
‘ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี)  แจงวา 
คณะครุศาสตรมีแนวทางการบริหารงานที่มุงความเปนเลิศ เสรีภาพทางวิชาการ และเปน Electronic 
Faculty (E-Faculty)  โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากทรัพยากรมาใชในการบริหาร
จัดการ    หนึ่งในพันธกิจในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ  นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกลุมงานประจํา    คือ   เปาหมายการประเมินคุณภาพการเรียนรู โดยใชระบบฐานขอมูล
ออนไลน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถเปนผูนําการพัฒนาการศึกษาในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู          

        ฉบับที่  8  ประจําสัปดาหที่   1    วันจันทรที่   2   มีนาคม   2552    

ครุศาสตร จุฬา ฯ นํารองประเมินการสอนออนไลน 
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การพัฒนาการเรียนการสอน อาศัยผลปอนกลับจากผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญ   ที่จะทําใหคณาจารย
สามารถปรับกระบวนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด    ปจจุบันการจัดเก็บขอมูลดานคุณภาพการสอน
ของคณาจารยยังเปนกระบวนการที่ซ้ําซอน ส้ินเปลือง คาใชจาย  และเวลา  ตั้งแตการจัดพิมพลงกระดาษ
ใหนิสิตทําการประเมินการสอน และนํากลับมาปอนขอมูลเขาคอมพิวเตอรทีละรายการ     ทําใหการ
วิเคราะหลาชา ไมสามารถนําผลมาใชในการปรับปรุงการสอนไดในทันที      ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองนําระบบการประเมินออนไลนมาทดลองนํารอง เพื่อลดขั้นตอนดังกลาว  สามารถวิเคราะห 
ประเมิน และใชผลเพ่ือการปรับปรุงการสอนไดในทันที      ทั้งนี้ ไดมอบหมายให รองคณบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขายการศึกษา ดําเนินการจัดทําระบบเพื่อทดลองนํารองการดําเนินการประเมินการ
สอนออนไลน  เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ  โดยขอความรวมมือคณาจารยของคณะ แจง
ใหนิสิตในรายวิชาทําแบบประเมินการสอนออนไลน    ทั้งนี้   ไดตั้งโตะคอมพิวเตอรไวบริเวณทางขึ้นลิฟท
อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   เพ่ือใหนิสิตไดทําแบบประเมินการสอนออนไลนแลว 
 
 
 
 

 สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   ภาคการศึกษาปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   26  กุมภาพันธ   2552    เวลา  08.40  น.  ณ  หองประชุม  101   อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง    ฝายวิชาการ  หลักสูตรและการสอนจัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ภาค
ปลายการศึกษา  ปการศกึษา   2551   โดยมีผูอํานวยการโครงการประสานงานหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
และปฏิบัติการวิชาชีพ  (ผูชวยศาสตราจารย  ปนิดา  ศิริกุลวิเชฐ)   กลาวรายงานการดําเนินการจัดวิชา
ประสบการณวิชาชีพครูและวิชาปฏิบัติการวิชาชีพคร ู
 

กิจกรรมฝายวิชาการ  หลักสูตรและการสอน 
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 คณบดี  (ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย   กาญจนวาสี)   เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนานิสิตหลัง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา   2551   และมอบเกียรติบัตร  รวมทั้ง
กลาวแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนที่ไดรับรางวัลเกียรติบัตรปฏิบัติการสอนดีเดน  และนิสิตผูผลิตและใช
สื่อการเรียนรูดีเดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมมนากลุมยอย  “ประสิทธิภาพ  สมรรถนะ   

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและศรัทธาวิชาชีพ
ครู   ซึ่งเปนการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา   ภาคการศึกษาปลาย  ป  2551   เปน
สวนหนึ่งของวิชาประสบการณวิชาชีพครู  (2716400)   
และวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู  (2716483)    
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ซึ่งนิสิตจะตองประมวลประสบการณที่ไดจากการ
ปฏิบัติการสอน  สรุปเปนบทเรียนสําคัญ  สําหรับการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต   และเปนการ
สรางศรัทธาตอวิชาชีพครูใหแกนิสิต 
 
