
ครุศาสตรเรงเดินหนาจัดงาน

หาทศวรรษครศุาสตร จฬุาฯ

จากการประชมุคณะกรรมการอำนวยการจดังานครบรอบ ๕๐ ป คณะครศุาสตร มคีวามคบืหนา ในเรือ่งตาง ๆ
ไดแก การแตงตัง้คณะกรรมการ ฯ ไดแตงตัง้ประธานโครงการ ๘ โครงการ  เพือ่ทำหนาทีใ่นการดำเนนิงานในดานตาง ๆ
ไดแก

๑.๑   โครงการประชมุวชิาการและเผยแพรผลงานวจิยัระดบัชาต ิม ีรองคณบดดีานวจิยัและบรกิารวชิาการ
(ผชูวยศาสตราจารย เพยีงใจ  ศขุโรจน)  เปนประธาน

๑.๒  โครงการหนงัสอืหาทศวรรษครศุาสตร จฬุา ฯ ม ีรองศาสตราจารย ดร.กรรณกิาร   สจักลุ  เปนประธาน
๑.๓   โครงการรายการโทรทศันหาทศวรรษครศุาสตร จฬุา ฯม ีรองศาสตราจารย สนุยี   สนิธเุดชะ  เปนประธาน
๑.๔   โครงการนทิรรศการและวดีทิศัน ม ีผอูำนวยการศนูยเทคโนโลยกีารศกึษา (อาจารยววิฒันชยั  สขุทพัภ)

เปนประธาน
๑.๕    โครงการประกาศเกยีรตคิณุปชูนยีาจารยแหงคณะครศุาสตรม ีรองศาสตราจารย รจุริะ  สภุรณไพบลูย

เปนประธาน
๑.๖    โครงการศษิยเกาเกยีรตยิศ มรีองคณบดดีานกจิการนสิติ(ผชูวยศาสตราจารย วทิยา  ไลทอง)  เปนประธาน
๑.๗     โครงการระดมทนุ ม ีผชูวยดานกจิกรรมพเิศษ (ผชูวยศาสตราจารย พราวพรรณ  เหลอืงสวุรรณ)  เปนประธาน
๑.๘   โครงการสายสมัพนัธหาทศวรรษครศุาสตร จฬุา ฯม ีนายกสมาคมครศุาสตรสมัพนัธ  (อาจารย ชยัธวชัว  ไทยง)

เปนประธาน  และมกีจิกรรม ๓  กจิกรรม คอื
-  กจิกรรมประชาสมัพนัธ  มผีอูำนวยการโรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม(รองศาสตราจารย ลดัดา  ภเูกยีรต)ิ

เปนประธาน
-   กจิกรรมพธิกีารและพธิสีงฆ  มผีอูำนวยการโรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายมธัยม เปนประธาน
-   กจิกรรมประเมนิผล  มหีวัหนาภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศกึษา (รองศาสตราจารย ดร.ศริเิดช  สชุวีะ)

เปนประธาน
โดยเฉพาะการประชมุวชิาการและเผยแพรผลงานวจิยัระดบัชาต ิ จะจดัการประชมุวชิาการในหวัขอ  "โอกาส

และความหวงัในการพฒันาการศกึษาไทย"   ในวนัที ่๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐   และงานสายสมัพนัธหาทศวรรษ
ครศุาสตร จฬุา ฯ  ซึง่จะจดัทีโ่รงแรมมริาเคลิแกรนด  ในวนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ตัง้แตเวลา ๑๕.๓๐ - ๒๓.๐๐ น.

