
      
 
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

                   ฉบับที่  12/2548 
ประจําวนัจนัทรที่   11   กรกฎาคม   พ.ศ. 2548 

คณะครุศาสตร  จฬุา ฯ  ไดแจงประกาศเรื่อง  หลักเกณฑในการพจิารณา 
ความดคีวามชอบและจดัสรรเงินรางวัลประจําปตามผลการปฏิบัติงาน 

สําหรับบุคลากรของคณะครุศาสตร   และเพือ่ใหการพจิารณาความดีความชอบ 
และการจัดสรรเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เปนไปตามมตคิณะรฐัมนตรี  อาศยัอาํนาจตามมาตรา  23 
แหงพระราชบญัญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2522 

และความเห็นชอบของคณะกรมการประจําคณะครุศาสตร  คร้ังที่  14/2548 
วันที่  30  มิถุนายน   2548  จึงกําหนดหลักเกณฑ  ดังนี ้

1. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณาจารย 
1.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานดานงานสอน งานวจิัย   งานพฒันานิสิตและนักเรยีน 

งานบริหาร และงานบริการวิชาการ   น้าํหนักรอยละ   60 
1.2 ประเมินการมีสวนรวมในกจิกรรมสําคัญ    ไดแก 

งานวันคลายวนัสถาปนาคณะ   งานวนัครู  การประชมุคณาจารย  และงานอืน่ ๆ 
ที่คณะกรรมการประจาํคณะกาํหนดเพิม่เติม  น้ําหนักรอยละ   10 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
2.1  ประเมนิผลการปฏิบัติงาน  น้าํหนกัรอยละ   80 

2.2  ประเมนิการมาปฏิบัติงาน  และการรวมกิจกรรมสําคัญ 
ที่คณะกรรมการประจาํคณะกําหนด  น้าํหนักรอยละ   20 

 

                     หลกัเกณฑในการพจิารณาความดีความชอบ 
และจัดสรรเงนิรางวลัประจําป 
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   ขอแสดงความยินดี 
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ   รองศาสตราจารย   ดร. ไพฑูรย    สินลารัตน   ที่ไดรับ 
การเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา   เมือ่วันจันทรที่   4   กรกฎาคม   2548 
 

   ขอตอนรับคณาจารยใหม 
 คณะครุศาสตรขอตอนรับอาจารย  ดร. รังสพิันธ    แข็งขัน  และ  อาจารย   Patrick  G.S.  Holming   
เขาปฏิบัติงานในภาควิชาศิลปะ   ดนตรีและนาฏศิลป    
 

    รับสมัครงาน 
 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมธัยม   รับสมัครบุคคลเพื่อเปนลูกจางเหมาจายดังนี้ 
 1.  ตําแหนงอาจารย    จํานวน   2  อัตรา  วุฒปิริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร   มีความรูความสามารถพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน   ตั้งแตบัดนี้  –  15   กรกฎาคม   2548     
 2.  ตําแหนงเจาหนาที่บริการงานทั่วไป   (ขบัรถยนต)  จํานวน 1  อัตรา   ฝายมัธยม   วุฒมิัธยมศึกษาปที่   6   
หรือเทียบเทา   และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต   ตั้งแตบัดนี้  –  20   กรกฎาคม   2548     

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   ฝายบริหาร  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมธัยม     
โทร. 0 - 2218  – 2314   ในวันและเวลาราชการ     
 
 

   ประชุมคณาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อวันที่    27   มิถุนายน   2548   เวลา  11.30 น.   ณ  หองศูนยสารนิเทศ  คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. 

พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดการประชมุคณาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย   ซึ่งบรรจุตั้งแตป พ.ศ.  2544 
-  2548    โดยคณบดีไดกลาวถึงเรื่อง  ระบบพนักงานมหาวทิยาลัย   ซึ่งมี  3  หมวดไดแก   หมวดเงินอุดหนุน   หมวด
เงินทุนคณะ  หมวดเงินทุนโรงเรียน  และลูกจางเหมาจาย   เร่ือง  การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  รวมถึง  การเขารวม
กิจกรรมตาง  ๆ  ของคณะดวย 
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    Moodle   Moot   Thailand   2005 
 

 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม   2548   เวลา  09.00  น   ณ  หองประชุม   101   อาคาร  3   สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา   ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา   รวมกบัสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดประชุมวิชาการ   Moodle   Moot   Thailand   
2005  โดยคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดงาน   การประชมุ
ดังกลาว   มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูดาน  E – Learning  และระบบบริหารจัดการการเรียนรูผานเครือขาย    
โดยใช    LMS   Moodle  พัฒนาเครือขายความรวมมือกันระหวางกลุมสถาบันการศึกษาที่ใช  LMS   Moodle   
พัฒนาความรวมมือระหวางกลุมผูดูแลระบบ   (Administrator) และผูสรางรายวิชา (Instructor)  ผูใชงานระบบ    
LMS   Moodle   ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความรวมมือกัน   
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     รับนอง (คําฮิต) ...สู..รับขวญันองใหม 
 

  
ในชวงสามถึงสี่สัปดาหที่ผานมาทุกทานคงจะไดรับทราบขาวจากสื่อตาง ๆ ถึงการรับนองที่คอนขาง           

จะรุนแรงกันมาบางพอสมควรแลว แตสําหรับคณะครุศาสตร จุฬาฯ ของเรา การรับนองครั้งนี้ไดเกิดนิมิตหมายอันดี        
ที่มีการรวมแรงรวมใจของคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต (ก.น.ค.) และทีมผูบริหาร รวมถึงสํานักงานกิจการนิสิต
และบุคลากรในคณะที่ไดชวยกันปรับปรุงการรับนอง.......สูการรับขวัญนองใหม    โดยเริ่มจากชวงเชาไดทําพิธีถวาย
ภัตตาหารเพลพระสงฆ 9 รูป เพื่อใหนองใหมไดรับพรอันประเสริฐจากพระคุณเจา  

