
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              

     
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศิริบรรณพทิักษ)  เปดเผยวา  คณะครุศาสตรมี

เปาหมายใหคณาจารยทีป่ฏิบัติงานภาควิชา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึน้รอยละ 
๑๐ ภายใน  ๕  ป   และ/หรือคณาจารยที่ปฏิบัติงานภาควิชามวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
รอยละ  ๘๐     โดยไดดําเนินการจัดทาํประกาศกําหนดระเบียบการดําเนินงาน     โครงการทุน 
การศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศสําหรับคณาจารย คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  พรอมทั้ง
แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารโครงการเสนอของบประมาณกองทุนคณะครุศาสตร  และจัดทํา
รายงานการประเมินผลประจําปเสนอกรรมการประจําคณะ  ซ่ึงโครงการนี้คาดวาในอนาคต
คณะครุศาสตรจะมีคณาจารยทีม่ีคุณภาพและมีผลิตภาพสูงขึน้   

 (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
  
‡   ประชุมคณาจารย   ประจําปการศกึษา   ๒๕๕๐   
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อวันที่  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสขุ  อาชวอํารุง    คณะครศุาสตร จัดประชุมคณาจารยกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 
๒๕๕๐  โดยคณบดี (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ) เปนประธาน หัวขอการ
ประชุมประกอบดวย  ความกาวหนาในรอบปที่ผานมา  แผนงานสาํคัญในระยะตอไป  ไดแก
แผนอัตรากําลังคน ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕  การสนับสนุนคณาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศ  เกณฑภาระงานขั้นตํ่า   แผนพัฒนาดานกายภาพ  แนวทางความรวมมือ

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ฯ  

ฉบับที่  ๑๘   ประจําสัปดาหที่   ๒  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๐ 



 ๒

ระหวางโรงเรียนสาธิตกบัภาควิชา    จากนัน้เปนการแบงกลุมระดมความคดิตามสาขาวชิา  ใน
หัวขอ แนวทางความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร การพัฒนาคณาจารย  การ
นิเทศนสิิตฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการวชิาชีพ  และการวิจัยและบริการวิชาการ    
 
 
                                                                                   
 
‡     ปฐมนิเทศนสิิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๔  พฤษภาคม    ๒๕๕๐  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ   หองประชุม  ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสขุ  อาชวอํารุง   สํานักงานหลักสูตรและการสอน  จัดพิธีปฐมนเิทศนสิิตใหม ระดับ
บัณฑิตศกึษา   โดยมีคณบดี  (รองศาสตราจารย   ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธาน
ในพิธ ีพรอมกลาวตอนรบั  จากนัน้เปนการบรรยายเรื่อง  “ครูแหงแผนดิน :  เกียรติยศและ
พันธกิจของบัณฑิตศกึษาคณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั”  โดยรองศาสตราจารย ดร.
กรรณกิาร  สัจกลุ แนะนาํระบบการศกึษาและกิจกรรมนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา โดย รองคณบดี
ดานหลกัสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)  และรองคณบดีดาน
กิจการนสิิต (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา  ไลทอง)  การเสวนา “การเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
อยางมีคุณภาพและมีความสุข” โดย ประธานคณะกรรมการนสิิตบัณฑิตศกึษา   (นายนาทรพ ี 
ผลใหญ) วาที่ดุษฎีบัณฑติ ปการศึกษา ๒๕๔๙ (รองศาสตราจารย กนษิฐา นาวารัตน)  และวาที่
มหาบณัฑิต  ปการศกึษา  ๒๕๔๙  (นายจุฑา  ธรรมชาติ) รายการขับรองเพลง “จามจรุศีรจีุฬา ฯ”  
โดย  อาจารยภาวศุทธิ์  พิริยะพงษรตัน   ในชวงบายเปนการแนะนําภาควชิาตาง  ๆ  หลักสูตร   
และการลงทะเบียนเรยีนโดยแยกตามภาควิชา 
   
