
คนดีคนเกง

ประชาคมครศุาสตร  ขอแสดงความยนิดกีบัคณาจารยทีไ่ดรบัรางวลัตาง ๆ ดงันี้
รองศาสตราจารย ดร.ชนติา  รกัษพลเมอืง        ไดรบัรางวลัผลงานวจิยัดมีาก

กองทนุรชัดาภเิษกสมโภช  ประจำป ๒๕๔๙  งานวจิยัเรือ่ง "สภาวะการขาดแคลนครใูนระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน"  จาก จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ผชูวยศาสตราจารย ดร.สริพินัธ ุ สวุรรณมรรคา  ไดรบัการยกยองเชดิชเูกยีรตอิาจารยดาน
การเรยีนการสอน ระดบัดมีาก  กองทนุรชัดาภเิษกสมโภช  ประจำป ๒๕๔๙  จาก จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

โดยจะมพีธิมีอบรางวลัในวนัที ่๒๓ มนีาคม  ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอง ๒๐๒  อาคาร
มหติลาธเิบศร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั



ประธานชมรมบุคลากรคณะครุศาสตร  (นางสาววันทนี  หิรัญสุข) แจงวาตามที่จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั ไดจดัการแขงขนักฬีาบคุลากรภายในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ครัง้ที ่๒๙  ประจำป ๒๕๕๐
และกีฬาฮาเฮเปนกีฬาประเภทหนึ่งของการจัดการแขงขันครั้งนี้ ซึ่งจะทำการแขงขันในพิธีปดกีฬา ฯ ใน
วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๕๐  ตัง้แตเวลา ๑๓.๐๐  น. ณ สนามกฬีาจฬุา ฯ  นัน้  ในปนีก้ฬีาฮาเฮไดจดัชนดิและ
ประเภทการแขงขนั ทัง้สิน้  ๕ ชนดิกฬีา  โดยแยกเปนประเภททมีและบคุคลดงัตอไปนี้

๑)  ๖ ขาสามคัคี ประเภททีมชายและทีมหญิง
๒)  วิง่กระทงิเปลีย่ว ประเภทชายคูและหญิงคู
๓)  ผนูำรอง ประเภททีมผสม
๔)  ตะเกยีบพาเพลนิ ประเภททีมผสม
๕)  บอลลนูหรรษา ประเภททีมผสม
บุคลากรคณะครุศาสตร  สนใจแขงขันขอรับใบสมัครและสมัครไดที่ ประธานชมรมบุคลากร

คณะครศุาสตร  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๔๕๙    หรอืนางพรทพิย  คงสคุน  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๔๓๐
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๒

ตามที่คณะครุศาสตร ไดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  ในการแขงขันกีฬา
บคุลากร ภายในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  ครัง้ที ่๒๙  ประจำป ๒๕๕๐   นัน้ มกีฬีาบางประเภทที่
ดำเนินการแขงขันเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  ผลการแขงขันนักกีฬาของคณะครุศาสตร ไดรับถวยรางวัล
ชนะเลศิ   ถวยรางวลัรองชนะเลศิ   และประกาศนยีบตัร   ดงันี้

นายไชยา  ลิขิตสารวิทย  และนายปริญญา ขาวผอง ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ
สนุกเกอรประเภทคูทั่วไป

นายไชยา ลขิติสารวทิย ไดรบัถวยรางวลัรองชนะเลศิ  สนกุเกอรประเภทเดีย่วทัว่ไป
รองศาสตราจารย วริฬุห  ลลีาพฤทธิ ์และ รองศาสตราจารย ดร.ดเิรก  ศรสีโุข  ไดรบั

ประกาศนยีบตัร (อนัดบัที ่๓)  สนกุเกอรประเภทคสูงูอาย ุ  และบลิเลยีดประเภทคู
สำหรบัผลการแขงขนักฬีาประเภทอืน่ ๆ  ขณะนีอ้ยใูนระหวางการแขงขนั หากทราบผลจะแจง