 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นนิสิตไดรวมกันรับประทานอาหาร     ซึ่งเปนรูปแบบที่เรียบงายคือ “อาหารกลอง” แตก็มีอาหาร
มากมายใหเลือกรับประทานกันอยางเอร็ดอรอย เมื่อหนาทองตึง หนังตาเริ่มจะหยอน เราก็ไดเชิญชวนใหนิสิตรุนพี่รุน
นอง รวมถึงบุคลากรของคณะ (หนวยอาคารสถานที่) ชวยกันทําความสะอาดพัฒนาคณะ อาทิ การตัดตนไมที่รกใน
บางจุดและปลูกตนไมทดแทน ปลูกหญา การขุดลอกทอระบายน้ํา การเก็บเศษขยะ ซึ่งในการรวมแรงรวมใจในครั้งนี้ 
ทําใหนิสิตเกิดความสามัคคีกันในกลุมเพื่อน และสมานฉันทกับรุนพี่ คณาจารย และบุคลากร และในระหวางชวงที่
ทํางานกันอยางออนลานั้น    คณะกรรมการสมาคมครุศาสตรสัมพันธ นําทีมโดยนายกสมาคมฯ (อาจารย  ชัยธวัธว   
ไทยง),  อุปนายก, ปฏิคม พรอมดวยกรรมการอีกหลายทานไดนําของวางและน้ําเย็นมาคอยบริการนอง ๆ อยู
ตลอดเวลา  
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และเมื่อนิสิตไดพัฒนาคณะเปนที่เรียบรอยแลวก็ไดใหนิสิตเปล่ียนเครื่องแตงกายเปนชุดนิสิตเพื่อเขาสูพิธีลอด
ซุมจามจุรี       ซึ่งในปนี้ไดเชิญพี่เกา(สมาคมฯ) และคณาจารยในคณะฯ    นั่งอยูหนาซุม เพื่อที่จะมอบพวงมาลัย
จามจุรี และดอกรักคลองคอใหกับนองใหมทุกคน และพี่นิสิตไดยืนโปรยใบจามจุรีและรวมรองเพลงจามจุรีศรีจุฬาฯ 
ตลอดทางที่นองใหมไดเดินเขาหอประชุม  และมีการเชิญขบวนพระเกี้ยวเขาสูหอประชุม    มีการแสดงรําในชุด   
“ฟอนเทียน”  และชุด   “เซิ้งบายศรีสูขวัญ” เพื่อเชิญบายศรีขึ้นบนเวที  
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นไดเชิญคณาจารยและกรรมการสมาคมฯ ขึ้นบนเวที จากนั้นคณบดีจุดเทียนชัยบายศรีและเขาสู
พิธีลํานําบายศรีสูขวัญ โดยนายนพพร  เพริศแพรว  (ศิษยเกาครุศาสตร รุน 44) และในชวงทายพิธีไดมีการนํานอง
ใหมขึ้นเวทีเพื่อรับการผูกขอมือรับขวัญจากคณาจารย  และตอเทียนจากพี่เกา ซึ่งเปนการตอความรัก ตอความรู 
และสืบสานความเปนนิสิตครุศาสตร จุฬาฯ  เมื่อนิสิตรายรอบหองประชุมแลวไดมีพิธีสงมอบธงครุศาสตรระหวาง
หัวหนานิสิตและหัวหนานิสิตชั้นปที่ 1 หลังจากเสร็จส้ินพิธีคณบดีกลาวตอนรับนองใหมครุศาสตรอยางเปน
ทางการ และรองเพลง “สีเพลิง” รวมกัน 
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หลังจากที่นิสิตไดเหนื่อยลามาทั้งวัน ในชวงภาคกลางคืนไดมีการรวมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ซึ่งใน 
ชวงนี้ไดมีการแสดงของนองใหมแตละสาขาวิชา จนกระทั่งถึงเวลาอันสําคัญไดมีการประกวดดาวเดือนคณะครุศาสตร 
โดยนิสิตแตละสาขาไดสงตัวแทนนองใหมหญิงเขาประกวดดาวและตัวแทนนองใหมชายเขาประกวดเดือน ผลปรากฏ
วา ดาวประจําคณะครุศาสตรคือตัวแทนนองใหม “สาขาดนตรีศึกษา” และเดือนประจําคณะครุศาสตรคือตัวแทน
นองใหม “สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน” เมื่อเสร็จส้ินพิธีตาง ๆ คณะกรรมการเปดโอกาสใหนอง ๆ พี่ ๆ ไดมี
ความสุข      โดยการออกมาโยกยายสายสะโพกกับวงดนตรีที่มาบรรเลงในค่ําคืนนี้ดวยความสนุกสนาน และ
ประทับใจกับคําวา     “รับขวัญนองใหมครุศาสตร จุฬาฯ” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ทายสุดนี้ในนามของสํานักงานกิจการนิสิตใครขอขอบคุณคณาจารย อาทิ รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ       
รศ.ดร.กรรณิการ   สัจกุล,  รศ.ดร.ณรุทธ   สุทธจิตต,  ผศ.ลัดดา   ภูเกียรติ,  รศ.กิติพงษ-ผศ.สุมิตรา   เทียนตระกูล         
ผศ.เพียงใจ   ศุขโรจน,    อ.วิวัฒนชัย   สุขทัพภ,   ผศ.ดร.ปุณณรัตน   พิชญไพบูลย,     ผศ.ดร.สุรภี    รุโจปการ,  อ.ดร.
วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา,  รศ.ดร.สุกรี   รอดโพธิ์ทอง,  ผศ.วิทยา   ไลทอง, อ.ดร.วรรณี   เจตจํานงนุช,   อ.อัจฉรา   
ไชยูปถัมภ,   อ.หทัยรัตน  ทับพร, อ.เดวิค  บรูค,  อ.ดร.จุฑารัตน   วิบูลผล,  อ.ดร.อรชา   ตุลานันท, อ.ดร.รังสิพันธ  
แข็งขัน   ,อ.ชูวิทย    ยุระยง,  Mr.Patrick  G.S.Holming  ที่ไดมารวมในกิจกรรม “รับขวัญนองใหม 2 กรกฎาคม 
2548” ในครั้งนี้ 