ทั้งนี้ความคืบหนาของงานจะรายงานใหทราบ



๒

คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ) และรองคณบดดีานแผน งบประมาณ
และการบรหิาร (รองศาสตราจารย ดร.สกุร ี รอดโพธิท์อง)  จะเดนิทางไปเขารวมโครงการศกึษาดงูาน
การศกึษาและศลิปวฒันธรรมสำหรบัคณาจารยและเจาหนาที ่ณ ประเทศสาธารณรฐัตรุก ี  ระหวางวนัท่ี
๑ - ๗  เมษายน  ๒๕๕๐

ในชวงเวลาดงักลาว รองคณบดดีานวจิยัและบรกิารวชิาการ   (ผชูวยศาสตราจารย เพยีงใจ
ศุขโรจน) เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร และเปนผูรักษาราชการแทนรองคณบดีดาน
แผน งบประมาณ และการบรหิาร
แตงตั้งหัวหนาหนวยสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือขาย

นางมนตธดิา  กงัวลทรพัย  ไดรบัแตงตัง้จากคณะครศุาสตร ใหดำรงตำแหนงหวัหนาหนวย
วจิยัสถาบนัและสารสนเทศ  คณะครศุาสตร   ตัง้แตวนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๕๐
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๑.  แตงตัง้คณะกรรมการกำหนดภาระงานของคณาจารย
๒.  แตงตัง้คณะกรรมการวารสารครศุาสตร
๓.  แตงตัง้บรรณาธกิารและผจูดัการวารสารครศุาสตร
๔.  แตงตัง้หวัหนากลมุสาระการเรยีนรโูรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ฝายมธัยม

                                               (ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)

ตามที่งานการเงินและบัญชี ไดแจงให คณาจารยที่ยังไมรับเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ประเมนิผลงานวจิยั Grad - Research  ครัง้ที ่๖   ขอใหมารบัเงนิไดทีง่านการเงนิ นัน้  เนือ่งจากมี
คณาจารยบางทานยงัไมมารบัเงนิคาตอบแทนดงักลาว  จงึขอใหคณาจารยทีม่รีายชือ่ตอไปนี ้มารบัเงนิ
ไดทีง่านการเงนิ ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป



๑๑.ผชูวยศาสตราจารย ดร.จนัทรทรงกลด  คชเสนี
๑๒. ผชูวยศาสตราจารย ดร.จมุพล  พลูภทัรชวีนิ
๑๓. ผชูวยศาสตราจารย ดร.ณฐันภิา  คปุรตัน
๑๔. ผชูวยศาสตราจารย ดร.วชริาพร  อจัฉรยิโกศล
๑๕. ผชูวยศาสตราจารย ดร.พนัธศกัดิ ์  พลสารมัย
๑๖. ผชูวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  ชดิมงคล
๑๗. ผชูวยศาสตราจารย ดร.สชุาต ิ ตนัธนะเดชา
๑๘. ผชูวยศาสตราจารย ดร.สวุมิล  วชัราภยั
๑๙. ผชูวยศาสตราจารย ดร.อลศิรา  ชชูาติ
๒๐. ผชูวยศาสตราจารย ดร.อาภสัรา  ชินวรรโณ
๒๑. อาจารย ดร.บญุเรอืง    เนยีมหอม

๑. ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.นงลกัษณ  วริชัชยั
๒. ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.ปทปี  เมธาคณุวฒุิ
๓. รองศาสตราจารย ดร.กรรณกิาร   สจักลุ
๔. รองศาสตราจารย ดร.กดิานนัท  มลทิอง
๕. รองศาสตราจารย ดร.ธดิารตัน   บญุนชุ
๖. รองศาสตราจารย ดร.นอมศร ี  เคท
๗. รองศาสตราจารย ดร.พรชลุ ี อาชวอำรงุ
๘. รองศาสตราจารย ดร.สำล ี ทองธวิ
๙. รองศาสตราจารย อมรา  รอดดารา
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.อรจรยี  ณ ตะกัว่ทงุ



๓





เมือ่วนัที ่  ๙   มนีาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.    ณ หองประชมุ ๑๐๑  อาคารประชมุสขุ
อาชวอำรงุ   คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธานในพธิเีปดงาน
"ปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร" จัดโดย สำนักงานกิจการนิสิต  กิจกรรม
ประกอบดวย การบรรยายเรือ่ง  "ครใูนอดุมคต"ิ  โดยศาสตราจารยกติตคิณุ สมุน  อมรววิฒัน
"บคุลกิภาพทีป่ระทบัใจ" โดย คณุเพชรพริง้  สารสนิ  "ศษิยเกาในดวงใจ"  โดยนายกสมาคมครศุาสตร
สมัพนัธ (อาจารยชยัธวชัว  ไทยง)

และในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐  ณ ศูนยบริการวิชาการจิรายุ - พูนทรัพย
จ.ระยอง มกีจิกรรม "ร ูรกั สามคัค ีเปนคนดคีรศุาสตร"  โดยผชูวยศาสตราจารย ดร.วนัชยั   บญุรอด
การแสดง " ขอแคคดิถงึ " จากทกุสาขาวชิา  " สีป่แหงความทรงจำ "   พธิอีำลา ... อาลยั" การเสวนา "
ความประทบัใจและความหวัง"  โดยวาที่ครุศาสตรบัณฑิต

การจัดปจฉิมนิเทศนิสิตครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตมีความภาคภูมิใจในการ
เปนบัณฑิตครุศาสตรและการเปนสมาชิกวิชาชีพครู   เสริมสรางความเขาใจและความผูกพัน
ระหวางนิสิตกบันสิติ   นสิติกบัคณาจารย  นสิติกบัคณะครศุาสตร และจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ตลอดจนใหนิสิตมีความมั่นใจในการกาวสูความสำเร็จในวิชาชีพ



๔



เมือ่วนัที ่๑๔ - ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๐   สำนกังานกจิการนสิติจดั โครงการปฏบิตัธิรรม
เพื่อพัฒนาจิตและเจริญปญญา ณ ศูนยปฏิบัติธรรมและฝกอบรมเสริมรังษี อ.ปากชอง
จ.นครราชสมีา ใหแกนสิติคณะครศุาสตร ชัน้ปที ่๓  และนสิติทีก่ำลงัจะสำเรจ็การศกึษา  ปการศกึษา
๒๕๔๙  จำนวน ๑๐๐ คน

การอบรมครั้งนี้ไดกำหนดหลักสูตรการอบรมแบบรับฟงการบรรยาย และแบงกลุม
ปฏบิตัธิรรม  เพือ่ใหนสิติไดมคีวามร ูความเขาใจ และตระหนกัในความสำคญัของการพฒันา
จติและสามารถปฏบิตัเิพือ่ใหเปนผทูีมี่ศลี สมาธ ิและปญญา  สามารถตดัสนิใจแกปญหาโดย
ใชหลกัธรรม อกีทัง้ยงัเปนตวัอยางทีด่แีกเดก็และเยาวชน





สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน      ภาควิชานโยบาย   การจัดการและความเปนผูนำทางการศึกษา
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
นอกเวลาราชการ (รอบสอง) ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๐ ตั้งแตบัดนี้ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๐

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและซื้อใบสมัครไดที่   สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  อาคารพูนทรัพย
นพวงศ ณ อยธุยา โทร. ๐๒ -๒๑๘ -๒๖๓๑ -๒ แฟกซ ๐๒ -๒๑๘ - ๒๖๓๒ หรอืดาวนโหลดใบสมคัรที ่ www.edu.chula.ac.th

      ⌦      ⌦      ⌦      ⌦      ⌦


คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  ดังนี้
๑.    สอบคดัเลอืกเปนพนกังานมหาวทิยาลยัประจำโครงการ  ตำแหนงเจาหนาทีส่ำนกังาน  (บรหิารทัว่ไป)

จำนวน  ๑   อตัรา   วฒุปิรญิญาตร ี หรอืเทยีบไดไมต่ำกวานี ้ ในสาขาจติวทิยา   การศกึษาพเิศษ  ครศุาสตร  ศกึษาศาสตร
สงัคมศาสตร  หรอืสาขาอืน่ ๆ   ทีเ่กีย่วของ  มคีวามรพูืน้ฐานทางดานคอมพวิเตอร   Excel , Power  Point,  Microsoft  Word
สามารถจดบนัทกึรายงานการประชมุอยางมคีณุภาพ   และเปนผปูระสานงานทีด่ ี มทีกัษะการสือ่สาร  มีมนุษยสัมพันธ

