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                   เมื่อวันที่   ๒๖  มกราคม   ๒๕๕๒  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรียสองรัชกาล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณบดี (ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี) กลาวตอนรับในงานเปดศูนย
สังเกตการณโลกและอวกาศเพื่อการเรียนรูวา การจัดมหกรรมสุริยุปราคาในวันนี้เปนพันธกิจสําคัญของคณะ
ครุศาสตรประการหนึ่ง ที่จะไดสงเสริมการเรียนรู  ใหกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป  
นอกจากนั้น  ยังเปนการเปดโอกาสใหผูที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตรและปรากฏการณตาง ๆ ของโลก
และอวกาศไดมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ รวมทั้งไดทํากิจกรรมที่สนใจรวมกัน  อัน
เปนสิ่งสําคญัยิ่งที่จะพัฒนาการเรียนรูใหกวางขวางออกไปยิ่งขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 

  ฉบับท่ี  ๔  ประจําสัปดาหท่ี  ๑   วันจนัทรที่  ๒ กมุภาพันธ  ๒๕๕๒    

  งานเปดศูนยสังเกตการณโลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู 
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             ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก อธิการบดี (ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล)  เปนประธานในพิธี
เปด  โดยมีผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม (รองศาสตราจารย วีระชาติ  สวนไพรินทร)  ผูบริหาร 
และคณาจารยคณะครุศาสตรมารวมงาน     งานดังกลาวจัดโดยศูนยสังเกตการณโลกและอวกาศเพื่อการ
เรียนรู โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม และ ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 

 โครงการฝกอบรมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 
                   เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๔๐๙ อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  
คณบดี (ศาสตราจารย ดร.ศริิชัย  กาญจนวาสี) เปนประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปดโครงการฝกอบรม
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเรื่อง Revitalizing  Higher  Education  Management    ซึ่งสาขาวิชาอุดมศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศกึษา รวมกับฝายฝกอบรมสํานักงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  กระทรวงการตางประเทศ จดัการประชุมใหแกผูบรหิารสถาบันอุดมศึกษาใน

กิจกรรมของภาควิชา 
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ประเทศตางๆ แถบภูมิภาคเอเชีย จํานวน ๒๐ คน จากประเทศตาง ๆ ดังตอไปนี ้ อฟักานิสถาน    บังคลาเทศ   
ภูฐาน   กัมพูชา  จีน  เอธโิอเปย  อินเดีย  อนิโดนีเซีย   จอรแดน  เคนยา  ลาว  มาดากัสกา  มาเลเซีย  โมริ
เชียส   พมา  เนปาล  ปากีสถาน  ฟลิปปนส  ศรีลงักา  เวียดนาม และไทย    เพื่อเสรมิสรางความรูและทักษะ
ในการบริหารจัดการอุดมศกึษา   โครงการดังกลาวมีระยะเวลาการจัดตั้งแตวันที ่๒๖ มกราคม ถึงวันที ่๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒   
            

  ประชุมสัมมนาการวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษาแหงประเทศไทยระดับชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร  จดัประชุมสัมมนาการวิจัย การวัดและ 
ประเมนิทางการศึกษาแหงประเทศไทยระดับชาติ   เร่ือง  “กระแสและแนวโนมของโลก  ในการวิจัย  
การวัด และการประเมิน สถิติ และจิตวิทยาการศึกษา (Global  Issues  and  Trends  in 
Educational  Research  , Measurement  , Evaluation , Statistics , and Psychology )  ระหวาง 
วันที่    ๒๙ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๒      ณ ชลพฤกษรีสอรท  จังหวัดนครนายก   เพื่อบุกเบิก 
องคความรูทางดานสถติิ   วิจัย    ประเมินผล และจิตวิทยา  โดยเชิญนกัวิชาการมีชื่อเสียงระดับโลก 
มารวมเปนวิทยากร   อาท ิ Prof. Marvin  C.Alkin ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับทฤษฎีการประเมนิ 
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 (Evaluation  Theories)  จาก UCLA    บรรยาย
เรื่อง “ประเด็นและแนวโนมของศาสตรเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการประเมิน”    Prof. Eiji  Muraki  
ผูเชี่ยวชาญดานทฤษฎีการทดสอบแนวใหมจาก 
Tohoku University  ประเทศญี่ปุน  บรรยายเรื่อง   
“การวิเคราะห Dichotomous และ Polytomous IRT 
ดวยโปรแกรม BILOG  และ PARSCALE”  Prof.  
Akihito  Kamata   ผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบ

หลายมิติ จาก Florida  State  University   บรรยายเรื่อง   “ประเดน็และแนวโนมของศาสตรเก่ียวกับสถิติ
การศึกษา”  และ  Prof.  Mark  Wilson  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและวิเคราะหทางจติวิทยา บรรยายเรื่อง 
“ประเดน็และแนวโนมของศาสตรเก่ียวกับการวิจัย  การวัด และจติวิทยาการศึกษา”     น อกจากนี้  ยังมีการ
นําเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยชั้นนําของเมืองไทยและตางประเทศอีก ๑๕  ทาน ดวย 
 
