
 

 
 
 
 
 
                                            กีฬาบุคลากร  ครั้งที่ ๓๐  

พิธีเปดและปดวันเดียวกัน  เนนพิธีการแบบเรียบรอย 
   

รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  
แจงวา  ตามทีม่หาวิทยาลยัจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  ๓๐  ประจําป 
๒๕๕๑      โดยเริ่มมีการแขงขัน ต้ังแตวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ – ๑๔  มนีาคม  ๒๕๕๑ นั้น 
 เนื่องจากอยูในชวงไวทุกขถวายความอาลยัแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร  กิจกรรมในพิธีเปด – ปด จึงตองเปนไปโดยสํารวม  โดยมีพิธเีปด – 
ปดในวันเดียวกัน   คือวันศุกรที ่๑๔  มนีาคม ๒๕๕๑    ในปนี้คณะครุศาสตรจึงจัดทําเสื้อกฬีายืด
โปโล สีดํา - ขาว ปกพระเกี้ยว มีอักษร Education (สีสม)    สําหรบันักกฬีาและผูรวมกิจกรรม 
 ทั้งนี้ ผูที่ประสงครวมเดินขบวนพาเหรด ขอใหแจงชื่อพรอมขนาดเสื้อ (รอบอก 34 นิว้ 
36 นิ้ว    38 นิว้     42 นิ้ว     46 นิว้    และ 50 นิว้)  ไดที ่
 สํานกังาน/ภาควิชา แจงที่ เลขานกุารคณะครุศาสตร 
 โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม  แจงที่  ผูชวยศาสตราจารย ภาสนยี  วรรณีเวชศลิป 
 โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายมัธยม  แจงที่   อาจารย พรพรหม  ชัยฉัตรพรสขุ         

นอกจากนี้ขอเชิญชวนบุคลากรผูสนใจสมคัรแขงขันกีฬา ฯ โดยสามารถติดตอกับผูประสานงาน
กีฬาแตละประเภท หรือที่ผูประสานงานกลาง ผูชวยศาสตราจารย ฉัตรชัย  ยงัพลขนัธ   
    กําหนดการแขงขัน ฯ 
๑. เทนนิส    สมัครไดที ่รองศาสตราจารย ศุภฤกษ  มั่นใจตน 

วันแขงขัน  ๒๕ – ๒๙ กุมภาพนัธ ๒๕๕๑  (ประเภทบุคคล) 
                   ๒  มนีาคม ๒๕๕๑  (ทีม)      ณ  สนามกฬีา ฯ  

๒. บิลเลยีดและสนุกเกอร   สมัครไดที่ นายไชยา ลิขติสารวิทย 
วันแขงขัน    ๑ - ๒  มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  โตะมนีา ซอยรองเมือง 

๓.  กีฬาทางน้ํา  สมัครไดที ่ผูชวยศาสตราจารย ถาวร  วรรณศิร ิ
วันแขงขัน    ๖ - ๗  มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  สระวายน้าํ  ๒๕ เมตร  

๔.  กอลฟ 
วันแขงขัน    ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑    สถานที่จะแจงใหทราบภายหลัง   

ฉบับที่  ๘   ประจําสัปดาหที่  ๔     วันจันทรที่   ๒๕   กุมภาพันธ  ๒๕๕๑    



 ๒

๕. แบดมินตัน  สมัครไดที่ อาจารย ณฐัพร  สุดดี 
        วนัแขงขัน    ๒๗  กมุภาพนัธ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาในรม 
๖.  กีฬาฮาเฮ   สมัครไดที่ นางสาววันทน ี  หิรัญสุข 

วันรับสมัคร   ๒๐  กมุภาพนัธ – ๕ มนีาคม   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๑๔  มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ 

๗.   โบวลิ่ง  สมัครไดที่ อาจารยธนยศ  พุทธพงศ 
วันรับสมัคร   ๑๑  –  ๒๖ กมุภาพนัธ   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๘ - ๙  มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  RCA 

๘.   ตะกรอ  สมัครไดที่ นายอุทิศ  ทองคํา 
วันแขงขัน     ๑๘ กุมภาพนัธ – ๗   มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกฬีาในรม 

๙.   หมากกระดาน สมัครไดที่ นายอาํนวย  ธรรมธร 
วันแขงขัน     ๒๐ กุมภาพนัธ –  ๑๓   มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  ชมรมกฬีา ศูนยกฬีา ฯ 

๑๐.   กรีฑา  สมคัรไดที่ อาจารยวรกมล  สุนทรานนท 
วันรับสมัคร   ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๑๔   มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ 

  
 สําหรับ กีฬาฟุตบอล  เทเบิลเทนนิส และ วอลเลยบอล  คณะครุศาสตร ไมไดสงทีมเขา
แขงขัน เนื่องจากคณะไดรับกําหนดการหลังจากวนัปดรับสมัครแลว  สวนกีฬาเปตองไดดําเนินการ
แขงขันเสร็จส้ินเรียบรอยแลว   
 

                          รับสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
   

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปดรับสมัครเขาศึกษาตอระดับ 
บัณฑิตศึกษา   ดังนี้  
    ๑.  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปน
ผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั   ขยายเวลาเปดรบัสมัครเขาศกึษาตอ
ภาคการศึกษาตน ปการศกึษา ๒๕๕๑   หลกัสูตรปรญิญาโท (ในเวลาราชการ)  และ  หลกัสูตร
ปริญญาเอก (นอกเวลาราชการ)   จนถงึวันที่ ๒๘  มนีาคม  ๒๕๕๑   
                   สนใจติดตอ  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๖๓๑  และ  ๐๒ - ๒๑๘ – ๒๖๓๑     
  หรือที่ www.edu.chula.ac.th/nfed 
  ๒.  ภาควิชาวิจัยและจิตวทิยาการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
เปดรับสมัครเขาศึกษาตอระดับมหาบณัฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา   ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 รับสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 



