
 
 
 
 
 
 
                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
       เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่จังหวัดสระบุรี 
 
                          เมื่อวันที ่๒๕  มกราคม ๒๕๕๑   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จ 
ฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  ทีอํ่าเภอแกงคอย จงัหวัดสระบุรี  เปนการสวนพระองค  
โดยมี ผูบริหารและคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั อาทิ อธกิารบดี (ศาสตราจารย คุณหญิง ดร.
สุชาดา กีระนนัทน)  ประธานมูลนธิินิสิตเกาจฬุา ฯ (ศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บิณฑสันต)    ในสวนของ
คณะครุศาสตร มีคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ) รองคณบดีดานแผน งบประมาณ
และการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง) และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา  
เฝารับเสด็จ ฯ    

                      
 

                  

ฉบับที่  ๖  ประจําสัปดาหที่  ๒     วันจันทรที่   ๑๑   กุมภาพันธ  ๒๕๕๑    



 ๒

                                            
 
        

                                                 
                                                                                                                            
  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงทอดพระเนตร
ทัศนียภาพโครงการ  ทรงปลอยปลาและทรงปลูกตนจามจุรี 
              ทั้งนี้   คณะครุศาสตรมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ โรงเรียน  คือ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  
ฝายประถมและฝายมธัยม  แนวคิดในข้ันตนจะเนนความเปนเลิศแบบพหุปญญา  ทัง้ภาษา   ศิลปะ ดนตรี   
กีฬา   และวทิยาศาสตรเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับทองถิน่และสมดุลกบัธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ



 ๓

    กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

พอเพยีงและการพัฒนาที่ยัง่ยืน  เปนการศกึษาแนวใหมที่เหมาะสมกบัทองถิ่นและสมดุลกับธรรมชาติ 
สําหรับประชาคมในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกลเคียง    
   สําหรับขนาดของพื้นทีท่ี่คาดวาตองการใชพื้นที่รวมประมาณ ๓๐๐ ไร เนื่องจากวางแผนจะ
ใชหลักการของพืน้ที่สีเขยีวและประหยัดพลังงาน คือจะสรางอาคารสงูไมเกนิ ๓ ชัน้ และมีพืน้ที่สีเขียว โดย
แบงเปน ๓ สวน คือ สวนที่เปนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ฝายประถม ประมาณ ๑๐๐ ไร  
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ประมาณ ๑๐๐ ไร และสวนที่เปนบานพักนักเรียน 
บานพักนิสิตปฏิบัติการวิชาชพีครูและบานพักครู ประมาณ ๑๐๐ ไร   ใชระยะเวลาดาํเนนิการ ๓ ป   
(ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓)  คาดวาจะตองใชงบประมาณในการดําเนินการจํานวนมาก 
 
 
 
 

  พธิีมอบรางวลัการประกวดหนังสอืเด็กครั้งที่ ๒ 
 

                                   
 
                  เมื่อวันที่ ๑  กมุภาพนัธ ๒๕๕๑   เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
หัวหนาภาควชิาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ  ตีรณสาร)   
รองศาสตราจารย สัญญา  วงศอราม     ผูชวยศาสตราจารย สมโภชน  ทองแดง   และอาจารย ดร.อภิชาติ  
พลประเสริฐ   รวมพิธีมอบรางวลัการประกวดหนังสอืเพื่อเด็กครั้งที่ ๒  จัดโดยบริษัทสาํนกัพิมพชาง
นอย   มีนสิิตชั้นปที่ ๔ สาขาวชิาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา รับมอบรางวัล จาก นางประวีรัตน  
เทวอกัษร  กรรมการผูจัดการบริษัท สํานักพิมพชางนอย และรองกรรมการผูจัดการบริษัท จํากดั ตนน้าํ
แมนเนจเมนท    ดังนี ้
                 รางวัลที่ ๑  นางสาวทัศนีย  ทองรัตนะ    ไดรับเงินรางวัล  ๘,๐๐๐ บาท 



 ๔

              รางวลัที่ ๒  นายปวรงค       บุญชวย      ไดรับเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท 
              รางวลัที่ ๓  นางสาวภิญญดา  รัตนสงัข   ไดรับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท 
                 รางวัลชมเชย ๔ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท 
                          ๑.  นายไพศาล   ธนาคํา  ๒.  นายกมล  กีรติวชิรกุล 
                          ๓.  นางสาวปวิตา  ขาวสาํอาง             ๔.  นางสาวนฤมล  ชินหิรัญ 
 