 
ทั้งนี้  มีนิสิตรุนนองที่รวมงานไดกลาวถึงการจัดงาน   ดังนี้ 

 นางสาว จุฬาลักษณ   ฐอสุวรรณ   นิสิตชั้นปที่  1   สาขาวิชามัธยมศึกษา  (มนุษยศาสตร/
สังคมศาสตร)   กลาววา  รูสึกดีใจอบอุนและสนุกกับกิจกรรมนี้   แมจะมกีิจกรรมตลอดทั้งวัน  แตกิจกรรมที่จัด 
ไมนาเบื่อเลย  กิจกรรมนี้ทําใหรูจักเพื่อนตางสาขามากขึ้น  ทั้งนี้  ตนรูสึกประทับใจในกิจกรรมพัฒนาคณะ  เพราะ 
ทําใหบริเวณคณะมีความสดชื่นนาอยู  และเปนความภมูิใจที่ไดชวยกันทํา 
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 นางสาวณัฐวดี   มะสะพันธุ    นิสิตชั้นปที่  1  สาขาวิชามัธยมศึกษา  (มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร)   
กลาววา  รูสึกอบอุนมาก  ทาํใหรูจักเพื่อน ๆ   พี่ ๆ  อยางรวดเร็ว  มีกิจกรรมที่สนุกตลอดทั้งวันตามเวลาที่เหมาะสมไม
รูสึกเบื่อหรือรอนานเกินไป   ทกุอยางลงตัว  ประทับใจมาก  ๆ  และไดรูจักเพื่อน  ๆ พี ่ ๆ  มากยิ่งขึ้น  รวมท้ังเห็นถึง
ความตั้งใจของทุก  ๆ คน  ทําใหรูสึกเหมือนทุกคนเปนครอบครัวเดียวกัน  รักกัน  เราจึงชวยกันพัฒนาบานของเรา
ดวยกัน  ซึ่งการบําเพ็ญประโยชนพัฒนาคณะก็เปนสิ่งที่ดีมากทําใหคณะสวยงามนาอยูยิง่ขึ้น    ในสวนของกิจกรรมที่
ชอบท่ีสุดเปนกจิกรรมพัฒนาคณะเพราะเปนกิจกรรมที่สรางสรรคมาก  ๆ การจัดกลุมทําใหไดรูจักเพื่อนตางสาขาวิชา
มากขึ้น  แสดงใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจกนัตั้งแตนองใหมป   1 จนถึงรุนพี่ศิษยเกาที่จบการศึกษาไปแลว  รวมท้ัง
ผลลัพธก็ทําใหทุกคนมีคณะที่นาอยู  รมร่ืน  อยางเชนที่เปนอยูตอนนี้      
 นางสาวสุทธิพร    แทนทอง  นิสิตชั้นปที่  1  สาขาวิชามัธยมศึกษา  (มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร)  
รูสึกประทับใจ  และดีใจมากทีไ่ดมีสวนรวมกบักิจกรรมที่พ ีๆ  ทุกคนจัดให  โดยเปนการสานสัมพันธระหวางรุนพี่กับรุน
นอง   และรุนนองดวยกันเอง   เปนกิจกรรมทีป่ลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกนอง ๆ  ทุกคน  ประทับใจในการเอาใจใสและ
ความทุมเทของพี่  ๆ   ทั้งนี้ ตนอยากใหมีกจิกรรมรับนองนอกสถานที่  อยากใหรุนพี่และรุนนองไดไปชวยกันพัฒนา
สังคมนอกสถานที่ 
 นายพิศรพล   เกตุมณี   นิสติชั้นปที่  1  สาขาวิชามัธยมศึกษา  -  วิทยาศาสตร   รูสึกดีในเกือบทุก
เร่ือง  แตก็ยังมีบางสิ่งที่ตองปรับปรุงอยูเชนกนั   แตก็ไดรับประโยชนมากมาย  เชน  ความสามัคคี   อดทนอดกลั้น   
ทําใหเรารูจักการวางแผน  ใหเปนผูมีสังคมที่ดี   ประทับใจในการแสดงของพี่ ๆ  เพื่อน ๆ   และอยากใหมกีิจกรรม 
รับนองในลักษณะการปลูกจิตสํานึก  เขาคายพักแรมนอกสถานที่   และใหมเีกมกระชับความสัมพันธระหวาง 
เพื่อน  - พี่นอง 

