
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            ดวยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัจะจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
คร้ังที่  ๓๑  ประจําป   ๒๕๕๒    โดยเริ่มมีการแขงขัน ต้ังแตวันที่ ๖  กุมภาพนัธ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๒  
พิธีเปดจะมีวนัที่  ๖  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๒   คณะครุศาสตร ไดเตรียมขบวนพาเหรด   โดยมีคณบดี 
(ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี)  เปนผูนาํขบวน พรอมผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่สาย
ปฏิบัติการ     

คณะครุศาสตรไดจัดทําเส้ือกีฬาใหแกนักกีฬา และผูที่มคีวามตั้งใจในการรวมเดนิขบวนพาเหรด
ในพิธีเปด  พรอมทั้งรวมซอมเชียรและเชยีรในพิธีปดกฬีา  ผูที่ประสงคจะเปนนักกีฬาหรือรวมเดิน 
ขบวนพาเหรด ขอใหแจงชื่อพรอมขนาดเสื้อ XS   S    M   L  XL   และขนาดพเิศษ   ไดดังนี้ 
 สํานักงาน/ภาควิชาที่ คุณกญัญา  อุนไทยแท หรือคุณวิศรุตา  ขันทธรรม 
 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ที ่ ผูชวยศาสตราจารย ภาสนีย  วรรณีเวชศิลป 
 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมธัยม  ที ่  อาจารย พรพรหม  ชัยฉัตรพรสุข         
 

ขอเชิญชวนบคุลากรผูสนใจสมัครแขงขันกฬีา ฯ  ติดตอกับผูประสานงานกฬีาแตละประเภท  
และรวมเปนกําลงัใจใหคณบดี   ซ่ึงจะวิ่งคบเพลิงในพิธีเปดการแขงขันกีฬา ฯ ดวย  
 
รายละเอียดการแขงขันกฬีา 
 
๑. เทนนิส   สมัครไดที่ รองศาสตราจารย ศุภฤกษ   มั่นใจตน  โทร. ๘๒๓๑๗ 

วันรับสมัคร  ๑๙ มกราคม – ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๒  
วันแขงขัน     ๒ –  ๖ มนีาคม  ๒๕๕๒  (บุคคล) 
                    ๘  มนีาคม ๒๕๕๒  (ทีม)      ณ  สนามเทนนิส 

๒. บิลเลยีดและสนุกเกอร   สมัครไดที่ นายไชยา   ลิขิตสารวิทย   โทร.๘๒๕๓๙-๔๐ 
 วนัรับสมัคร  ๖  – ๑๖  กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
วันแขงขัน  ๒๑ - ๒๒  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๒     ณ  โรงแรมเอเชีย 

ฉบับที่   ๓   ประจําสัปดาหที่  ๔  วันจันทรที่   ๒๖   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ขอเชิญรวมงานพิธีเปดกีฬาบุคลากร  ครั้งที่  ๓๑ 
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๓.  กีฬาทางน้ํา  สมัครไดที่ ผูชวยศาสตราจารย ถาวร  วรรณศิริ  โทร.๘๒๗๓๐-๑ 
วันรับสมัคร  ๒  – ๑๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
วันแขงขัน    ๑๙ – ๒๐ กุมภาพนัธ  ๒๕๕๒    ณ  สระวายน้าํ  ๒๕ เมตร  

๔.  กอลฟ  สมัครไดที่ รองศาสตราจารย วิสนศักดิ์  อวมเพ็ง โทร. ๘๒๓๔๑ 
 ผูชวยศาสตราจารย สุทธนะ ติงศภัทยิ โทร. ๘๒๓๑๙ 

 วนัรับสมัคร  ๖ – ๒๗ กุมภาพนัธ ๒๕๕๒ 
 วนัแขงขัน    จะแจงใหทราบภายหลงั 

๕. ฟุตบอล  สมคัรไดที่ อาจารยสุวัฒน กลิ่นเกษร โทร. ๘๒๓๓๕ 
     อาจารย ทนิวัฒน  นาคศรีอาภรณ  โทร. ๘๒๓๑๗ 
     นายสยาม ทองแสง  โทร. ๘๒๔๓๓ 

วันรับสมัคร  ๑๙ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๒ 
วันแขงขัน     ๖ กมุภาพนัธ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒    ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ   

๖. แบดมินตัน  สมัครไดที่ อาจารย ณัฐพร  สุดดี โทร. ๘๒๗๓๐ 
วันรับสมัคร  ๖ – ๑๓ กุมภาพนัธ ๒๕๕๒ 
วันแขงขัน    ๒๓  กมุภาพนัธ - ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๒    ณ  สนามกฬีาในรม ๒ 

๗.  กีฬาฮาเฮ   สมัครไดที่  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  อินทรถมยา  
                                      โทร. ๘๒๖๓๖   ตอ   ๓๒๐ 

