
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
 
 
 

ผูช วยคณบดีดานกิจกรรมพิ เศษ   ( ผูช วยศาสตราจารย       
พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ) ในฐานะประธานโครงการระดมทุน 
หนึ่งในโครงการยอยของงานเฉลิมฉลอง  ๕๐  ปคณะครุศาสตร  
รวมเฉลิมฉลอง   ๙๐  ป     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    และ 
๑๑๕   ปการฝกหัดครูไทย    เปดเผยวาโครงการระดมทุนเปน
โครงการที่คณะต้ังเปาหมายเพื่อจะจัดสรางอาคารทดแทน
อาคาร   ๒   ซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม แตกราวและมีการทรุดตัว
ของฐานรากอาคาร ทั้งนี้ในปงบประมาณ ๒๕๓๙  คณะครุศาสตร
ไดรับงบประมาณแผนดินกอสรางอาคารทดแทนเปนอาคาร   

๑๐   ชั้น   พื้นที่   ๓๐,๐๐๐   ตารางเมตร     โดยไดรับงบประมาณคาออกแบบเปนเงิน 
๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงคณะครุศาสตร ไดใชงบดังกลาวทําแบบอาคารเรียบรอยแลว  พรอมทั้ง
ไดรับงบประมาณกอสรางเมื่อปงบประมาณ ๒๕๔๐  เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตเนื่องจาก
เกิดวิกฤติภาวะเศรษฐกิจ   รัฐบาลจึงใหชะลอโครงการไวกอน   ดังนั้น  ในปงบประมาณ  
๒๕๕๐  ซ่ึงเปนปที่คณะจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๕๐ ป แมจะไดรับงบประมาณแผนดิน 
แตงบประมาณดังกลาวไมเพียงพอ   คณะจึงถือโอกาสนี้จัดโครงการระดมทุน  โดยคาดวาจะ
ดําเนินการตาง  ๆ  ดังนี้    

๑. จัดการแขงขันกอลฟ   
๒. จัดแสดงคอนเสิรต 
๓. จัดทําเหรียญที่ระลึก 
๔. รณรงคบูชาพระนางพญาครุศาสตร (เงิน) เปดกรุ   รุน  ๒๕๒๙ 
๕. จัดฉายภาพยนตร 

 
 

โครงการระดมทุน  “หาทศวรรษครุศาสตร   จุฬา ฯ” 

ฉบับที่  ๑๔   ประจําสัปดาหที่  ๒   เดือนเมษายน  ๒๕๕๐ 



 ๒

การระดมทนุครั้งนี ้ นอกจากจะจัดสรางอาคารทดแทนอาคาร ๒ แลวยงัจะจัดสรรสําหรับเปนทนุการศึกษา 
สาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง  ๘๐  พรรษา   โดยใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีผล
การเรียนดี   และมีจิตศรัทธาวชิาชพีครูเขาศึกษาในคณะครุศาสตร   ซึ่งจะใหทนุนกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่  ๖  เพื่อเขาศึกษาในคณะครุศาสตร   จํานวนปละ  ๕  ทนุ  เปนเวลา ๕ ป  ใชเงิน
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ตอคน   รวมงบประมาณที่ตองใชทัง้โครงการประมาณ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  
บาท   ทัง้นีห้ากมีความประสงคจะรวมสนับสนนุโครงการดังกลาว   โปรดติดตอที่สํานกังานเลขานุการคณะ
ครุศาสตร   โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๖ – ๗  
 
 
 
‡   การประชุมคณาจารย 
 คณะครุศาสตร จะจัดประชมุคณาจารยกอนเปดภาคเรยีนปการศกึษา   ๒๕๕๐ ในวนัพฤหสับดี
ที่  ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข 
อาชวอาํรุง โดยการประชุมดังกลาวจะใหคณาจารยไดวางแผนการพัฒนาหลกัสูตรโรงเรียนและภาควิชา  
ตามกําหนดการดังนี ้  

กําหนดการ 
๐๘.๓๐ – ๘.๔๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๙.๐๐ น. วีดิทัศนรายงานความกาวหนาในรอบปการศึกษา ๒๕๔๙ 
    -  ศาสตราภิชาน 
    -  คณาจารยทีไ่ดรับรางวัล 
    -  คณาจารยทีไ่ดรับการเลื่อนตําแหนงวิชาการ 
    -  คณาจารยใหม 
    -  รายงานการประเมินจาก สมศ. 
    -  ความกาวหนาของภาควิชา โรงเรียนสาธติและหนวยงานตางๆ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. แผนงานสําคญัในระยะตอไป 
 -  แผนอัตรากาํลังคน ป ๒๕๕๐-๒๕๕๕     
 -  การสนับสนนุคณาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 
 -  เกณฑภาระงานขั้นต่ํา 
 -  การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
 -  แผนพัฒนาดานกายภาพ  
 -  แนวทางความรวมมือระหวางโรงเรียนสาธิต กับภาควชิา 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๓