นางสาวเกียรติสุดา    ใจกลา  นิสิตชัน้ปที่  1  สาขาวิชาศึกษานอกระบบโรงเรียน   กิจกรรมที่จัด
ในชวงเชารูสึกไดวาตัวเองมีประโยชนมากขึ้น   ชวงบายพิธีทีจ่ัดดูศักดิ์สิทธิ์รูสึกไดวาเราเปนหนึ่งในครุศาสตร  จุฬา  ฯ  
และยิ่งภาคภูมิใจยิ่งขึ้นไปอีก   นอกจากนี้ยังไดรูจักเพื่อน – รุนพี่ตางสาขาวิชา  ไดทํากิจกรรมตาง  ๆ  มากขึ้นกับเพื่อน
ในสาขา  รับรูวาเราเปนนองใหมที่มีพี่ ๆ   อาจารยคอยหวงใย  เปนที่ซาบซึง้ใจไปตาม  ๆ  กัน     การจัดกจิกรรมรับนอง
ในแบบลักษณะที่สร างสรรคที่จัดเดิมดีอยูแลว  แตควรมีกาํหนดการที่นาสนใจจะไดรวมกนัมามากขึ้น    
 
 นอกจากนี้นิสิตชั้นปที่  1  ไดกลาวถึงความรูสึกในการรับขวญันองใหมคร้ังนี้แลว  รุนพี่ที่มสีวนสําคัญในการ
จัดไดกลาวแสดงความรูสึกดังนี้ 
 นางสาวชลธิดา   เทพวีระพงศ  นิสิตชั้นปที่  2   สาขาวิชามัธยมศึกษา  (มนุษยศาสตร/
สังคมศาสตร)    กลาววา  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดจัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตร รับประทานอาหารรวมกนั  การบาํเพ็ญ
ประโยชน  การแสดงบนเวที  โดยอยากใหรุนนองมีความสามัคคี   ความสมัพันธระหวางรุนพี่  รุนนอง  แผนก    
คณะ  ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ  รูจักกันหมดทั้งคณะ   การจัดกิจกรรมครั้งนี้รูสึกประทับใจใน 
การมีสัมมาคารวะของรุนนอง  และความรับผิดชอบในงานที่รุนพี่มอบหมาย   ตนเห็นวากิจกรรมรับขวญันองใหม 
เปนกิจกรรมที่สําคัญมาก  เพราะเปนสิ่งที่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางกันในคณะ    
 นางสาววุฒินี    เสนีย    นิสิตชั้นปที่  2  สาขาวิชามัธยมศึกษา  (มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร)   
กลาววา  การจดักิจกรรมครั้งนี้อยากใหนอง   ๆ   เห็นถึงความสําคัญของระบบอาวโุส   เห็นความสําคัญของคณะและ
เพื่อน ๆ    ส่ิงทีป่ระทับใจคือ  นอง ๆ  และพี่ ๆ   มากันเยอะกวาปกอน ๆ และทุกคนชวยกันทํางานอยางขยันขันแข็ง 
 นางสาวนวพร    กาญจนศรี    นิสิตชั้นปที่  3  สาขาวิชามัธยมศึกษา  (มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร)  
กิจกรรมนี้ทําใหรุนนองไดรูจักกันมากขึ้น  ไดรับความสามัคคี   ประทับใจในรุนพี่เกา ๆ  และรุนนองที่มารวมงานกัน
เยอะมาก  ทําใหบรรยากาศอบอุน  และเห็นวามหาวิทยาลยัและคณะใหการสนับสนุนและคอยดูแล 
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  นางสาวสริตา    ตั้งชวาล   นิสิตชัน้ปที่   3  สาขาวิชามัธยมศึกษา  (มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร)    
เห็นวากิจกรรมนี้เปนการเชื่อมความสามัคคี  ความอาวุโส  และประเพณีที่ควรดําเนินตอไป  ประทบัใจในสวนของ
ปารตี้  โดยเฉพาะมัธยม – ศิลป  เลนไดดีมากสนุกสุด ๆ  พรอมท้ังยังเห็นวามหาวิทยาลัยและคณะใหการสนับสนุน
อยางดี 
 นายกําธร   แซฉ่ัว    ประธานชุมนุมนาฏศิลป    นิสิตชั้นปที่  3  สาขาวิชามัธยมศึกษา  กลาววา  
กิจกรรมครั้งนี้อยากใหรุนนองไดรูถึงวัตถุประสงคของงาน    เขาใจและตระหนักในคุณคาของงาน  ประทับใจในสวนที่
กิจกรรมตาง  ๆ   ลุลวงไปดวยดี  และเห็นวามหาวิทยาลัย/คณะ    ควรสนับสนุนทุกรูปแบบกิจกรรม  เพราะทุกกิจกรรม
จะแฝงขอคิดขอศึกษาเอาไว 
 