ใหทราบตอไป



๑.  แตงตัง้คณาจารยภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศกึษา  จำแนกตามสาขาวชิา
๒.  แตงตัง้คณาจารยภาควชิาศลิปะ ดนตร ีและนาฏศลิปศกึษาวจิยั จำแนกตามสาขาวชิา
๓.  แตงตัง้ผแูทนคณาจารยในคณะกรรมการประจำภาควชิา
๔.  แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลตามระเบยีบจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั วาดวย
      การบรหิารงานบคุคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙
๕.  แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ของภาควชิาหลกัสตูร การสอน
      และเทคโนโลยกีารศกึษา

                                               (ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)
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เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒  คณบดี
(รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน
(รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ สุทธจิตต) ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ
(ผศ.ดร.อาภัสสรา  ชินวรรโณ)  และผูชวยศาสตราจารย พงษลดา  ธรรมพิทักษกุล ใหการ
ตอนรับ  Dr. Muh.  Huda,  Education  and   Cultural   Attach   จากสถานเอกอัครราชทูต
อินโดนีเซีย ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานดนตรีกับนิสิตสาขาวิชาดนตรี ภาควิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  พรอมทั้งไดชมการแสดงดนตรี GAMELAN ของประเทศ
อินโดนีเซีย แสดงโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  ซึ่งเปนกิจกรรมสวนหนึ่งในการตอนรับ
เอกอัครราชทูตดวย
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เมื่อวันที่   ๒๗   กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๐  รองคณบดีฝายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ
(ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชืน่ชนก  โควนิท)   และ อาจารยอรรถพล   อนนัตวรสกลุ   ใหการตอน
รบั   Dr. Hongo Takamari,   Professor   of   Japanese   History   of   Ideas  และ   คณาจารยจาก
Miyagi   University   of   Education   ประเทศญีป่นุ   ในโอกาสทีม่าเยีย่มชมและแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของคณะครศุาสตร   จฬุาฯ





๔

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

          

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th

๑๖   มนีาคม   ๒๕๕๐

ขอเชญิบคุลากรคณะครศุาสตรทกุทานรวมรองเพลงเชยีร

พรอมสงกำลงัใจใหกบัผเูขาแขงขนักฬีาฮาเฮ  ในพธิปีดการแขงขนักฬีาบคุลากรภายในจฬุา ฯ

ตัง้แตเวลา ๑๓.๐๐ น.   ณ สนามกฬีาจฬุา ฯ

เมือ่วนัที ่ ๑  มนีาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ หอง  ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครศุาสตร
คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ) และกรรมการผจูดัการ บรษิทัซเิมนตไทย
การตลาด จำกดั (คณุกฤช  กลุเนต)ุ  ลงนามในบนัทกึขอตกลงความรวมมอืโครงการสถาบนั
พฒันาการขายและบรกิาร ระหวางคณะครศุาสตร จฬุา ฯ  กบับรษิทัซเิมนตไทยการตลาด จำกดั
ซึง่เปน โดยม ีรองคณบดดีานวจิยัและบรกิารวชิาการ (ผชูวยศาสตราจารย  เพยีงใจ ศขุโรจน)
และผชูวยคณบดดีานวจิยัและบรกิารวชิาการ(อาจารย ดร.วรรณ ี เจตจำนงนชุ) รวมพธิดีงักลาว

ทัง้สองฝายไดทำขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการ ในการจดัทำหลกัสตูร การจดัทำสือ่
การเรยีนรดูวยตนเองและการบรรยายโดยวทิยากรของคณะครศุาสตรในหลกัสตูร "สขุใจทีไ่ด
บรกิาร" ของสถาบนัพฒันาการขายและบรกิาร  ซึง่มหีนาทีพ่ฒันาพนกังานหนารานของราน
โฮมมารท  ซึง่เปนผแูทนจำหนายในเครอืขายธรุกจิจดัจำหนายของเครอืซเิมนตไทย  (SCG)
ใหสอดคลองกบัแนวทางของบรษิทั และตอบสนองกบัความตองการของลกูคาทีม่าใชบรกิาร
ที่ราน
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