 ๓

     กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

 

                  สนใจดูรายละเอียด ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th  (เมนูการรับสมคัรเขาศึกษา) 
สอบถามรายละเอียดไดที่ อาจารย ดร.วรีพล  แสงปญญา (๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  ณ อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  ชัน้ ๘  คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๙๒     และ   
๐๒ - ๒๑๘ – ๒๕๗๘   หรือที่ www.edu.chula.ac.th 
 
   
 

    ขอเชิญชวนเสนอผลงานวิจัย 
                     
                    คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  ขอเชิญชวนนักวิจยัรวมเสนอผลงานวิจยัในหัวขอเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็กปฐมวยั  ผูสนใจสงบทคัดยอไดต้ังแตบัดนี้     จนถงึวนัที ่ ๑๕ 
มีนาคม  ๒๕๕๑    โดยสมคัรผาน   www.pecerathailand .com    หรือ
www.edu.chula.ac.th/elemed /pecera  โทร. ๐๒ – ๒๑๘๒๖๐๔  กด ๑๐๑   

 
 
  
 

 บรรยายพิเศษ  

           
 
เมื่อวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๔๐๓ 

ชั้น ๔   อาคารประชุมสุข อาวชอํารุง  สํานักงานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “A  
Pathway  to  friendship :  How  to  help  Young  people  resolve  conflict”  โดยมี Professor   
Dr. Kenneth  W. Hood  จาก  University  of  Vermont   Dr. Annette  M. Liggett  และ Dr.Perry  
Johnston ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนวิทยากร  มีคณาจารย  นิสิตบัณฑิตศึกษา และผูสนใจเขารวมฟง 
 
 



 ๔

               

    กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
 
        
 
   ประชุมนิสิตประสบการณวิชาชพีครู 
      เมื่อวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง   ผูอํานวยการโครงการประสานงานหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปฏิบัติการ
วิชาชีพ  (ผูชวยศาสตราจารย ปนิดา  ศิริกุลวิเชฐ)   เปนประธานในการประชุมนิสิตฝกประสบการณ 
 

   
วิชาชพีครู  คร้ังที ่๘  เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการสงและการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ  สําหรับประกอบ
ขอใบประกอบวิชาชพีครู  และเตรียมความพรอมในการสัมมนาหลงัปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาค
การศึกษาปลายปการศึกษา ๒๕๕๐  ตอไป 
 
 

                  นานาขาว 
 

   รับสมัครงาน 
คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลยั ตําแหนงตาง ๆ ดังนี ้ 

๑. พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน 
(ธุรการ) จํานวน  ๑  อัตรา  ประจําคณะครุศาสตร  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมตํ่า
กวานี้ทุกสาขาวิชา  ยกเวนทางการเกษตร   ศิลปะ  ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
วิทยาศาสตรที่มิใชสาขาวิชาคอมพิวเตอร   มีความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  Excel ,   Microsoft  
Word    เปนอยางดี  และสามารถปฏิบัติงานในวันเสารและอาทิตยได 



 ๕

 

              ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   
สํานักงานเลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๓   
ต้ังแตบัดนี้  –   วันที่   ๒๙  กุมภาพันธ   ๒๕๕๑    ในวันและเวลาราชการ     
  ๒ .     พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงเจาหนาที่ โครงการวิเคราะหระบบ 
(คอมพิวเตอร)   จํานวน  ๑   อัตรา   ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม   วุฒิปริญญาตรี
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร    เทคโนโลยีสารสนเทศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร  อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร   และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ   มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาคอมพิวเตอร  การลง
โปรแกรมตาง ๆ  การประกอบเครื่อง   การวิเคราะหปญหาเบื้องตนที่เกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร   มี
ความรูความสามารถในดาน  Network  เชน   การทํา  Set   คา   IP  Address    Hub   และสาย   Lan    
และมีความรูความสามารถในดาน   Data   Base  เปนตน 
          ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่    โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ   ฝายประถม   
โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๗๔๒   ต้ังแตบัดนี้  –   วันที่   ๒๖   กุมภาพันธ    ๒๕๕๑    ในวันและเวลา
ราชการ     
 
 
   

ขอเชิญรวมกิจกรรมของคณะ 
              ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑   คณะครุศาสตร กําหนดใหมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี ้ 

 
ประชุมคณาจารยทั้งคณะ    

                                               วันศุกรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   
                 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
   
           รวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ   
                  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
                                โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   
                                วนัอาทิตยที ่๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.   
                                                ณ   พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท       
                  (การแตงกาย สาํหรับผูหญิงนุงผาซ่ินดํากรอมสน  รองเทาหุมสน)   
   
           ขอเรียนเชิญคณาจารยทกุทานรวมกิจกรรมดังกลาว 



 ๖

 
                         
          Die  Sorgfalt  des  Lehrers  lässt  den  Wissenbaum  Wachsen   
                             ความยากลําบากของครู   ทําใหตนไมแหงความรูเติบโต        

 
           รางวัลชนะเลิศ คําขวญัภาษาเยอรมัน  

                         นายภูมิศักดิ์  จารุประการ  ม.๖/๕     
                         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๔ 
             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 