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. แบงกลุมระดมความคิดตามสาขาวชิา (๓ ประสาน) 
    -  แนวทางความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและภาควิชา  
       จาํแนกตามกลุมสาระและสาขาวิชา 
    -  แนวทางความรวมมือในการจัด Induction Program และ 
       การพฒันาคณาจารย 
    - แนวทางการเสริมสรางเอกภาพในการนเิทศนิสิตฝกประสบการณ 
       วิชาชพี 
   (บริการอาหารวางในระหวางประชุม) 
๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. รายงานผลการระดมความคดิ 
๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 
‡   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑.  แตงตั้งคณาจารยประจําหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาหลกัสูตร   การสอน 
และเทคโนโลยีการศึกษา 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาหลักสูตร   การสอน 
       และเทคโนโลยกีารศึกษา 
๓. คณะกรรมการพัฒนาที่ดินศูนยบริการวิชาการจิรายุ – พูนทรัพย จ.ระยอง 
๔. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ 
๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการรานอาหารหาดาวเพื่อสุขภาพ  (เพิม่เติม) 

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

‡   รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จุฬาฯ     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางเหมาจาย   ประจํา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝายประถม  ดังนี้   ๑.  ตําแหนงอาจารย   จํานวน   ๘  อัตรา   วุฒิ
ปริญญาตรี  และ/หรือ  ปริญญาโททางการศึกษา  มีความสามารถในการสอนวิชาตาง ๆ  อยางใดอยาง
หนึ่งดังนี้   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย   และสังคมศึกษา   ๒.   ตําแหนงเจาหนาที่
สํานักงาน (ธุรการ)  จํานวน ๑  อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)   หรือเทยีบเทาไมตํ่า
กวานี้     มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  และมีทักษะในการพิมพที่ดี 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบุคคล    โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม    
โทร. ๐ - ๒๒๑๘  - ๒๗๔๒   ต้ังแตบัดนี้  – วันที่   ๒๖  เมษายน   ๒๕๕๐    ในวันและเวลาราชการ     



 ๔

 
 
 
‡   พัฒนาทกัษะพื้นฐานระเบียบวธิวีจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๓   เมษายน   ๒๕๕๐   เวลา ๐๘.๔๕  น.  ณ  หองประชุม  ๔๐๕   อาคาร
ประชุมสขุ อาชวอํารงุ   รองคณบดีดานวิจยัและบริการวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ  
ศุขโรจน) เปนประธานเปดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทกัษะการวิจยัของนักวิจัยรุนใหม เรื่อง 
“การพฒันาทกัษะพื้นฐานระเบียบวธิวีจิัย”  จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ จากนั้นเปนการ
บรรยายหัวขอ    “หลักการและระเบยีบวิธวีิจัย”   โดย   ศาสตราจารยกิตติคุณ   ดร.  นงลักษณ  
วิรัชชยั  และหัวขอ “การออกแบบวจิัยและชุดโครงการวิจยั”  โดย ศาสตราจารย ดร.สุวิมล  
วองวาณิช   

 
 
 
 
 
 
 
วันที่   ๔   เมษายน   ๒๕๕๐   เปนการบรรยายหัวขอ   “การทบทวนเอกสารรายงาน

การวิจัย ”   โดย    ศาสตราจารย ก ิตต ิค ุณ    ดร .นงล ักษณ   ว ิร ัชช ัย     และห ัวข อ  
“วิธีดําเนินการวิจัย”  โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร  เรืองตระกูล       
  
 
 
 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 



 ๕

 
 
 
 
 
 

 วันที่  ๕   เมษายน    ๒๕๕๐    เปนการบรรยายหัวขอ    “การเขียนโครงการวิจัย”   โดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ)  และการนําเสนอโครงการวิจัย    โดย
ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร.นงลักษณ   วิรัชชัย  ศาสตราจารย ดร.สุวิมล  วองวาณิช  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อวยพร  เรืองตระกูล   และผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ    
 การประชุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุนใหมดวย
กระบวนการวิจัยเปนทีม   
 
  
 
 
‡    รดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต 

 เมื่อวนัที ่  ๑๒   มีนาคม   ๒๕๕๐   เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ   บานสขุุมวิท   คณบดี    
(รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์   ศิรบิรรณพิทกัษ)   พรอมทีมผูบริหาร  คณาจารย     
คณะครุศาสตร  และโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมธัยม  และฝายประถม   รวมพธิีรดน้ําขอพร
ศาสตราจารย ทานผูหญงิพูนทรพัย  นพวงศ ณ อยุธยา  เนื่องในโอกาสวนัสงกรานต 
 
 

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 



 ๖

และในเวลา  ๑๔.๐๐  น.   คณาจารยและเจาหนาทีค่ณะครุศาสตรรวมพธิีรดน้ําขอพรทาน
คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 “ 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 