 
 

 
 
 
 

   คณาจารยญี่ปุนเยือนคณะครุศาสตร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  25   กุมภาพันธ   2552  เวลา   11.3  น.  รองคณบดีดานวิรัชกิจ   (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.
ชื่นชนก  โควินท)   ใหการตอนรับคณาจารยและผูแทนจาก  Tokyo  University  Agriculture  and  
Technology   ประเทศญี่ปุน  ในโอกาสมาเยือนคณะครุศาสตรเพ่ือปรึกษาเรื่องความรวมมือทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

                          กิจกรรมฝายวิรัชกิจ 
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  โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร ปการศึกษา 2551 
ฝายกิจการนิสิต    กําหนดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร                

ปการศึกษา 2551 ระหวางวันที่  8 – 9   มีนาคม  2552  ณ   มารีนารีสอรท   ศูนยฝกอบรมทรัพยากร
บุคคลและกีฬา  หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการศึกษา  จัดโครงการอบรมตาง ๆ ดังนี้  

 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณาจารย เรื่อง การจัดประสบการณเรียนรูดวย 
สื่ออิเล็กทรอนิกส   จํานวน   4   หลักสูตร   
 2.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับเยาวชน  เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศนผานกลอง 
วีดิทัศนระบบดิจติอลดวยตนเอง    

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับเยาวชน  เรื่อง การผลิตสื่อภาพนิ่งดวยกลอง 
ดิจิตอลดวยตนเอง  
 สนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.   02 – 2182539 - 40        
 
 
 
 
   

   โครงการชมรมอาจารยแชมชื่น  
ฝายกิจการพิเศษ  ขอเชิญคณาจารยคณะครุศาสตร เขารวมโครงการชมรมอาจารยแชมชื่น  มี

วัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม ชักชวนใหคณาจารยใชบริการชมรมอาจารยมากขึ้น  กิจกรรม
ประกอบดวย  Happy Lunch    รองเพลง และฝกรองเพลงกับคณาจารยที่มีความรูดานการสอนรองใน
กิจกรรม Happy   Karaoke   ในวันที่   6  มีนาคม  2552  เวลา  11.30 – 13.30  น. ณ หองชมรมอาจารย 
คณะครุศาสตร     (กิจกรรมในลักษณะนี้จะจัดทุกวันศุกรเวนศุกร) 

 

กิจกรรมฝายกิจการนิสิต 

กิจกรรมฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการศึกษา   

กิจกรรมฝายกิจการพิเศษ 
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   โครงการฝกโยคะ  
 ฝายกิจการพิเศษ   ขอเชญิชวนคณาจารย   และเจาหนาที่สายปฏิบัติการ  และนิสติผูสนใจ  
รวมออกกําลังกายดวยการฝกโยคะ    ทุกวันพุธ และ ศกุร  รอบ 1 เวลา 16.00 – 17.00 น.    และรอบ  2 
เวลา 17.00 – 18.00 น.  ณ     หอง   502    อาคารประชมุสุข    อาชวอํารุง  เริ่มตั้งแต   6 ก.พ.  2552   
เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 อัตราการเบิกจายคารับรอง 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศ  เรื่อง  อัตราการเบิกจายคารับรองในการ 

ประชุมราชการกรณีไมมีการจัดเก็บรายได พ.ศ. 2552   สาระสําคัญมีดังนี้ 
  กรณีจัดประชุมภายในคณะครุศาสตร 

1. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มในอัตราที่จายจริง
ไมเกินคนละ  50    บาท ตอม้ือ 

2. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นในอัตรา 
      ที่จายจริงไมเกินคนละ  200   บาท ตอมื้อ 
 
 
 

                                       ระเบียบนารู 

6   มีนาคม     2552 
ขอเชิญชวนบคุลากรคณะครศุาสตร 

รวมใหกําลังใจการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล   รอบตดัเชอืก 
เพลิงชมพู  vs   สภากาชาดไทย 

