
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการสำหรับ

คณาจารยใหมคณะครศุาสตร  ครัง้ที ่๒

คณะกรรมการพฒันาคณาจารยใหม และสำนกังานหลกัสตูรและการสอน  จะจดัประชมุปฏบิตักิารการ
พฒันาวชิาการสำหรบัคณาจารยใหมคณะครศุาสตร  ครัง้ที ่๒  ในวนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐   ณ หองสมัมนา ๑
คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ผเูขาอบรมประกอบดวย คณาจารยใหม ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๕ -  ๑๕  กมุภาพนัธ
๒๕๕๐โดย ๕๐ คน มกีำหนดการ ดงันี้

กำหนดการ

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบยีนรบัเอกสาร  หนาหองสมัมนา ๑ อาคาร ๑
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  กลาวเปดประชมุและบรรยายเรือ่ง นโยบายการพฒันาคณาจารยใหม

โดย คณบดคีณะครศุาสตร
รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ ์ศริบิรรณพิทกัษ

            ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  การบรรยายเรือ่ง สบืสานงานครคูรศุาสตร
โดย รองศาสตราจารย ดร.กรรณกิาร สจักลุ

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.  รบัประทานอาหารวาง
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.  การอภปิรายเรือ่ง การพฒันาทางวชิาการ

โดย ผชูวยศาสตราจารย ดร.วรีะเทพ ปทมุเจรญิวฒันา
      ผชูวยศาสตราจารย ดร.ณฎัฐภรณ หลาวทอง
      ผชูวยศาสตราจารย เนาวนติย สงคราม
      ผดูำเนนิรายการ รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ สทุธจติต

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  ประชมุกลมุยอยปฏบิตักิารเรือ่ง การสบืสานคานยิมครศุาสตร

การเขยีนบทความวชิาการ และการกำหนดกรอบการวจิยั
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.   รบัประทานอาหารวาง
๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น.   รายงานการประชมุปฏบิตักิารกลมุยอย
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.   บรรยายเรือ่ง แนวทางการเขยีนตำรา บทความ และการทำวจิยั

เพือ่ขอกำหนดตำแหนงผชูวยศาสตราจารย
โดย ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.นงลกัษณ วริชัชยั

๑๖.๐๐-๑๖.๑๐ น.  สรปุและปดการประชมุปฏบิตักิาร



๒

งานวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา  เพื่อใหการพิจารณาโครงการบริการวิชาการที่นำเสนอ
เขาทีป่ระชมุคณะกรรมการประจำคณะครศุาสตร เปนไปดวยความเรยีบรอย ถกูตอง และรวดเรว็   ขอใหภาควชิา/
หนวยงานดำเนนิการตามระเบยีบจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั วาดวยการใหบรกิารวชิาการ พ.ศ. ๒๕๒๔
ทัง้นีส้ามารถดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th
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ผูชวยศาสตราจารย ฉัตรชัย  ยังพลขันธ  ไดรับการจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุน
คณะครศุาสตร  ปงบประมาณ ๒๕๕๐  (ครัง้ที ่๒)  จำนวนเงนิ  ๒๕,๐๐๐  บาท  ในการทำโครงการวจิยั
เรือ่ง  "เกณฑปกตสิมรรถภาพทางกายเพือ่สขุภาพของนกัเรยีน  ระดบัชัน้ประถมศกึษา  ๑ - ๖ โรงเรยีน
สาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ฝายประถม



⌫⌫⌫⌫⌫
ดวยคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)ในฐานะผูบริหารจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั  ไดรบัเชญิใหเดนิทางไปปฏบิตัริาชการเพือ่เขารวมพธิเีปดศนูยการเรยีนรแูละบรกิารวชิาการ
เครอืขายแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ณ จงัหวดันาน  ระหวางวนัที ่๒๖ - ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐
ดงันัน้  ในชวงเวลาดงักลาวรองศาสตราจารย ดร.สกุร ี รอดโพธิท์อง  รองคณบดดีานแผน งบประมาณ
และการบรหิาร เปนผรูกัษาราชการแทนคณบดี