 
 
 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

 



 ๓

‡   โครงการรานอาหารหาดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที ่  ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๐   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๖  อาคาร   ๒  
คณะครุศาสตร จัดการอบรมใหกับผูประกอบการรานคา/ซุมอาหารของคณะ   และโรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถมและมัธยม โดย คุณวสุนทรีย  เสรสีชุาติ จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสขุ เปนวิทยากร   

การจัดอบรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการรานอาหารหาดาวเพื่อสขุภาพ  ซ่ึงเปน
โครงการที่คณะจัดขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสุขภาพในดานการบริโภคอาหารของ
คณาจารย  นิสิตบุคลากรคณะครุศาสตร  และนกัเรียนโรงเรยีนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถมและ
มัธยม ใหเปนรานอาหารหาดาว      
 
‡   การใหบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 
 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศกึษา  (อาจารย  ววิัฒนชัย   สขุทัพภ) เปดเผยวา 
ตามที่หนวยงานตาง ๆ ไดใชบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีการศกึษานัน้ 
เนื่องจากเจาหนาที่ซอมบาํรุงคอมพิวเตอร มีจํานวนจํากัด  จึงไมสามารถไปใหบรกิารตาม
หนวยงานตาง ๆ ไดดังเชนที่ผานมา จงึขอความอนเุคราะหหนวยงานในกรณทีี่เครื่องขัดของให
ทําการตรวจสอบเบื้องตนดังนี ้

๑. อาการจอไมติด  CPU ไมติด   วธิีการแกไขคือใหตรวจสอบสายไฟเชื่อมตอระหวาง
ตัว  CPUและจอ วาถกูตองหรือแนนดีหรือไม  

๒. ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอรเปดได  แต HANG ไมสามารถขยับ  Mouse ได  หรือไม
สามารถเปดโปรแกรมใด ๆ ได หรือเครื่องฟองเปนภาษาที่เราไมรูเรื่อง เปนตน วิธกีาร
แกปญหาใหทดลอง ReStart  เครื่องใหมดูอีกครั้ง  ถาอาการเหมือนเดิมแลวก็ไมสามารถแกไข
ได กรุณายกเครื่องดังกลาวมาใหหนวยบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา ตรวจเช็ค เพื่อความสะดวกและคลองตัวในการทํางานทั้ง   ผูใหบรกิารและ
ผูรับบริการจนกวาศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา จะมีเจาหนาที่เพียงพอ เพื่อไปใหบรกิารนอก
สถานทีไ่ดดังเชนที่ผานมา ทั้งนีศู้นยเทคโนโลยฯี  ยินดีใหบรกิารหนวยงานทกุหนวยดวยความ
เต็มใจยิ่ง 



 ๔

 
‡    แตงต้ังรกัษาการหวัหนาหนวย ฯ 

คณะครุศาสตร  แตงตั้ง อาจารย ทศพล  ศิลลา  เปนรักษาการหัวหนาหนวยทะเบยีนและ
ประเมินผลของสํานักงานเลขานุการ  (ปฏิบัติงานที่โรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ฝายมธัยม) 
  
‡    ขอแสดงความยนิดี 

ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีกบัคณาจารย ดังนี ้
๑. รองศาสตราจารย ดร.พรชุลี  อาชวอํารุง ไปชวยราชการที่สํานกังานรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรฐัมนตรี  ในสวนที่เกี่ยวกับการตางประเทศ 
 ๒.  อาจารย ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ   ในโอกาสที่ไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ    ใหปฏิบัติหนาทีใ่หเปนปรกึษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  
ต้ังแตวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 “ 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 

คณะครุศาสตรขอเชิญบคุลากรสายสนับสนุนรวมประชุม 
ในวันพฤหสับดีที่  ๒๔ พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 

เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๑ 
อาคารประชมุสุข  อาชวอํารุง 