  การเขยีนบทความเผยแพรผลงานวิทยานิพนธในวารสารวชิาการ 
  เมื่อวันที่ ๑  กมุภาพนัธ ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๔๐๑   
อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง    รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.
สุกรี  รอดโพธิท์อง)  เปนประธานเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรผลงานวทิยานิพนธของ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  เรื่อง  “การเขียนบทความเผยแพรผลงานวทิยานิพนธใน
วารสารวิชาการ”  โดยกลาวถงึความสําคัญของผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ไดรับ
การยอมรับในวงวิชาการอยางกวางขวาง เพราะสิง่ที่ผลิตออกมามีคุณคาที่ชวยผดงุใหคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยงัคงไดรับการยอมรับในเชงิวิชาการและคณุภาพของบณัฑิตตลอดมา   
 

     
 
 

                                        
 



 ๕

 จากนั้น ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   อดีตคณบดีคณะครุศาสตร  และรอง
อธิการบดีฝายวิจยั  มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย  บรรยายเรื่อง “แนวทางการเขียนบทความทาง
วิชาการ”  โดยไดเสนอในประเด็นที่สําคญั ๔ หัวขอใหญ ไดแก  หนึง่ เร่ืองของคณุคาและความจําเปนของ
ตําราและบทความ    สอง เร่ืองของหลกัการและกระบวนการในการเขียนโดยทั่วไป   สาม เร่ืองของ
ลักษณะของบทความและตาํราที่ดี  และสี ่เปนการเสนอเกร็ดความคิดทั่วไปเกีย่วกับการเขียนตาํราและ
บทความจากประสบการณของวิทยากรเอง   พรอมทั้งฝากวา “เวลาเขียนงานอยาไปเลยีนแบบใคร   
พัฒนาจากตวัเราเองจะเปนสิ่งทีส่ําคัญที่สุด นั่นคอื เราตองเปนตัวของเราเอง” 
  

  นสิิตรับมอบทุน 
  เมื่อวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ คณะครุศาสตร    คณบดี  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  รับมอบทุนโครงการเพื่อการศึกษา “แมพิมพไทยเพื่อพอ”  
ใหแกนิสิตคณะครุศาสตรที่ไดรับทุนเรียนภาษาอังกฤษเปนเวลา ๑ ป  จากสถาบันภาษาอังกฤษ 
วอลสตรีท (Wall  Street  Institute  , School  of  English)    ซึ่งมี มร.มิเชล เลอ เคลเล็ค เปนผูอํานวยการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลสตรีท และเปนผูคัดเลือกนิสิตเขารวมโครงการดังกลาว  ทั้งนี้การมอบทุนได
แบงเปนนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๗ คน  และระดับปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ๒ คน  เพื่อฝกทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพรอมในการ
ประกอบวิชาชีพครู 
 
 

     
      
 
 
 
 



 ๖

             กิจกรรมดานบริหาร  
 
 
                

 ขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการตองทาํอยางไร ตองใชผลงานอะไรบาง? 
ผูชวยคณบดดีานบริหารและทรัพยากรมนุษย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี รุโจปการ)   

แจงวา  คณาจารยทีม่ีความประสงคจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   สามารถศกึษารายละเอยีด  ประกาศตาง ๆ  เกีย่วกับการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ    รวมทัง้แบบฟอรมที่จะตองกรอก  ขัน้ตอน  คําจํากัดความขอ
ผลงานทางวชิาการแบบตาง ๆ  ฯลฯ  ไดที่ WWW.fpc.hrm.chula.ac.th/web 
    

 ขอเชิญรวมกิจกรรมของคณะ 
ดวยในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑   คณะครุศาสตร กําหนดใหมกีิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้  
๑. ประชุมคณาจารยทัง้คณะ   วันศุกรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชมุ  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
๒. รวมเปนเจาภาพบาํเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ  เจาฟา 

กัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยมพีระพิธธีรรมสวดพระอภิธรรม  ในวนัอาทติยที่ ๒๕   
พฤษภาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ   พระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท      (การแตงกาย สําหรับผูหญิง
นุงผาซ่ินดํากรอมสน  รองเทาหุมสน)     
  ขอเรียนเชิญคณาจารยทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาวขางตนดวย    
 

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป ๒๕๕๑    

๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาหลกัสูตร 
การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา 