 
 
                 

 ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ช.) จะใหทนุอุดหนุน
การศึกษาวิจัยแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน ผูสนใจประสงคจะเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัย ติดตอสอบถามไดทีศ่นูยวิจัย สํานักงาน ป.ป.ช. โทร. ๐๒ – ๒๒๐๗-๐๑๗๑  ภายในวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒   หรือดรูายละเอียดไดที ่www.nacc.go.th      หรือที่ภาควิชา/ฝายวิจัย 
 
 
 
 

 อาจารยไดรับเลือกใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 
      ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ 

ไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ซึ่งจะอยูในวาระถึง 
วันที่  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
 
 
 

กิจกรรมฝายวิจัย 

คนดี - คนเกง 
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 นิสิตไดรับรางวัล 
 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๓๖  “หัวหมากเกม”  ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๒   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวมาริสะ   ซื่อตรง  นิสิตชั้นปที่ ๑  สาขาวิชามัธยมศึกษา – วิทยาศาสตร  ชนะเลิศเหรียญทอง 

กีฬาบริดจ   นางสาวมาริสะกลาววา  กีฬาดังกลาวชวยฝกความจําและการคิดอยางรอบคอบ  
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปนิษฐา  เรืองปญญาวุฒิ  นิสิตชั้นปที่  ๒  สาขาวิชามัธยม – ศิลป (เอกพลศึกษา –  
สุขศึกษา)  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทปนส้ันอัดลมสตรีทีม และรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภทปนสั้นสตรีทีม 
 นางสาวปนิษฐากลาววากีฬายิงปนทําใหมีสมาธิมากขึ้น   มีความพยายามตั้งใจทําในส่ิงที่ตนเอง
ชอบใหดีที่สุด  และรูสึกประทับใจที่สามารถทําประโยชนใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญชาวครศุาสตรทุกทานรวมเดินขบวนพาเหรดและชมการแสดง 
รู  รัก สามัคคี 

ในพิธีเปดกีฬาบุคลากรจุฬา ฯ คร้ังท่ี ๓๑   “จุฬา ฯ : บานนี้มีสุข” 
๖   กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

พบกัน เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
พลาดไมได 

ผูประสงครวมเดนิขบวนพาเหรด สามารถติดตอรับเส้ือไดที่  
สํานักงานเลขานุการคณะ 
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 การแจงความจํานงขอนําบุตรเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
     ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 สายงานสวัสดิการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แจงวา ผูที่มีสิทธิตาม
ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔  และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  และผูประสงคจะนําบุตรที่เกิด
ระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐  ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ (เฉพาะบุตรคนที่ ๑ ถึง ๓)  ซึ่งอยูใน
เกณฑเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  ในปการศึกษา ๒๕๕๗  ขอใหกรอกแบบ 
ใบแจงความจํานงเพื่อขอรับสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร  ตั้งแตวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ – ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๒  โดยแนบสําเนาเอกสารสูติบัตรบุตร  สําเนาทะเบียนสมรส  พรอมรับรองสําเนาถูกตองเพื่อ
ประกอบการลงทะเบียน โดยขอรับแบบฟอรมและสงที่หนวยงานตนสังกัด  เพ่ือจะไดดําเนินการสงสายงาน
สวัสดิการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒   
 ทั้งนี้   สามารถศึกษาระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตร
บุคลากรไดที่  http://hrm.chula.ac.th  
 

 แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 สายงานสวัสดิการ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทําแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก 
 ๑.  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สําหรับบุตรบุคคลตามแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน ไดแก  ผูปกครองซึ่งมีบุตรศึกษาอยูในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ในปจจุบัน    นักเรียนเกา
ของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ที่ไมมีบุตรศึกษาอยูในปจจุบันและมีความประสงคจะนําบุตรมาเขาศึกษา และ
บุคคลที่มีความสัมพันธอันดีงามแนนแฟนกับจุฬา ฯ 
 ๒.  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  สําหรับบุตรบุคลากรตําแหนง
อาจารย ตามที่ระบุไวในระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๓.  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  (สําหรับบุตรบุคคลภายนอก) 
 ทั้งนี้ สามารถศึกษาระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตร
บุคลากรไดที่  http://staffwelfare.hrm.chula.ac.th/๕.htm 
 
 
 