ตามคำสั่งคณะครุศาสตร ที่ ๐๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  ไดแตงตั้ง

ผชูวยศาสตราจารย ดร.อำไพ ตรีณสาร หวัหนาภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิปศกึษา  รกัษาการประธาน
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา  นั้น เนื่องจากคำสั่งดังกลาวจะครบวาระในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
คณะครศุาสตร จงึแตตัง้ให หวัหนาภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิปศกึษา  รกัษาการประธานสาขาวชิา
นาฏศลิปศกึษา ตอไป  ตัง้แตวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ เปนตนไป โดยมวีาระ ๒ ป



๓

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณาจารยใหม
๒.  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา ของภาควิชาหลักสูตรการสอน
      และ เทคโนโลยีการศึกษา
๓.  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวชิา ของภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละ
      นาฏศลิปศกึษา
๔.   แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาของภาควิชานโยบาย การจัดการ
     และความเปนผูนำทางการศึกษา
๕.   แตงตัง้คณะกรรมการโครงการบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาโรงเรยีนนวตักรรมการศกึษา
๖.  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

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

เมือ่วนัที ่๗ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หอง ๔๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอำรุง  คณบดี
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ)  เปน
ประธานเปดโครงการพฒันางานบรกิารสคูวามเปนเลศิ
ครัง้ที ่๕ ซึง่จดัโดย หนวยบรหิารทรพัยากรมนษุย งานบรหิาร
ทัว่ไป จากนัน้เปนการบรรยายเรือ่ง "การสือ่สารอยางมี
ประสทิธภิาพสรางความประทบัใจ"  โดยผชูวยศาสตราจารย
ดร.รงุ ศรอีษัฎาพร อาจารยคณะนเิทศศาสตร จฬุา ฯ
และในวนัที ่๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองสมัมนา  เปนการบรรยายธรรมเรือ่ง
"ธรรมะกบัการปฏบิตังิานอยางมปีระสทิธภิาพ"  โดย พระมหาสมปอง ตาลปตุโต   วดัสรอยทอง

โครงการดงักลาวจดัใหแกเจาหนาทีข่องคณะครศุาสตร  โดย หนวยบรหิารทรพัยากรมนษุย
งานบรหิารทัว่ไป
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๔

     
จะจัดโครงการสัมมนาเผยแพรผลผลิตทางการวิจัย

เรือ่ง "การเปลีย่นผานการศกึษาเขาสยูคุเศรษฐกจิฐานความร"ู

วนัพธุที ่๒๘  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๔๕ น.

ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด คอนเวนชัน่  กรงุเทพมหานคร

⌫⌫    

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

          

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th
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เมือ่วนัที ่๗  กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โถงอาคารประชมุสขุ
อาชวอำรุงสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป
ศึกษา  จดัดนตรเีทีย่งวนั ครัง้ที ่๑๐  โดย "วงจฬุาวนาลยั" นสิติชัน้ปที ่๑
การแสดงประกอบดวย เพลงโหมโรงกระแตไตไม ๓ ชั้น  ลำตัดดนตรี
มฤคระเรงิหรอืระบำกวาง  ตบัแมศรทีรงเครือ่ง (ตบันก)  และนกขมิน้ ๓ ชัน้



ศูนยตำราและเอกสารทางวิชาการ  จะดำเนินการจัดโครงการพจนานุกรมทางการ
ศกึษาตามยทุธศาสตรความเปนเลศิในการบรกิารวชิาการดานหนงัสอืและวารสาร

ขอเชญิชวนคณาจารยคณะครศุาสตร    จดัทำผลงานพจนานกุรมทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หา
หรอืศาสตรทางดานการเรยีนการสอน    เพือ่จดัดำเนนิการตามโครงการพจนานกุรมทางการศกึษาตอไป

คณาจารยทานใดทีส่นใจ  ตดิตอไดที ่ผอูำนวยการศนูยตำราและเอกสารทางวชิาการ
(รองศาสตราจารย ดร.เอมอชัฌา  วฒันบรุานนท)   โทร ๐๒ - ๒๑๘๒๕๒๙




