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         เมื่อวันที่  ๖   กุมภาพันธ  ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬาแหงจุฬา ฯ    คณบดี  
(ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี)   พรอมคณะผูบริหาร  คณาจารย   และเจาหนาที ่ รวมเดนิขบวน
พาเหรดในพิธเีปดการแขงขันกีฬาบุคลากร  ครัง้ที ่ ๓๑  โดยมี รักษาการหัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศกึษา  (รองศาสตราจารย ดร.ชนติา รักษพลเมือง) เปนผูถือปายนําขบวน 
และนายหนูปาน  ขาวพุม  เปนผูถือธง   
 
 
 
 
       คณบดี (ศาสตราจารย ดร.ศริิชัย  กาญจนวาสี)   
       รวมว่ิงคบเพลิง 
 
 
 
 

      ฉบับที่  ๖  ประจําสัปดาหที่  ๓   วันจันทรที่   ๑๖   กุมภาพันธ  ๒๕๕๒    

กีฬาบุคลากรครั้งที่   ๓๑ 



 ๒

 
  คณาจารย เจาหนาที่ รวมกิจกรรมรวมพลัง “จุฬา ฯ บานนี้มีสุข” แอโรบิคเพื่อสุขภาพ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงชดุ   การศึกษานํามาซึ่งสันติสุข     
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 คณะครุศาสตร ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๑  ในการประกวดการแสดงกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 
๓๑   ชุด   การศึกษานํามาซ่ึงสันติสุข   โดยมี  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  (รองศาสตราจารย  ดร.สริิพันธุ   
สุวรรณมรรคา)   และ  เลขานุการคณะ (นางรตัติกร   เอกษมานนท)  เปนผูรับมอบรางวัลจากอธิการบด ี 
(ศาสตราจารย นายแพทย   ภิรมย    กมลรตันกุล)  
    
 
 
 

 การใชรถยนตสวนกลางของคณะครุศาสตรและการเบกิคาพาหนะสําหรับโครงการ 
     และกิจกรรมตาง ๆ  
  ฝายบริหาร  แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชรถยนตสวนกลางของคณะ จากประกาศคณะ
ครุศาสตร จุฬา ฯ เรื่องหลักเกณฑการขอใชบริการรถยนตสวนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑  และประกาศจุฬา ฯ เรื่อง
อัตราการจัดเก็บเงินประเภทตาง ๆ ของคณะครุศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑   ดังนี้   ในกรณีขอใชสําหรับกิจกรรมหรือ
โครงการที่มีรายได (เชน โครงการวิจัยแหลงทุนภายนอก, โครงการบริการวิชาการ) หรือโครงการที่คณะจัดสรร
งบประมาณไวใหแลว (เชน โครงการศึกษาดูงาน)   ภาควิชา/หนวยงาน สามารถขอใชบริการรถยนตสวนกลาง
ของคณะได โดยชําระคาบริการตามประกาศจุฬา ฯ  เรื่องอัตราการจัดเก็บเงินประเภทตาง ๆ ของคณะครุ
ศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๔.๓ คือ  เขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล(นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ –
สมุทรสาคร-และนครปฐม)   วันละ ๘๐๐  บาท   กรณีใชบริการนอยกวา ๓ ชั่วโมง  คิดเปนครึ่งวัน  ๕๐๐  บาท      
นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันละ ๑,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ผูใชบริการตองรับผิดชอบคาใชจายอื่น ๆ 
ตามที่จายจริง เชน คาน้ํามันรถ  คาทางดวน และคาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต (หากมี)  

   สวนกรณีที่ไมไดขอใชบริการรถยนตสวนกลางของคณะ แตใชวิธีการจางรถตูของบริษัทเอกชน 
แทนนั้น  ขอความรวมมือใหนําใบเสร็จคาเชารถและคาน้ํามันตามที่จายจริงมาประกอบการเบิกจาย ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เปนตนไป  โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 

กิจกรรมฝายบริหาร 
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 ผลการเลือกสมาชิกสภาคณาจารย (เพิ่มเติม) วาระเริ่มแรก ของจุฬา ฯ 
  ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต  และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ  ตีรณสาร   ในโอกาสไดรับการเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาคณาจารย   ประเภท
ทั่วไป   และสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน ตามลําดับ   ตั้งแตวันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒   
 
 
  
 

