
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              
 

 
       สืบเนื่องจากการเตรียมการจดังาน  “หาทศวรรษ
ครุศาสตรจุฬา   ฯ ”    ซ่ึงคณะครุศาสตร   โดย
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานงานเฉลิมฉลอง ๕๐ 
ป คณะค รุ ศ า สต ร   ร ว ม เ ฉลิ ม ฉลอ ง  ๙๐  ป 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   และ ๑๑๕ ปการฝกหัด
ครู ไทย    เห็นชอบใหนายกสมาคมครุศาสตร
สัมพันธ (อาจารยชัยธวัชว  ไทยง)  เปนผูดําเนิน
โครงการจัดประกวดเพลง   และจัดทํา  CD  เพลง
ครุศาสตร  เนื่องจากบทเพลงของคณะครุศาสตร   

จุฬา ฯ   ในปจจุบันมีอยูเพียง ๔ – ๕ บทเพลง  เทานั้น   คือเพลงสีเพลิง  เพลงเพลิงพิมาน   
เพลงหวงครุ   เพลงรําวงครุศาสตร  และเพลงเพลิงชมพู     
 นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธกลาววา คณะครุศาสตรในฐานะสถาบันผลิตครู ที่มี
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  จึงถือวาระโอกาสนี้จัดประกวดการแตงเพลงเพื่อสรรหาบทเพลงของ
คณะครุศาสตร   เพื่อใชในกิจการตาง ๆ  และยังสามารถสะทอนภาพชีวิตของคณะครุศาสตร
ในปจจุบันดวย  โดยขอความรวมมือจากประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา (อาจารยชูวิทย  ยุระยง)  
ในการจัดประกวดดังกลาว    
 สําหรับรายละเอียดในการประกวดติดตอสอบถามไดที่  อาจารยชูวิทย  ยุระยง 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   
โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๘          
 
 
 
 
 

ประกวดแตงเพลง อีกสีสันของงานหาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ 

ฉบับที่  ๑๖   ประจําสัปดาหที่   ๔   เดือนเมษายน  ๒๕๕๐ 



 ๒

 
 
 
 
‡    ความกาวหนาการปรับปรุงอาคาร ๔ 

 
 

 ผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป (รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย)  
เปดเผยถึงความคืบหนาของการปรับปรุงอาคาร ๔   ไดดําเนินการแลวเสร็จในสวนของการจัด
พื้นที่ทํางานสําหรับคณาจารยภายในอาคาร  การแบงโซนพื้นที่สําหรับหองขนาดใหญ  การ
ทาสีตกแตงภายใน  การปูพื้นกระเบื้องยางใหม   ติดต้ังมูลี่หนาตางทุกบาน  และเปลี่ยนบาน
กระจกรอบตัวอาคาร เปนที่เรียบรอยแลว การปรับปรุงที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้คือการ
ปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคาร ๔  ซ่ึงแตเดิมทางเดินเทาคอนกรีตโดยรอบตัวอาคารมีการแตกราว
ทรุดตัว    และใชสอยไดไมเต็มที่ อีกทั้งไมสวยงาม  จะไดปรับแกไขใหมีสุนทรียภาพดวยการ
ออกแบบจัดพื้นที่สําหรับนั่งประกอบกิจกรรมไดมากยิ่งขึ้น    รวมทั้งจัดใหมีลานอเนกประสงค
ขนาดเล็ก   และทางเดินเทาหินแกรนิตดานทิศตะวันตกของอาคาร (ติดโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ 
ฝายประถม)      ซ่ึงจะทําใหภูมิทัศนโดยรอบอาคาร ๔  มีความกลมกลืนเปนหนวยเดียวกัน   
สิ่งที่จะไดดําเนินการตอไปคือ  การทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดและภายในบางสวน   ซ่ึงจะทํา
ใหอาคารดูใหม   และการปรับปรุงระบบไฟฟาและสื่อสาร  (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงพื้นที่ภายใน)  การติดต้ังระบบเฟอรนิเจอรแบบโมดูลใหมทั้งหมดในแตละหนวย 
Partition  และการติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมสําหรับหองประชุมภายในอาคาร   ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางานของคณาจารยภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา    การปรับปรุงดังกลาวนี้จะใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาตน    ป
การศึกษา    ๒๕๕๐           
 
 
 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๓

‡    ปรับปรงุถนนทางเทา 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  
แจงวา  คณะครุศาสตรจะปรับปรุงถนนทางเขาบริเวณหนาอาคารพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  
(อาคาร ๑)  เพื่อใหสามารถเดินรถไดสะดวกยิ่งขึ้น  โดยจะเริ่มปรับปรุง  ระหวางวันที่  ๒๗ 
เมษายน  – ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  (ขออภัยในความไมสะดวกมา  ณ  ที่นี้ดวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‡    รับสมัครงาน 
 โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ   ฝายมัธยม  ขยายเวลาและรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
 ๑.  ตําแหนงอาจารย   จํานวน  ๑   อัตรา  วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา   วิชาเอกธุรกิจศึกษา       
       สมัครไดต้ังแตบัดนี้ – ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 ๒.  ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหระบบ  (คอมพิวเตอร)  จํานวน  ๑  อัตรา  วุฒิปริญญาตรี  
สาขาคอมพิวเตอร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร   วิทยาศาสตร  คอมพิวเตอร   คอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือสาขา
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรูความสามารถในการจัดทํา  Website  สามารถในการ
พัฒนาฐานขอมูลบน  web  และ    PHP,  ASP   
 ๓.  ตําแหนง  เจาหนาที่บริการงานชาง  (คอมพิวเตอร)  จํานวน  ๑  อัตรา  วุฒิ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร     ไฟฟา    อิเล็กทรอกนิกส    หรือสาขาที่เกี่ยวของ   มี
ประสบการณทางดานการซอมคอมพิวเตอรจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
 ๔.  ตําแหนงเจาหนาที่บริการงานชาง   (ชางทั่วไป)   จํานวน  ๑   อัตรา   วุฒิ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟา   อิเล็กทรอกนิกส    หรือสาขาที่เกี่ยวของ   มีประสบการณชาง
จะไดรับพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
 ๕.  ตําแหนง  เจาหนาที่สํานักงานธุรการ  (ธุรการ)   จํานวน  ๑   อัตรา   วุฒิ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง   (ปวส.) สาขาการบัญชี    การตลาด   เลขานุการ  คอมพิวเตอร   
เทคโนโลยีสารสนเทศ     การจัดการ   หรือสาขาที่เกี่ยวของ    