๒.    สอบคัดเลือกเปนลูกจางเหมาจาย  ตำแหนงเจาหนาที่สำนักงาน  (บริหารทั่วไป) จำนวน  ๑   อัตรา
วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ทางการบริหาร   พาณิชยศาสตร  กฎหมาย   เศรษฐศาสตร  คณิตศาสตร
อักษรศาสตร   สถิติ   สังคมวิทยา   สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสารศาสตร   นิเทศศาสตร    สื่อสารมวลชน
จิตวิทยา   ศิลปะศาสตรการศึกษา   รัฐศาสตร

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สำนักงานเลขานุการ
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. ๐ - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๓   ตั้งแตบัดนี้  -   วันที่   ๓๐   มีนาคม    ๒๕๕๐
ในวันและเวลาราชการ
⌫⌫⌫⌫⌫

สำนกับรหิารทรพัยากรมนษุย  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั แจงวา  ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  รวมกบั
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)  จัดทำ "โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการครั้งที่ ๔"

ขาราชการทานใดสนใจ สอบถามรายละเอียดไดที่ สายงานสวัสดิการ   สวนบริหารงานบุคคล สำนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  อาคารจามจุรี ๕   ชั้น ๕  ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๐  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๐๑๘๑

๕

คณะครุศาสตร ไดจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๓) ให
คณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ดังนี้

๑. อาจารยอมรรตัน  เหลอืงแสงทอง   ไดรบัจดัสรรเงนิทนุจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ในการทำ
โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของเด็กแอสเพอรเกอรซินโดรม ระดับประถมศึกษาดวย
ความรวมมือแบบพหุภาคี :    การศึกษารายกรณี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม "

๒. ผูชวยศาสตราจารย ทิพพดี  อองแสงคุณ ไดรับจัดสรรเงินทุนจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ในการทำโครงการวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแสดงออกความพึง
พอใจตอการเรียนและเจตคติตอการรองเพลงของนักเรียนที่มีภาวะผูนำตางกันระหวางวิธีการสอนดวย  การนำตน
เองกับวิธีการสอนแบบปกติ

๓. อาจารย สกุญัญา  ทรพัยประเสรฐิ  ไดรบัจดัสรรเงนิทนุจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ในการทำโครงการวจิยัเรือ่ง "การ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาดนตรแีละนาฏศลิปของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่๒  โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั ฝายประถม  ระหวางกลมุทีม่กีารเรยีนจงัหวะ การอานโนตสากล และนาฏศลิปพืน้เมอืงทีแ่ตกตางกนั"  โดยมอีาจารย
กฎีะ  เพิม่พนู   เปนผรูวมวจิยั







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


วดัหนองสระพงัทอง  บานนาบอน  จงัหวดัเลย  ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมทำบญุสรางถงัน้ำฝน ขนาด ๑๒,๐๐๐

ลูกบาศกเซนติเมตร  จำนวน ๔ ถัง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งถุงน้ำดงักลาวเปนสิง่จำเปน
อยางยิง่สำหรบัทางวดั เนือ่งจากวดัตัง้อยใูนถิน่ทรุกนัดาร และมปีญหาภยัแลงมาเปนเวลาหลายปตดิตอกนั

ทัง้นี ้สามารถบรจิาคไดโดยสงเปนตัว๋แลกเงนิหรอืธนาณตัทิางไปรษณยีในนาม    พระอาจารยวริะพงษ   ฐติเมโธ
วดัหนองสระพงั  บานนาบอน  ตำบลนาซาว   อำเภอเชยีงคาน  จ.เลย    ๔๒๑๑๐  โทร. ๐๘๗ - ๒๒๕๐๒๑๓
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