                 
 

“ดุษฎีบัณฑิต...ปราชญจุฬาฯ” 
ประกายแหงเพชร (ชมพู)  ประกายศักด์ิศรี (เพลิง) 

 
 

 ในแตละป เราชาวครุศาสตรจะตองมีสมาชิกใหมเขามารวมศึกษาหาวิชาความรูในรั้วสีเพลิงอยางมิได
ขาด แตในทางกลับกันก็นาใจหายที่ดุษฎีบัณฑิตทั้งหกสิบเกาคนของพวกเราจะตองจากพวกเราไป แตเปนการจาก
ไปเพื่อนําวิชาความรูที่เหลาคณาจารยไดถายทอดประสิทธิประสาทวิชา ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาเพื่อสนอง
คุณประโยชนใหกับสังคมใหมากที่สุด  ณ วันนี้ “ 3  กรกฎาคม  2548” ดุษฎีบัณฑิตบุคคลที่พวกเราภาคภูมิใจได
พรอมใจกันแตงชุดครุยวิทยฐานะ รวมรับแสดงความยินดีจากคณะครุศาสตรที่ไดรวมกันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี 
ณ หองจามจุรีบอลรูม  ชั้น M   โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เร่ิมตนดวยคณาจารยและพี่เกาสมาคมครุศาสตร
สัมพันธกลัดชอดอกไมใหกับดุษฎีบัณฑิตทุกทาน และรวมกันประสานเสียงเพลงเพชรชมพูดังกองไปทั่วหองจามจุรี
บอลรูม ประทับใจกับนิสิตรุนนองที่ไดเชิญพระเกี้ยวเขามาในหองประชุม ตางรวมกันแซซองดวยเสียงเพลงมหา
จุฬาลงกรณ อันเปนเพลงประจําสถาบันที่รักยิ่ง   คณบดีและอุปนายกสมาคม   (อ.ดร.สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ)  ตัวแทน
พี่เกา กลาวแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตใหมทุกทาน จากนั้นเหลานิสิตและคณาจารยไดรวมรับประทานอาหาร
รวมกัน และมีการมอบประกาศเกียรติคุณ อาทิ  

  ประกาศเกียรติคุณครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตพรอมอาจารยที่ปรึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงที่สุดตามสาขาวิชา จํานวน 17 คน 

 ประกาศเกียรติคุณครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตพรอมอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดรับ
การประเมิน วิทยานิพนธระดับ “ดีมาก” จํานวน 22 คน 

 ประกาศเกียรติคุณครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด 3 ป               
จํานวน 2 คน 

 มอบพระเกี้ยวแกวใหกับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 จํานวน 6 
คน 

 ประกาศเกียรติคุณครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่มีนิสิตไดรับการประเมินวิทยานิพนธระดับดี
มาก จํานวนมากที่สุด (รอยละ 75)  ไดแก สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
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ตอจากนั้นก็ถึงพิธีอําลาอาลัย ที่คณาจารยและพี่เกาไดรวมกันสงความรัก ความปรารถนาดี และความ
หวงใยใหกับดุษฎีบัณฑิตทุกคนโดยผานแสงเทียน และขอใหดุษฎีบัณฑิตทุกคนนําแสงเทียนเหลานี้ไปสรางสรรคส่ิงที่ดี
งามใหกับสังคมตอไป 

และทายสุดนี้ไดจัดทําเปน CD ประมวลภาพกิจกรรมมอบใหเปนที่ระลึกสําหรับดุษฎีบัณฑิตทุกทาน 
 

 สมัครสอบชงิทุนโครงการเยาวชนยูซีอี. 
โครงการเยาวชนยูซีอี.  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  (UNIVERSAL   CULTURAL   EXCHANGE)  โดยการ

สนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สากล   รับสมัครสอบชิงทุนสําหรับนิสิต  นักศึกษา  เพือ่
เขารวมโครงการ  ในชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคม  2548  ระยะเวลา  3  สัปดาห  ดังนี้  ประเทศอังกฤษ   70  ลําดับ    
ประเทศแคนาดา  30  ลําดับ      ประเทศนิวซีแลนด  90  ลําดับ     ประเทศออสเตรเลีย    50  คน      

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักงานกิจกรรมนิสิต  คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  โทร.  02 -218 -2534 
 

 ประกวดบทความวจิัยหรอืบทความวชิาการดานงานคนพิการ 
 วิทยาลัยราชสุดา   มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอเชิญอาจารย  นกัวิจัย  หรือผูทรงคุณวุฒิ สงบทความวิจัยหรอื
บทความวชิาการที่ยังไมเคยแพรในวารสารใด ๆ  เพื่อคัดเลือกตีพิมพในวารสารวิทยาลัยราชสุดา   ซึ่งเปนวารสาร 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการในป  2548  โดยกําหนดออกวารสารปละ  2  ฉบบั   วัตถปุระสงคเพื่อเผยแพรความรู
ทางวิชาการและผลงานวิจัยดานคนพิการในสาขาตาง ๆ    
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 ทุนโครงการทุนการศึกษาชั้นสงูเชิงกลยุทธ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการทุนการศึกษาชั้นสูง
เชิงกลยุทธ  เพื่อการสรางเครือขายวจิัยระดับแนวหนา   (Higher  Educational   Strategic   Scholarships  for   
Frontier    Research   Network)   ประจาํป  2548    ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก   สาขาคณิตศาสตร   จํานวน  
40  ทุน      และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก    จํานวน  20 – 25  ทุน   โดยไปศึกษา   ณ  ตางประเทศ   
ณ   สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   หนวยประชาสัมพันธ  คณะครุศาสตร   โทร.  02 - 218 - 2417   
 

 เทคนิคการเปนพิธกีรรุนใหม 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรมสัมมนา  “เทคนิคการเปนพิธีกรรุนใหม”   โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อ 
ใหผูเขารวมอบรมไดรับความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการเปนพิธีกร  สามารถนําไปประยุกตใชในงานพิธีการ  
และกิจกรรมตาง ๆ   ไดอยางเหมาะสม   รวมท้ังเพิ่มพูนความรูความสามารถเกี่ยวกับการพูด  การนําเสนอเรื่องราว
ตาง ๆ  ของพิธกีร   โดยจัดอบรมในวันที่ 1 – 2 กันยายน  2548  ณ  หองประชุมเอกาทศรถ  9  สถาบันวจิยัทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ   มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   สํานักงานอธิการบด ี  กองกลาง  งานประชุมและพิธีการ   
โทร.  (055)  261-000-4  ตอ   1126   โทรสาร   (055)  261-103 

 
     ปฏิทนิขาว  

 
15   ก.ค.   2548    
เวลา  08.30  น.    ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
เวลา  13.00  น.    ปริญญาบัณฑติเขารับพระราชทานปริญญาบัตร    

 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค        :       1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
            โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


