พิทักษ  ในโอกาสทีไ่ดรับการประกาศเกียรติคุณเปนผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุดและ
การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ประจาํป ๒๕๕๑   จากสมาคมหองสมุด 
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  โดยจะเขารับ 
การประกาศเกียรติคุณในวนัอังคารที่ ๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๕๑  ณ หองประชุมพิมานเมฆ แกรนด บอลรูม  
โรงแรมเดอะแกรนด อยธุยาบางกอก   
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                   คนดี - คนเกง         

                          ภาควชิาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
                        ขอเชิญชวนสงผลงานและเขารวมประชมุสัมมนาการวิจัย  
                    การวัดและประเมินทางการศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๑๗ 
              เรือ่ง  “กระแสและแนวโนมของโลก ในการวิจัย  การวัด  

  และการประเมินสถิติ และจิตวทิยาการศกึษา” 
                       ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๒ 
                         ณ ชลพฤกษรสีอรท  จังหวัดนครนายก 

                สนใจสอบถาม ๐๒ – ๒๑๘๒๕๗๘ ตอ ๘๐๐  หรือ http://www.cued-research .com 
 

     กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน        

  รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทกัษ  คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั   ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย เปนผูบริหารที่ใหการ
สนับสนนุการพัฒนาหองสมดุและสถานภาพของครูบรรณารักษ  ไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน  งบประมาณ
เงินกองทุนคณะครุศาสตรและเงินบริจาคจํานวนเงิน ๑๔,๓๙๘,๒๔๒  บาท  ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของศูนยบรรณสารสนเทศ คณะครุศาสตร สงเสริมใหมกีารนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 : 
1994 และ ISO 9001 : 2000  มาใชพัฒนาคุณภาพ จนทําใหศูนยบรรณสารสนเทศเปนแหลงการเรียนรูทาง
การศึกษาทีท่นัสมัยและไดมาตรฐาน อีกทั้งเปนแหลงศกึษาดงูานที่ดี และมีบทบาทสําคัญในการสนับสนนุ
ยกระดับสถานภาพครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน ใหมีสถานภาพเปนครูและสนบัสนุนใหมีการบรรจุ
หลักสูตรการเรียนการสอนวชิาการเรียนรูสารสนเทศในการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้หลักสูตรผลิตครู 
 
 
 
       ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สาขาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา 
         ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๑  ระดับปริญญาบณัฑิต 

  สํานักงานหลกัสูตรและการสอน ขอเชิญชวนนิสิตคณะครุศาสตรชั้นปที่ ๑ – ๓  สมคัรรับ  
     ทุนการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑   
     ระดับปริญญาบัณฑิต   
  สามารถดูรายละเอียดการสมัครรับทุนไดที่ http://www.edu.chula.ac.th  หรือสํานกังาน 

   หลักสูตร  อาคาร  ๖  ชัน้  ๑  คณะครุศาสตร 
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ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รายชื่อหนงัสือใหม ประจําวันท่ี   8  ธันวาคม  2551 
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