ตั้งแตเวลา   17.00 น .  ณ  สนามกีฬาในรม 
และ 

ในวันศุกรที ่  13  มีนาคม   2552 
เชิญรวมพิธีปดกีฬาบุคลากร  ครัง้ที่   31 

โดยพรอมเพรยีงกัน 
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กรณีจัดประชุมภายนอกคณะครุศาสตร 
1. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มในอัตราที่จายจริง 
      ไมเกินคนละ   100  บาท ตอม้ือ 
2. ใหเบิกจายเงินคารับรองประเภทอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นในอัตรา        

ที่จายจริงไมเกินคนละ 500  บาท ตอม้ือ 
กรณีตองการเบิกจายคารับรองในการประชุมราชการมากกวาอัตราที่กําหนด

ขางตน   ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 
 

  ประกาศ/คําส่ัง 
 ในรอบสัปดาหที่ผานมาคณะครุศาสตรมีประกาศ/คําสั่ง ดังนี้ 
 1.  แตงตั้งผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําภาควิชานโยบาย  การจัดการ  และความเปน 
ผูนําทางการศึกษา 

2. การใหทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ  สําหรับคณาจารย  พ.ศ.  2552 
3    ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย   

รองประธานสภาคณาจารย  และเลขาธิการสภาคณาจารย 
4.   ประกาศสภาจุฬา ฯ  เรื่อง  การรับรองผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภท

หัวหนาสวนงานที่มิใชคณาจารย  วาระเริ่มแรก 
5.  องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน   

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติ   ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

         สืบคนรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชทานเพลิงศพ   
ศาสตราจารยกิตติคุณเกหลง   ปภาวสิทธ์ิ 

(อดีตอาจารยคณะครุศาสตร) 
ในวันอาทิตยท่ี  8  มีนาคม  2552 

เวลา   17.00  น. 
ณ   เมรุวัดธาตุทอง  เขตวัฒนา 
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  การแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีหนังสือแจงเรื่อง การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ มีสาระสําคัญคือ  บุคลากรจากหนวยงานที่มีสัญญาความรวมมือกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนเสมือนหนึ่งอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติหนาที่ดานบัณฑิตศึกษา
โดยใชเกณฑปฏิบัติเชนเดียวกับอาจารยประจํา กลาวคือ สามารถปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/อาจารยผูสอนวิทยานิพนธ/อาจารยผูสอนได  ทั้งนี้  
หากบุคลากรดังกลาวขางตน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหถือวาเปนกรรมการสอบ
ภายในไมใชกรรมการสอบภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย
การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  กําหนดใหเปนอาจารยประจํา 
    

 โครงการคาย  Creative  Kids  Camp 3 
 ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการคาย  Creative  Kids  Camp 3   รุนที่  1   
วันที่   9 – 27  มีนาคม  2552  และรุนที่   2  วันที่   20 เมษายน – 7  พฤษภาคม  ใหแกบุตร / หลาน  
คณาจารยและบุคลากรจุฬา ฯ  และผูสนใจทั่วไป  ซึ่งกําลงัศึกษาอยูระดับชั้น อนุบาล 1 – ป. 6   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. 02-218-2874 -7 
 

 การแสดงความจํานงขอกูเงินเพื่อเคหะสงเคราะหของมหาวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแจงเปดรับแบบแสดงความจํานงขอกูเงินเพื่อเคหะสงเคราะหของ
มหาวิทยาลัย ของขาราชการ   ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน  ลูกจางประจําเงินงบประมาณ
แผนดิน ลุกจางประจําเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย   และพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ผูสนใจติดตอขอรับแบบแสดงความจํานงและสอบถามรายละเอียดไดที่  สายงานสวัสดิการ   สวน
บริหารงานบุคคล  โทร. 02-2182874-7 
 
วัตถุประสงค :     ๑.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
       กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
       คณะครุศาสตร 
                       ๒.  เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 

   ๓.  เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
 
 

                             นานาขาว 

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