 ขอเชิญเขารวมสัมมนา เร่ือง “วช. กับการวิจัยและพัฒนาเพรียงทราย สูการใชประโยชนเชิง 
     อุตสาหกรรม” 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดสัมมนา เรื่อง “วช. กับการวิจัยและพัฒนา  เพรียงทราย 
สูการใชประโยชนเชิงอุตสาหกรรม”  ในวันจันทรที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม
เมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต (โดยไมเสียคาใชจายในการลงทะเบียน)  

คณาจารย/ผูสนใจสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก ภาควิชา/ฝายวิจัย หรือ ตดิตอสอบถามและ
สงใบสมัครไดที่ ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.)   ๑๙๖  
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ตอ ๔๘๙ หรือ ๔๙๐, 
๐๒-๕๗๙-๒๒๘๔ E-mail: churyen@gmail.com ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวนัที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 
 
 
  

  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาจัดบรรยาย  เร่ือง สกว.วิจัยเพ่ือทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๒   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และ
เทคโนโลยีการศึกษา จัดบรรยาย เรื่อง สกว.วิจัยเพ่ือทองถิ่น  การบรรยายมีเนื้อหาเก่ียวกับ ความเปนมา 

กิจกรรมฝายวิจัย 

กิจกรรมภาควิชา 
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ลักษณะของงานวิจัย และทุนการศึกษา ของ สกว. วิจัยเพื่อทองถ่ิน โดยมีวิทยากร ไดแก ผูชวยศาสตราจารย 
พีรชัย กุลชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบงั ซึ่งเปน
ตัวแทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเปนผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น มาให
เกียรติบรรยาย และตอบขอซักถาม โดยมี รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ใหการตอนรับ รวมทัง้คณาจารย และนิสิตระดับปรญิญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเขา
รวมฟงและซักถามดวยความสนใจเปนอยางมาก 

 
 ภาควชิานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 
                     
  
 
                   
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           เมื่อวันที่  ๙   มกราคม   ๒๕๕๒  ณ  ฐณิชาฌ   รีสอรท   อ.อัมพวา   จ.สมุทรสงคราม  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนา
ภาวะผูนําทางการศึกษา”โดยมี รองศาสตราจารย ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล ผูไดรับรางวัลยกยองเชิดชู
เกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน  ประจําป  ๒๕๕๐  เปนองคปาฐก   และมีวิทยากรรวมอภิปราย ไดแก 
รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ   อดีตคณบดีคณะครุศาสตร,   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศกัดิ ์ 
พลสารัมย  รองคณบดีฝายวางแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ และ อาจารย ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ  
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   ทั้งนี้มีคณาจารยของภาควิชาฯ เขารวมสัมมนาอยางพรอมเพรียงกัน 
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 ประชุมคณาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 

เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอง ๔๐๑ อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   
คณบดี (ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี)  เปนประธานเปดการประชุมคณาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  สรุปสาระสําคัญไดวา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ไดกําหนดวิสัยทัศนวา  “คณะครุศาสตร  จุฬาฯ เปนแหลงเรียนรูที่สรางองคความรูใหมใหเปนแหลง
อางอิงทางการศึกษาของแผนดิน   และดํารงความเปนผูนําทางปญญาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา        
ที่ยั่งยืน”   และผลผลิตที่คาดหวังของคณะครุศาสตร จุฬาฯ เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําสาขาสังคมศาสตร ใน
การผลิตผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ๗ ระดับ ไดแก  การศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  บัณฑิต 
มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต และหลังปริญญาดุษฎีบัณฑิต  โดยมุงเนนความเปนเลิศดานคุณภาพ   และ
คุณธรรมมีลักษณะเปนผูใฝรู    สามารถเรียนรูวิธีเรียนและเปนผูเรียนรูตลอดชีพ  เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ  ดังนั้น   คณะครุศาสตรตองเปนผูนําศาสตรการเรียนการสอน และระบบการเรียนการสอนโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information Communication Technology)  การประกันคุณภาพ
การเรียนการสอน ดวยระบบฐานขอมูลออนไลน และฐานขอมูลผลลัพธการเรียนรู  (Outcome-Based 
System)  รวมทั้งการประเมินนวัตกรรมทางการเรียนการสอน    งานของฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอนจึง
มีความสําคัญยิ่งในการสนองตอนโยบายของคณะครุศาสตรดังกลาว  การบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงปจจุบันนี้ไดเปดสอนระดับมหาบัณฑิตเปน จํานวน  ๑๙  หลักสูตร  ระดับดุษฎี
บัณฑิตเปน จํานวน  ๑๑ หลักสูตร  อีกทั้งยังมีการเปดสอนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  โดยมี
จํานวนนิสิตท้ังหมด   ๑,๒๐๘  คน  