นานาขาว 
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 รับสมัครงาน 

 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  รับสมัครบคุคลเพื่อคดัเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  
ประจําสาขาวิชาบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  จํานวน  
๑  อัตรา  วุฒิปรญิญาเอกทางการศึกษา  สาขาวิชาบริหารการศึกษา แ ละสําเร็จการศึกษา  ระดับปรญิญา
โท  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ   มีประสบการณการสอน และการเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธในระดบัปรญิญาเอก – โท   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย    สํานักงานเลขานุการคณะ 
ครุศาสตร    โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๓๒   ตั้งแตบัดนี ้– ๒๗   กุมภาพันธ  ๒๕๕๒   ในเวลาราชการ 
 

 โครงการบริการวิชาการ 
 สํานักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา จัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  ประจําป   ๒๕๕๒  ดังนี้ 
 ๑.   โครงการอบรม  การเขียนหนังสือราชการ  หนังสือโตตอบ  และรายงานการประชุม 

๒.   โครงการอบรม  การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสาร  และการทําลายเอกสาร   
 ๓.   โครงการอบรม  ยุทธศาสตรการทํางานใหมีประสิทธิภาพ   

๔.  โครงการอบรม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานประชาสัมพันธ  
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   ฝายฝกอบรม   สํานักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
โทร.  ๐๓๘ - ๑๐๒ – ๒๙๐, ๒๙๑, ๒๙๓ ตอ ๑๐๑ – ๑๐๖   
 

 อบรมบุคลากร 
 สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กําหนดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร
ตางๆ   ประจําป  ๒๕๕๒  ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม  ๒๕๕๒  รวมทั้งสิ้น   ๔๐   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
โทรศัพท   ๐๒ – ๖๑๓ – ๓๘๒๒ – ๕   โทรสาร  ๐๒ – ๒๒๖ - ๔ ๓๙๕ 
 

 การเสนอผลงานประดิษฐคิดคน 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)  ขอเชญิชวนผูประสงคเสนอผลงานประดิษฐคดิคน 
เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ   :   รางวัลผลงานประดิษฐคดิคน  ประจําป  ๒๕๕๓   สามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมการเสนอผลงานไดที ่ www.nrct.go.th    และสงผลงานภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๒    
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่   ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
โทร.  ๐๒ – ๕๗๙-๒๒๘๘,๐๒ – ๕๖๑  - ๒๔๔๕  ตอ   ๕๓๐,  ๕๓๙    



 ๘

 
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รายชื่อหนงัสือใหม 
ประจําวันที่   ๒๖   มกราคม  ๒๕๕๒ 

 
กุลยา ตันติผลาชีวะ.  ๒๕๕๑.  รูปแบบการเรยีนการสอนปฐมวัยศึกษา.  กรงุเทพฯ: เบรน-เบส บุค.    ๓๗๒.๒๑ ก๗๒๘ร  

(๑ เลม) 
ถวัลย  มาศจรัส.  ๒๕๕๑.  บทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรูผูรียน และการจัดทําผลงานทางวิชาการของ

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑใหมของ ก.ค.ศ.  กรุงเทพฯ: ธารอักษร.  
๓๗๑.๓๙๔๔ ถ๒๖๗บ(๑ เลม) 

ภารดี อนันตนาวี.  ๒๕๕๑.  หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา.  ชลบุรี: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา.  ๓๗๑.๒ ภ๔๖๔ห(๒ เลม) 

วรรณี แกมเกตุ.  ๒๕๕๑.  วธิีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  
๐๐๑.๔๓ ว๒๗๑ว (๑ เลม)  

สุปราณี จิราณรงค.  ๒๕๕๑.  ครูประจําช้ันมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ๓๗๑.๑ ส๘
๒๕ค  (๗ เลม) 

เอมอร  จังศิริพรปกรณ.  ๒๕๕๑.  ความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรมลิสเรสเพ่ือการวิเคราะห.  กรุงเทพฯ: คณะ 
ครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.   ๕๑๙.๕๓๕ อ๙๑๑ค (๒ เลม) 

A day in the life : career options in library and information science.  ๒๐๐๗.  Westport, Conn. : Libraries 
Unlimited.   ๐๒๐.๒๓๗๓ D๒๗๓ (๑ เลม) 

Anderson, Nancy A.  ๒๐๐๗.  What should i read aloud? : a guide to ๒๐๐ best-selling picture books.  Newark, 
DE. : International reading association.     ๐๑๑.๖๒ A๕๔๘W(๑ เลม) 

Burbanik, Mary D.  ๒๐๐๘.  Developing as a professional a guide for contemporary paraprofessionals.  Clifton Park, 
NY. : Delmar Learning.     ๓๗๑.๑๔๑๒๔ B๘๖๗D(๑ เลม+ซีดี) 

Reforming the evaluation of research.  ๒๐๐๘.  San Francisco, CA. : Jossey-Bass.     ๓๗๘.๐๑๒ N๔๒ No.๑๑๘ 
(๑ เลม) 
 

 
  วัตถุประสงค :  ๑.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
       กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
       คณะครุศาสตร 
                       ๒.  เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 

   ๓.  เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี    www.edu.chula.ac.th 