คณะครุศาสตรขอเชิญคณาจารยทกุทานเขารวมประชุมคณาจารย 
กอนเปดภาคเรียนปการศึกษา   ๒๕๕๐ 

ในวันพฤหสับดีที่   ๓   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เวลา   ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐   น.   

ณ   หองประชุม  ๑๐๑   อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 



 ๔

 ๖. ตําแหนง  เจาหนาที่บริการทั่วไป  (รักษาความปลอดภัย)  จํานวน  ๑   อัตรา   วุฒิ
มัธยมศึกษาปที่  ๖  เพศชาย   อายุไมเกิน  ๓๐  ป  และตองผานการเกณฑทหารมาแลว     
 (ตําแหนงที่  ๒ – ๖  สมัครไดต้ังแตบัดนี้ –  ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๐) 
 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่    สํานักงานบริหาร   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ    
ฝายมัธยม   โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๓๑๔   ในวันและเวลาราชการ     
 
 
 
 
‡   สัมมนาผูบริหารและบคุลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๒๔ – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๐   ณ  บานชมเดือน   อําเภออัมพวา   จังหวัด
สมุทรสงคราม   สํานักงานกิจการนิสิต    จัดโครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรสํานักงาน
กิจการนิสิตคณะครุศาสตร   เพื่อเตรียมการวางแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานกิจการนิสิต
เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร และ
คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๐  วางแผนดําเนินงานดานกิจการนิสิต
ตลอดปการศึกษา พรอมทั้งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรของสํานักงานให
สามารถทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
     

กิจกรรมดานกิจการนิสิต 



 ๕

‡    สัมมนาคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร 
  
  
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๙ – ๑๑  เมษายน   ๒๕๕๐   ณ  คณะครุศาสตร   และศูนยฝกอบรมและ
สัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา  จุฬา ฯ  (เกาะสีชัง)    คณะกรรมการนิสิตปริญญา
บัณฑิตคณะครุศาสตร  ปการศึกษา   ๒๕๔๙   จัดสัมมนาคณะกรรมการนิสิตดังกลาว ฯ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อถายทอด  ประสบการณในการดําเนินงานใหแกคณะกรรมการนิสิตปริญญา
บัณฑิตคณะครุศาสตร    ปการศึกษา  ๒๕๕๐    และไดรวมกันวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้ง
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการ ฯ   โดยมี รองคณบดีดานกิจการนิสิต 
(ผูชวยศาสตราจารยวิทยา  ไลทอง)  เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ  
 
 

 
 
‡   อบรมนักเรียนในพระราชานเุคราะห  ฯ 
  
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๐    เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง     รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย 
ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  เปนประธานในพิธีเปดการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยกลาววา  “นักเรียนที่เขารวมโครงการ ฯ 
นับวาเปนผูโชคดี และมีโอกาสดีกวาเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ   การเปนนักเรียนที่ดีนั้น จะตองมี
ความประพฤติดี  ต้ังใจศึกษาเลาเรียน  เคารพและเชื่อฟงคําสั่งสอนบิดามารดา และครอูาจารย     

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 



 ๖

สําหรับการเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห ฯ จะตองเพิ่มจากนักเรียนทั่วไปอีกระดับหนึ่ง 
คือตองรูจักหนาที่  ประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัย  ใหสมกับที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
เปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห  ฯ    ตองต้ังใจศึกษาเลาเรียนใหมากขึ้นปฏิบัติตนและดํารง
ตนอยูในความดี  มากขึ้น  และมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณมีความกตัญูกตเวที อยู
ตลอดเวลา  ถาปฏิบัติไดอยางนี้แลว  ก็จะมีความเจริญกาวหนาตลอดไป”   
 การจัดอบรมครั้งนี้ นักเรียนที่เขารวมโครงการจะไดรับความรูดานวิชาการ การแนะ
แนวการศกึษาตอ    ไดรับความรูดานสงัคม   เชน หวัขอการทดสอบบุคลิกภาพ   หวัขอ
นักเรียนรุนใหม หัวไวใจสู   รูคุณคน  ครองตนเปนสุข  ซ่ึงจะทําใหนกัเรียนไดรูจักตนเองและ
การดํารงชีวติในสังคมปจจุบัน   
 
‡   รดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันที่   ๑๙   เมษายน  ๒๕๕๐   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ   หองสัมมนา   นิสิตสาขาวิชา
บริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย    การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   จัดพิธีรดน้ํา
ขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต   โดยมีรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  
(รองศาสตราจารย  ดร. สุกรี   รอดโพธิ์ทอง)  และคณาจารยในสาขาวิชาบริหารการศึกษาเขา
รวมพิธีดังกลาว 
  
  
 
 

“ 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 