 
 

             กิจกรรมฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 
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ขณะนี้คณะครุศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะใชในปการศึกษา  ๒๕๕๒  นี้ 

และมีการเปล่ียนแปลงหลายประการที่จําเปนตองชี้แจงเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน   ทั้งนี้   เพื่อใหคณะครุศาสตร
สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมุงหวังไว 
 จากนั้นเปนการบรรยายเกี่ยวกับโครงสรางของฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน และความกาวหนา
ของการปรับปรุงหลักสูตร   การจัดการหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ   และขอบังคับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  และแนวทางปฏิบัติของ 
คณะครุศาสตร    โดยผูบริหารฝายวิชาการ  หลักสูตรและการสอน  
 
 
 
 

 รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  รับสมัครบคุคลเพ่ือคดัเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ดงันี ้

๑.    ตําแหนงอาจารย   ประจําสาขาวิชาบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความ
เปนผูนําทางการศึกษา  จํานวน  ๑  อตัรา  วุฒิปริญญาเอกทางการศึกษา  สาขาวิชาบริหารการศึกษา แ ละ
สําเร็จการศึกษา  ระดับปรญิญาโท  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ   มีประสบการณการ
สอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดบัปรญิญาเอก – โท   
 ๒.   ตําแหนงอาจารย    ประจําสาขาวิชาประถมศึกษา   ภาควิชาหลกัสูตร  การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา   วุฒิปรญิญาเอกทางการศึกษา   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ  มีประสบการณการสอนวิชาวิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษระดับปรญิญาตรี   เปนเวลาไมนอยกวา   
๒  ป 
 

                             นานาขาว 



 ๘

 ๓.  ตําแหนงนกัเอกสารสนเทศ   จํานวน   ๑   อตัรา   และตําแหนงบรรณารักษ  จํานวน  ๑  อตัรา   
ประจําศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   คณะครศุาสตร     วุฒิปรญิญาตรี   มีความรูดานคอมพิวเตอร  
และการจัดทําฐานขอมูล   มีประสบการณดานบริการหองสมดุ  มนุษยสัมพันธดี  สามารถติดตอประสานงาน
กับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางคลองตัว 
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย    สาํนักงานเลขานุการคณะ
ครุศาสตร    โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๓๒    ตัง้แตบัดนี้ – ๒๗   กุมภาพันธ  ๒๕๕๒   ในเวลาราชการ 
 

 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู ภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๒ 
 
  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัด
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู ภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๒    ระหวางวันที ่๒๘ มีนาคม ถึง ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๒  ณ วัดเขาแผงมา  อ.วังน้ําเขียว  จ.นครราชสีมา  ทัง้นีน้ิสิตจฬุา ฯ  สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาพุทธ
ปฏิบัติ ภาคฤดรูอน ในโครงการนี้ได 
  เปดรับสมคัรตัง้แตบัดนี้ จนถึงวันที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒   โทร. ๐๒ – ๒๕๖ - ๔๔๕๔  
และ ๐๒ – ๒๕๖ - ๔๔๗๘     
 

  โครงการ "ปฏิทินหนงัสือ เพ่ือนอง 
 

   โครงการ "ปฏิทินหนงัสือ เพื่อนอง โดยความรวมมือระหวาง Double A และคณะกรรมการ
นิสิต คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอรับบริจาคปฏทิินตัง้โตะเกา มาจัดทําปฏิทินหนงัสือเพื่อนําไป
บริจาคใหเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส เพื่อน ๆ สามารถรวมบริจาคปฏิทินตั้งโตะเกา โดยรวบรวมแลวจัดสงให     
บริษัท แอดวานซ เปเปอร จาํกัด ทีคุ่ณกบ หรือคณุนา ฝาย PR   ที่อยู อาคารเกษตรรุงเรือง ชัน้ ๑๐เลขที่ ๑๒๒ 
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐   โทร. ๐๒ – ๖๕๙-๑๘๖๙ ,๐๒- ๖๕๙-๑๘๖๖, 
๐๒,๖๕๙-๑๗๖๔ 
 
 
วัตถุประสงค :  ๑.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
       กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
       คณะครุศาสตร 
                       ๒.  เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 

   ๓.  เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
 
 
 สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี    www.edu.chula.ac.th 


