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 รองคณบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารย ดร. ศิรเิดช  สชุีวะ)   แจงวาเนื่องจากปจจุบันมีผูแสดง 
ความตองการจอดรถในลานจอดรถของคณะเพิ่มมากขึ้น  ทําใหที่จอดรถไมพอเพียง  ฝายบรหิารไดสํารวจพบ
ปญหาหลายประการเกี่ยวกับการใชลานจอด  เชน บัตรเดิมตัวอักษรไมชัดเจน   มีผูอ่ืนนํารถเขามาจอดได 
โดยไมมีบัตร  แตอาศัยความคุนเคยกับ รปภ.   มีผูแอบอางวามาพบอาจารยแตจอดรถตลอดวัน    
บัตรที่ออกใหไมตรงกับทะเบยีนรถเพราะเจาของนําบัตรไปใหผูอื่นใชแทน   ดงันัน้  เพื่ออํานวยความสะดวก
ฝายบริหารจึงขอแจงทราบความเปลี่ยนแปลงบัตรอนญุาตจอดรถดังตอไปนี้ 
 1.  ฝายบริหารขอยกเลิกบัตรจอดรถทัง้หมดและจะจดัพมิพบัตรจอดรถใหมที่มีคณุภาพดี  สําหรบัใช
ในป  พ.ศ.  2552 – 2553   เพื่อมอบใหกับผูมีสิทธิท์านละ  1  บัตร  ขอใหทานแสดงความประสงคขอรับบัตร
พรอมกับหลักฐานการเปนเจาของรถเพื่อปองกันการขอบัตรใหผูอืน่ 
 2.  หลังจากวันที่กําหนดใหใชบัตรใหม  รปภ. จะอนุญาตใหนํารถเขามาจอดไดเฉพาะรถที่มีบัตรใหม
และมีหมายเลขทะเบียนบนบัตรตรงกับเลขทะเบียนรถเทานั้น   เพื่อความสะดวกในการตรวจบตัร ขอความ
กรุณาใหทุกทานตดิบตัรไวทีก่ระจกดานขวาสวนลาง   ซึง่มองเหน็ไดชดัเจนจากระยะไกล  โดยไมมีสิง่อ่ืนมาบัง 
 3.    ฝายบริหารจะสงแบบคาํขอบัตรจอดรถใหภาควิชา / หนวยงานของทานภายในวันที ่ 10  มีนาคม  
2552  ขอใหทกุหนวยงานรบัแบบคําขอไปดําเนนิการแลวสงคืนที่ภาควิชา / หนวยงาน  ภายในวันที ่ 20  
มีนาคม  2552   เพื่อรวบรวมสงใหหัวหนาหนวยประชาสัมพันธ  (นางพรทิพย  เฟองฟู)   ดําเนินการ  โดยคณะ
จะสงบตัรใหมใหภาควิชา / หนวยงาน  ภายในวันที่  20 เมษายน   2552  และเริม่ใชบัตรจอดรถใหมตัง้แต 
วันที่  1  มิถุนายน   2552   เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 

      ฉบับที่  7  ประจําสัปดาหที่  4   วันจันทรที่   23   กุมภาพันธ    2552       

การเปล่ียนแปลงบัตรอนุญาตจอดรถคณะครุศาสตร 
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 ประชุมโครงการอบรมดานงานพสัดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่    13   กุมภาพันธ   2552    เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  หองประชุม   401    
อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง   รองคณบดีฝายบริหาร  (รองศาสตราจารย  ดร. ศริิเดช  สุชีวะ)    เปนประธาน
เปดการประชมุโครงการอบรมดานงานพัสดุใหแกบุคลากรสายปฏิบัติการคณะครศุาสตร     โดยมี ผูอํานวยการ
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจดัจางภาครัฐ  (คณุชณุหจติ   สังขใหม)  มาบรรยายเก่ียวกับการจัดซื้อจางภาครัฐ   
วาดวยกฎระเบียบ  ข้ันตอนการจัดซื้อจัดซือ้ / จดัจางพัสดุ    หลักการบริหาร และกระบวนการจดัหาพัสดุ    
การดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา  การสอบราคา   ประกวดราคา  การดําเนินการจางโดยวิธีพิเศษ  รวมถึง
สัญญาการจัดซื้อจัดจาง 
 
 
 

กิจกรรมฝายบริหาร 
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 ขอความรวมมือนําครุภัณฑเกากลับมาใชใหม 
คณะครุศาสตรไดมีการตรวจนับพัสด ุ ประจําป   2551  ซึ่งพบวายังมีครุภัณฑหลายรายการ 