                                        อาจารย ภารดี  อมรรัตนานนท  โทร. ๘๒๗๓๐ 
             อาจารย ชาญวิทย  อุปยโส โทร. ๘๒๓๓๕ 

วันรับสมัคร   จะแจงใหทราบภายหลงั  
วันแขงขัน      จะแจงใหทราบภายหลงั 

๘.  วอลเลยบอล   สมัครไดที่   อาจารยธนยศ  พุทธพงศ  โทร. ๘๒๓๔๑ 
    อาจารยทาเคชิ คชิมา  โทร. ๘๒๓๘๙ 

วันรับสมัคร   ๑๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ 
วันแขงขัน      ๑๓ กมุภาพนัธ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒  ณ สนามกีฬาในรม 

๙. เปตอง   สมัครไดที่ นายภัทรพณ  ติดตารัมย  โทร. ๘๒๔๓๓ 
วันรับสมัคร   ๑๙ มกราคม – ๒ กุมภาพนัธ  ๒๕๕๒ 
วันแขงขัน      ๖ กมุภาพนัธ – ๑๒ มนีาคม ๒๕๕๒  ณ สนามเปตอง 

  ๑๐.  โบวลิง่  สมัครไดที่ อาจารยธนยศ  พทุธพงศ โทร. ๘๒๓๔๑ 
วันรับสมัคร   ๑๑  –  ๒๓ กมุภาพนัธ   ๒๕๕๒  
วันแขงขัน      ๗ - ๘  มนีาคม ๒๕๕๒    ณ  SF BOWL เดอะมอลล งามวงศวาน 
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  ๑๑.  เทเบลิเทนนสิ  สมัครไดที่ อาจารย ณัฐพร  สุดดี โทร. ๘๒๗๓๐ 
วันรับสมัคร   ๒๖ มกราคม  –  ๖ กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒  
วันแขงขัน      ๒๔ กุมภาพนัธ  -  ๑๐  มนีาคม ๒๕๕๒    ณ  สนามกฬีาในรม 

  ๑๒.  ตะกรอ  สมัครไดที่ นายอทุิศ  ทองคํา โทร. ๘๒๓๖๓  
วันรับสมัคร   ๑๙ – ๓๐   มกราคม    ๒๕๕๒  
วันแขงขัน      ๑๐ - ๒๗   กมุภาพนัธ  ๒๕๕๒    ณ  สนามกฬีาในรม 

   ๑๓.  หมากกระดาน สมคัรไดที่ นายอํานวย  ธรรมธร โทร. ๘๒๕๓๒ 
วันรับสมัคร     ๒๖   มกราคม  - ๑๐ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๒     
วันแขงขัน       ๑๖   กุมภาพนัธ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒    ณ ศูนยกฬีา ฯ (สหกรณเดิม) 

๑๔. กรีฑา  สมัครไดที่    อาจารยวรกมล  สุนทรานนท โทร. ๘๒๓๔๑ 
                                     อาจารยธานินทร  บุญญาลงกรณ โทร. ๘๒๓๑๗ 
                                      อาจารย สมพงษ  มณีศักดิ์ประเสริฐ  โทร. ๘๒๗๓๐ 

วันรับสมัคร   ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๒  
วันแขงขัน     ๑๓   มนีาคม ๒๕๕๒    ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ 

๑๕.  ฟุตซอล   สมัครไดที่   อาจารยวิเชยีร  หรรษานมิติกุล โทร. ๘๒๓๓๕ 
                                          อาจารยชาญวิทย  อุปยโส  โทร. ๘๒๓๓๕ 

วันรับสมัคร  ๑๙ – ๓๐ มกราคม   ๒๕๕๒  
วันแขงขัน     ๑๐ กุมภาพนัธ - ๑๑  มนีาคม ๒๕๕๒    ณ  สนามฟุตซอล 

 
 
 
 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่คัดเลือก
เขาเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่๑  ปการศึกษา ๒๕๕๒   โดยผูสมัครจะตองเกิดตั้งแตวนัที ่๑  ธนัวาคม  
๒๕๔๕   ถึงวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๖    
 จําหนายใบสมัคร ต้ังแตวนัที่ ๒ – ๑๓  กมุภาพนัธ ๒๕๕๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
ยกเวนวนัหยุดราชการ     ณ   หองการเงนิ  โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม   
 ยื่นใบสมัคร  วนัที ่๒๑ และ ๒๒ กุมภาพนัธ  ๒๕๕๒  ตามวนั เวลาที่ระบุไวในใบสมัคร    
ที่โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 
 กําหนดทดสอบความพรอม  วนัที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒  ณ โรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  
 ประกาศผลการคัดเลือก วนัที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  
 กําหนดวันมอบตัวนักเรยีน  วนัที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
 สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที่ โรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๗๗๓ 

รับสมัครคัดเลือกเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
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    แนวทางการพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษา 

  
เมื่อวันที่   ๒๑  มกราคม   ๒๕๕๒   

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ  หอง  ๔๐๑  
อาคารประชุมสุข อาชวอาํรุง  สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา   ภาควชิาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป
ศึกษา   จัดสัมมนาเรื่อง  แนวทางการพฒันา
หลักสูตรดนตรีศึกษา  โดยม ีรองศาสตราจารย 
ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต   อาจารยชูวิทย  ยุระยง   
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.รังสพิันธุ  แข็งขนั   
ผูชวยศาสตราจารย  ศศิรัตน   บรรยายกจิ  และผูชวยศาสตราจารย  วทิยา  ไลทอง   เปนวิทยากร 
 

 ประกาศ / คําสั่งแตงต้ัง 
ในรอบสัปดาหที่ผานมาคณะครุศาสตร มีประกาศ / คําสั่ง   ดังนี ้
๑. ประกาศเรื่อง  รายชื่อรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเปนกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 
๒. คําสั่งแตงตั้ง  อาจารย  ดร. ปยพงษ   สุเมตติกุล   เปนผูชวยคณบดีฝายแผน  งบประมาณ 
      และประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม)   ต้ังแตวันที่  ๒๑  มกราคม   ๒๕๕๒ 
๓. คณะครุศาสตรแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล   ไตรวิจิตรคุณ  เปน ผูอํานวยการศูนย

ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ แทน  ศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย  
กาญจนวาสี   ต้ังแตวันที่  ๑๗  ธันวาคม   ๒๕๕๒   เปนตนไป  โดยมีวาระ   ๒  ป 
 

                        รายละเอียดของประกาศ / คําสั่ง  แตละฉบับสืบคนไดที่  www.edu.chula.ac.th 

กิจกรรมดานบริหาร 
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 รับสมัครงาน 

คณะครุศาสตร     จุฬา  ฯ   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหนงเจาหนาที่บริการการศึกษา    (โสตทัศนศึกษา)   วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  และ
มีความรูความสามารถดานโสตทัศนศึกษา   จํานวน  ๑  อัตรา    
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  สํานักงาน
เลขานุการ  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒ – ๓๓    ต้ังแตบัดนี้ - วันที่   ๒๗  
กุมภาพันธ   ๒๕๕๒   ในวันและเวลาราชการ     
 
 

 
 
 

 ประชุมวิชาการนานาชาติ 
 คณะนิเทศศาสตร   จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  ประจําป   ๒๕๕๒  หัวขอ “นิเทศศาสตรกบั
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษหนา”  (Communication  &   Sustainable  Development  in  the  Next  
Decade)   ในวันที่   ๑๑ – ๑๓  กุมภาพันธ   ๒๕๕๒  ณ   โรงแรมมณเฑียร   ถนนสุรวงศ   กทม.   

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๒๐๕ – ๖ 
 

  ทุนอุดหนุนการวิจยังานศลิปวัฒนธรรมรวมสมัย ประจําป 2552 
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย มีความประสงคจะใหทุนอุดหนุนการวิจัยงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผูสนใจติดตอสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๒ – ๔๒๒ - ๘๘๒๐ หรือ www.ocac.go.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ภาควิชา/ฝายวิจัย 
 

  การสนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดรับขอมูลจาก Alexander Von Humboldt 
Foundation สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เร่ือง การสนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ณ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก http://www.humboldt-foundation.de       
หรือ ภาควิชา/ฝายวิจัย 
 
 
 
 

นานาขาว 
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  ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ป.ป.ช.) จะใหทุนอุดหนุน
การศึกษาวิจัยแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล    ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผูสนใจประสงคจะเสนอ
ขอเสนอโครงการวิจัย ติดตอสอบถามไดที่ศูนยวิจัย สํานักงาน ป.ป.ช. โทร. ๐๒ – ๒๐๗-๐๑๗๑ ภายใน
วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ หรือดูรายละเอียดไดที่ www.nacc.go.th หรือที่ภาควิชา/ฝายวิจัย 
 

 หลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.) มีมติอนุมัติใหการรับรอง
ขาราชการผูผานการฝกอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกลาจํานวน  ๓  หลักสูตรที่เปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ระดับ  ๙   
ดังนี้ 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
สําหรับนักบริหารระดับสูง  รุนที่  ๑๐  และรุนที่  ๑๑ 
 ๒.  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุนที่  ๖  และ
รุนที่  ๗ 
 ๓.  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง   การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง 
รุนที่  ๕   และรุนที่  ๖ 
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