๓. คําสั่งแตงตั้งคณาจารยประจําหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควชิาหลกัสูตร  
การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา   

๔. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษยเกาเกยีรติยศ ประจําป ๒๕๕๑ 
 (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

 



 ๗

    กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
   
            
 
 

 ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั 
  สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ แจงเรื่อง ประกาศคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  เร่ือง ทนุสนบัสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  มีรายละเอียดในการจัดสรร
เงินทุนเงนิอุดหนุนการวจิัย ดังนี ้

๑. โครงการวิจยัของหนวยงาน โครงการละไมเกิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการวิจยัทั่วไปไมจํากัดหัวขอ โครงการละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการวิจยัในชั้นเรียน โครงการละไมเกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ การจัดสรรเงินทนุ จะจดัสรร ดังนี ้
(๑) เงินทนุดําเนินการวิจยั พิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ 
(๒) เงินสมนาคุณอาจารยที่ปรึกษา หากผูวิจยัตองการทีป่รึกษาในการทาํงาน 

วิจัยคณะครุศาสตร จะจัดสรรเงินสมนาคณุใหแกอาจารยที่ปรึกษาโครงการละ ๒,๐๐๐ บาท   
(๓) เงินสมนาคุณผูวิจัยหากผูวิจัยสามารถทํางานวิจัยเสร็จภายใน 

กําหนดเวลาตามสัญญา คณะครุศาสตร จะจัดสรรเงินสมนาคุณแกวิจัย ประมาณ ๑๐ % ของเงินทุน
ดําเนินการวิจัยที่ไดรับ 

(๔) คาตอบแทนผูชวยวิจัย จัดตามสัดสวนจํานวนนิสิตของแตละสาขาวิชา 
โดยจํานวนเดือนที่จางขึ้นกับปริมาณงาน และจายผูชวยวิจัย นิสิตระดับปริญญาตรี เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท  
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท  จัดสรรใหเฉพาะโครงการวิจัยประเภทที่ ๑ และ ๒  
 คณาจารยผูสนใจติดตอขอแบบฟอรมและสงโครงการวจิัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาํนวน ๑๕ ชุด ไดที่
สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะครุศาสตร อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
โทรศัพท/โทรสาร ๒๑๘๒๕๕๐  หรือดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตของคณะทีh่ttp:www.edu.chula.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

 

    
  สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน  ภาควชิานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 

    คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
          ขยายเวลาเปดรบัสมัครเขาศกึษาตอภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
หลักสูตรปรญิญาโท (ในเวลาราชการ)  และ  หลกัสูตรปริญญาเอก (นอกเวลาราชการ) 
                                 จนถึงวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑   
        สนใจติดตอ  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๖๓๑  และ  ๐๒ - ๒๑๘ – ๒๖๓๑     
                                         หรือที่ www.edu.chula.ac.th/nfed 
 
 
 

                   If  I  was  a  car,  a  teacher  would  be   
           the  energy  that  pushes  me  to   success.  
                        

          รางวัลชนะเลิศ คําขวญัภาษาอังกฤษ  
                         เด็กหญิง  พนิดา   สถาพรชันสิทธ์ิ ม.๓      
                         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๓ 
             เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

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



 ๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” 
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  (๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําหนังสือพระเกียรติ 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระองคทานทางดานทัศนศิลปและการออกแบบ โดยจําหนายราคาเลมละ ๑,๙๘๐ บาท  รายไดจากการ
จําหนายนําขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
            ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๐๒ – 
๘๘๐๗๗๓๐   
 
 

   สัมมนาทางวิชาการ “กาวใหมในโลกธุรกิจ” 
                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาวิชาการ  



 ๑๐

 

 
 
 
 
 
 
“กาวใหมในโลกธุรกิจ”   วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ หอง ๒๐๑ 
อาคารมหิตลาธิเบศร   
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ ๕๗๖๓  
 

    ขอแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 
 เสวนาพิเศษ 

        สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมกับสถาน 
เอกอัคราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย  จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งตนเองของมหาตมา คานธี”  (His  Majesty  the  King’s 
Philosophy  of  Suffciency  Economy  vis- a –vis Mahatma  Gandhi’s  Self-Sufficiency Ideas)  เพือ่
เทิดพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกยองทาน
มหาตมา คานธี  เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งรอยป “สัตยาเคราะห” และครบรอบ ๖๐ ป อสัญกรรมของ
ทานมหาตมา คานธี  ในวันจันทรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
 สอบถามรายละเอียดไดที่ ๐๒ – ๘๐๐๒๓๐๘ ถึง ๑๔ ตอ ๓๒๐๑       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑

 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
ประจําป ๒๕๕๑ 

 
 เนื่องในโอกาสวันครู ป ๒๕๕๑ คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกคณาจารยที่ปฏิบัติงานการเรียน       การสอน การพัฒนานิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการของ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษ มีความมุงมั่น เสียสละ และทําประโยชนตอวงวิชาการ 
และสรางชื่อเสียงใหแกคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการดําเนินงาน       ดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค คณะครุศาสตรจึงประกาศรายละเอียดในการดําเนินการใหรางวัลดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ คุณสมบัติของคณาจารยท่ีจะไดรับการเสนอชื่อ  
  ๑.๑  เปนคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําภาควิชาหรือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
และฝายมัธยม 
  ๑.๒  ไมเปนผูบริหารระดับรองคณบดี/หัวหนาภาควิชาขึ้นไป ในขณะที่อยูในกระบวนการพิจารณา 
 ขอ ๒ เกณฑการพิจารณา 
  ๒.๑  มีภาระงานขั้นต่ําตามประกาศคณะครุศาสตร 



 ๑๒

  ๒.๒  เปนผูครองตนตามจรรยาบรรณของคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู
  ๒.๓  มีความสามารถและกระตือรือรนในการสอน ถายทอดความรู เกื้อหนุน ผูเรียนใหเกิดความรู 
  ๒.๔  มีความเมตตาตอผูเรียน เสียสละเวลาให  อบรมสั่งสอนและชี้นําทางที่ถูกตอง เปนแบบอยางใหแก
ผูเรียน 
  ๒.๕  มีความรับผิดชอบในการสอน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
  ๒.๖  มีความเที่ยงธรรม เสียสละเพื่อสวนรวม รับผิดชอบตอผูอื่น และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 
 ขอ ๓ การเสนอชื่อและการพิจารณาตัดสิน 
  ๓.๑  การเสนอชื่อ 
          ๓.๑.๑ ภาควิชา ๔ ภาควิชา เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจํา       ภาควิชา ผูสมควรไดรับยก
ยอง ๑ ช่ือ 
          ๓.๑.๒ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจํา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ผูสมควรไดรับยกยอง ๑ ช่ือ 
          ๓.๑.๓ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจํา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ผูสมควรไดรับยกยอง ๑ ช่ือ 
  ๓.๒ การพิจารณาตัดสิน 
         คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ขอ ๔ รางวัล 
  จํานวน ๓ รางวัล ไดแก ดีเดนระดับภาควิชา ๑ รางวัล ดีเดนระดับโรงเรียน   สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ๑ 
รางวัล ดีเดนระดับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ๑ รางวัล                             รางวัลละ ๒๐,๐๐๐.- บาท พรอมโลประกาศ 
  
 
 
 

ขอ ๕ กําหนดเวลา 
  ๕.๑  หนวยงานเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู พรอม
ประวัติและสรุปผลงานดีเดนและเกณฑการคัดเลือกใหคณะกรรมการ      ประจําคณะครุศาสตร ภายในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  
๒๕๕๐  
  ๕.๒  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร จะพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัล    ยกยองเชิดชูเกียรติ
คณาจารยดีเดนดานความเปนครูทั้ง ๓ รางวัล ภายในวันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๕๑ 
  ๕.๓  ประกาศผลรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู     ภายในวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๐ 
 ขอ ๖  การรับรางวัล 
  ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในงานวันครู ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๑ 
 

 



 ๑๓

      ขอเชิญรวมประกวดแตงคําประพันธและคําขวัญเนื่องในโอกาสวันครู 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธ์ิ

ทอง)  แจงวา เนื่องในโอกาสวันครูประจําป ๒๕๕๑        คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการจัดการประกวด
แตงคําประพนัธและคําขวญัเกี่ยวกับครู  เพื่อใหนักเรยีนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และ
นิสิตคณะ 

ครุศาสตรไดพัฒนาความสามารถในการแตงคําประพันธและคําขวัญเกี่ยวกับครู และไดมีโอกาสยกยอง 
เชิดชูเกยีรติคุณครู  โดยไดกาํหนดรายละเอียดในการดําเนินการประกวด   ดังตอไปนี้   