อยูในสภาพดี  และพรอมที่สามารถนํากลับไปใชงานได  หากภาควิชา / หนวยงานใด  มคีวามประสงค 
จะนําครุภัณฑไปใชประโยชนตอไป   แจงไดทีง่านพัสด ุ โทร. 82456, 82458 
 

 ขอเชิญเขารวมกิจกรรมพิธีปดกีฬาภายในของบุคลากร 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่ 31 ตั้งแตวันที่  6  

กุมภาพันธ  - 13  มีนาคม  2552  โดยจะมีพิธีปดในวันที่  13   มีนาคม  2552  นั้น   ทั้งนี้   ในพิธีปดจะมีการ
ประกวดกองเชียรของแตละคณะ   จึงขอเชิญชวนคณาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรม  โดยจะมีการซอมเชียร   
ตั้งแตวันที่ 2  มีนาคม – 12  มีนาคม 2552 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอง 101 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  

 
 
 
 

  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ   รับสมัครเขาศึกษาตอ 
 คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกผูเขาศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชา 
ตาง ๆ  ดังนี้   

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       -  สาขาวิชาประถมศึกษา     
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ    -  สาขาวิชาอุดมศึกษา   
- สาขาวิชาพลศึกษา        -  สาขาวิชาสุขศึกษา    
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
- สาขาวิชาศิลปศึกษา       -   สาขาวิชาพัฒนศึกษา   
- สาขาวิชาบริหารการศึกษา      -   สาขาวิชานิเทศการศึกษา   
- สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน      -  สาขาวิชาสถิติการศึกษา   
- สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

    รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่  13  มีนาคม  2552  สนใจดาวนโหลดใบสมัครและสืบคนรายละเอียดไดที่ 
http://www.grad.chula.ac.th  หรือ โทร.  02 – 2182680 ตอ 611   
 
 
 
 
 

กิจกรรมฝายวิชาการ   หลักสูตรและการสอน 
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 ขอเชิญรวมออกกําลังกายดวยการฝกโยคะ 

 ฝายกิจการพิเศษ  ขอเชิญชวนคณาจารย   เจาหนาที่สายปฏิบัติการ    และนิสติ ทั้งหญิงและชาย   
รวมออกกําลังกายดวยการฝกโยคะ  ทุกวันพุธ และศุกร   ดังนี ้
 รอบ   1    เวลา 16.00  – 17.00 น. 
 รอบ   2     เวลา 17.00 – 18.00 น. 
 ณ หอง 502  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  เริม่ตัง้แตวนัที ่ 6  กุมภาพันธ  2552  เปนตนไป 
สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02 – 2182526 
 
 
 
 
 

    นักเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายมัธยมไดรับเลือกเปนนักกีฬาฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทย 
 น.ส. อณุสดุา   นพวงศ   ณ  อยุธยา   ชั้น  ม.  6/5    และนางสาวพัชรมัย   วรศิราภูริชา   ม. 6/7   
โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายมัธยม   นางสาวณิชานันท   ไชยศรี  ศิษยเกาสาธิตรุน   41   นางสาวศภิุสรา    
อัษฎมงคล  ศษิยเกาสาธิตรุน  43   ไดรับคดัเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทยจากสมาคมฮอกกี้แหงประเทศไทย
ไปแขงขันกีฬาฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยในรายการ  5Th   Woman’s Junior  Asia  Cup  2008   เพื่อคดัเลือก
ตัวแทนเอเชียไปชิงแชมปโลก  Regional  Jouior  Woman’s  Hockey   Word  Cup   Qualifiers   2009   
(Boston, USA.)  ณ  เมือง  Serenban  ประเทศ  Malaysia   ซึ่งจดัโดยสหพันธฮอกกี้แหงเอเชีย   (AHF)   
 

     อาจารยไดรบัเลือกเขารวมประชุมนานาชาต ิ
 อาจารยธนยศ   พุทธพงศ  กลุมสาระสุขศกึษาและพลศึกษา  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม   
ไดรับเลือกเปนผูแทนจากสมาคมฮอกกี้แหงประเทศไทยไปประชุม  Asian   Hockey   Federation   Congress    
ณ  โรงแรม  Concorde  Kulalumper   ประเทศ  Malaysia   หัวขอเรื่อง   การพัฒนาฮอกกี้ระดับเยาวชน 
ในระดับภูมิภาคเอเชีย  และแผนพัฒนาบุคลากรดานผูตดัสิน  ผูฝกสอนระดับนานาชาติ  และระบบการจัดการ
แขงขันระดับนานาชาติ   เพือ่พัฒนากีฬาฮอกกี้ประเทศไทย 
 
 
 