๑.ประเภทการประกวด 
 การประกวดแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก การประกวดคําขวัญ และการประกวดการแตงคําประพันธ ดังมี
รายละเอียด คือ 

๑.๑ การประกวดคําขวัญ  แบงเปน ๒ ระดับ 
    ๑.๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๑.๑.๑ คําขวัญภาษาไทย  
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๑-๓ 
๑.๑.๑.๒ คําขวัญภาษาอังกฤษ 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ชวงชั้นที่ ๒-๔ 

      ๑.๑.๑.๓ คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๔ คําขวัญภาษาเยอรมัน 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๕ คําขวัญภาษาจีน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๖ คําขวัญภาษาญี่ปุน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 

      ๑.๑.๒ ระดับอุดมศึกษา 
๑.๑.๒.๑ คําขวัญภาษาอังกฤษ  
           สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๒ คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 
    สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๓ คําขวัญภาษาเยอรมัน 
              สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 

  
๑.๒ การประกวดแตงคําประพันธ  แบงเปน ๒ ระดับ 

        ๑.๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 ๑๔

       กลอนสุภาพ (ความยาว ๒ บท) 
       สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 

         ๑.๒.๒ ระดับอุดมศึกษา 
   ๑.๒.๒.๑ กลอนสุภาพ (ความยาวอยางนอย ๘ บท) 
         สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร 
 
๒. หัวขอที่ใชในการประกวด 
 ทุกรายการใชหัวขอเดียวกันในการประกวด คือ “เชิดชูคร”ู 
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวด 
 ๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ เปนนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๔. สถานที่สงผลงานเขาประกวด 
 ๔.๑ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๑ และ ๒ สงที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๒ คําขวัญภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๒ สงที่กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๓ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๓ และกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๔ สงที่กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 ๔.๔ คําขวัญภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน และภาษาจีนสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๔ 
สงที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 ๔.๕ กลอนสุภาพสําหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตและนิสิตบัณฑิตศึกษา สงที่หองธุรการ  ภาควิชาหลักสูตรการสอน
และเทคโนโลยีการศึกษา อาคารครุศาสตร ๔ ชั้น ๒ 
 
๕. กําหนดการการสงผลงานและการประกาศผลการตัดสิน 

วันสุดทายของการสงผลงานเขาประกวดทุกรายการ  ๗ มกราคม ๒๕๕๑ 
ประกาศผลการตัดสิน    ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 
 

“การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันส้ินสุด” 
๖. ประเภทรางวัล 
 การประกวดทุกรายการมี ๔ รางวัลไดแก รางวัลชนะเลิศรายการละ ๑ รางวัล และรางวัลชมเชยรายการละ ๓ 
รางวัล ดังมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้ 

๖.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๖.๑.๑ ชวงชั้นที่ ๑-๒ 
 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 



 ๑๕

    ๖.๑.๒ ชวงชั้นที่ ๓-๔ 
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
๖.๒  ระดับอุดมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 

 
๗. การรับรางวัล 
 ผูที่ไดรับรางวัลจะตองเขารับรางวัลในงานวันครูของคณะครุศาสตร วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ (ผูไมมารับรางวัล
ในวันดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์) 
 
 
    คัดเลือกนิสิตดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู  
 รองคณบดีดานกิจการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา ไลทอง)  ในฐานะประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนิสิตดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู ป ๒๕๕๑  แจงวา  คณะครุศาสตรมีนโยบายสงเสริมและให
กําลังใจใหกับนิสิตคณะครุศาสตรที่มีความประพฤติดี  กริิยามารยาทงามและมีระเบยีบวินยัในตนเอง  จึงได
จัดใหมีการคัดเลือกนิสิตดีเดน  เพื่อยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีงามของนิสิต  และเพือ่ปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม
และถูกตองใหนิสิตเปนบัณฑิตที่มีคุณคาและเปนผูนําที่มคีุณภาพของสงัคม  โดยไดกําหนดการคณุสมบัติ
คัดเลือกนิสิตดีเดน ดังนี ้

๑. เปนนิสิตคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
๒. เปนนิสิตที่ไมเคยถูกทําทัณฑบนหรือถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
๓. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๕๐ 
๔. เปนผูที่มีคุณลักษณะของความเปนครู 
๕. เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 