                        กิจกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ 

กิจกรรมฝายกิจการพิเศษ 
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  ศิษยเกาสาธิตจุฬา ฯ   ฝายมัธยมไดรับรางวัล  Youth  Leadership  Cetificate   
 เมื่อเร็ว ๆ นี้  ศษิยเกาสาธิตจุฬา  ฯ   ไดรับรางวัลจากสหพันธฮอกก้ีนานาชาติ  (FIH)  โดยสมาคม
ฮอกก้ีแหงประเทศไทย จํานวน  3  คนคือ  นายพีระพงศ  สิริโรจนรัตนกุล   รุน  40   ไดรับรางวัลเยาวชนผูนํา
กีฬาฮอกก้ี   Event   management,  coaching&physical   training  นางสาวกมลวรรณ   อิ่มอวน  รุน   40    
ไดรับรางวัลเยาวชนผูนํากีฬาฮอกกี้ Club  establishment,  Club  administration  and   team  
management   และนางสาวปาลิตา   ตณัมณี   รุน  39    ไดรับรางวัลเยาวชนผูนํากีฬาฮอกกี้  School   
hockey  coaching  event  management   &  tournament   organization 
 

  นักเรียนสาธติจุฬา ฯ  ไดรับรางวัลจากกีฬาฮอกกี ้
 นางสาวอณุสุดา   นพวงษ  ณ  อยุธยา  ม. 6/5   ไดรางวัลชนะเลศิอนัดับ   2  จากการเปนตัวแทน 
เขต   10  กรุงเทพมหานคร   ที่สถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย   ในการรวมแขงขันกีฬาฮอกกี้ในรายการ
นักเรียน  นักศกึษาแหงประเทศไทย  นครสุโขทัยเกมส    
 

  นักเรียนสาธติจุฬา ฯ  ไดเขาเรียนตอดวยโควตาชางเผือก 
นักเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม  ไดเขาเรยีนตอระดับอุดมศึกษาดวยรับวิธีพิเศษ  (โควตาชางเผือก)  

นักกีฬาฮอกกี้  จํานวน  10  คน  ดงันี้    
1. นายรัชตพล  สภาวสุ   เขาศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตร จุฬา ฯ    
2.  นายรต ิ เอีย่มสําอาง   เขาศึกษาตอคณะครศุาสตร  จฬุา ฯ     
3.  นายวันนิวัฒน   วศนิสมบัติ  เขาศึกษาตอคณะครศุาสตร  จุฬา ฯ     
4.  นายสันติสขุ   รักขาว  เขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตร   จุฬา ฯ   
5.  นายศรณัย   โสพิน     เขาศึกษาตอคณะครศุาสตร  จฬุา ฯ   
6.  นายวงศ   เลณบรุี   เขาศึกษาตอคณะบริหารธรุกิจ  เกษตรศาสตร    
7.  นายศุภณฐั  ชศูิลปทอง   เขาศึกษาตอสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา    จุฬา ฯ   
8. นายศริินทร   สายฟา  เขาศึกษาตอสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา    จุฬา ฯ   
9.  นายกิตตินนัท  จนัทรสอาด   เขาศึกษาตอคณะเศรษฐศาสตร  เกษตรศาสตร    
10.  นายแทน  สุขแสงชู  คณะศึกษาศาสตร   เกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 



 6

 
 

 
  รับสมัครงาน 

 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  รับสมัครบคุคลเพ่ือคดัเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  วุฒิปรญิญาเอก
ทางการศึกษา  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย    สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โทร.  02-218-2432   ตัง้แตบัดนี ้ 31  มีนาคม   2552   ในเวลาราชการ 
 

 การเขียนภาษาไทยเชิงธรุกิจ 
 สาขาวิชาภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
จัดโครงการอบรม “การเขียนภาษาไทยเชิงธรุกิจ”   ระหวางวันที่  26 – 27  มีนาคม  2552  ณ   อาคารจนัทรา – 
กาญจนาภิเษก    
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โทร.  02-942-6900 – 99  ตอ   3031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค :  1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
       กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
       คณะครุศาสตร 
                       2.  เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 

   3.  เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
 
 
 สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  0 – 2218 – 2417  โทรสาร  0 - 2215 – 3568 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี    www.edu.chula.ac.th 

                             นานาขาว 

ฝายวิชาการ  หลักสูตรและการสอน 
จัดสัมมนานิสิตหลงัปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา   2551 
วันพฤหัสบดีที ่  26  กุมภาพันธ  2552 

เวลา  08.00 – 16.00 น. 
ณ  หองประชมุ   101   อาคารประชมุสุข   อาชวอํารุง 


