
               ขอเชิญชวนเสนอผลงานวิจัยและ 
             เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี 

การศึกษา คณะครุศาสตร จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง “Educating  Young  Children  in  
Knowledge-Based  Economy”  ระหวางวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ณ คณะครุศาสตร  มี
วัตถุประสงคเพื่อสนองตอบตอความตองการในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอยางกวางขวางกับเครือขายทางการศึกษาปฐมวัยระดับนานาชาติในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก  
รวมทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลงานทางการวิจัยของคณาจารยของสถาบันใหเปนที่ประจักษ
ตอสาธารณะ  โดยจัดเวทีใหมีการนําเสนอผลงานวิจัย  และสรางบรรยากาศทางวิชาการ    

 ในการนี้ จงึขอเชิญชวนคณาจารยทุกทานเขารวมประชุมพรอมเสนอผลงานวิจยั โดย
สามารถดูรายละเอียดและสมัครผานเว็บไซดไดที่ WWW.pecerathailand.com   ทั้งนี้สามารถใชงบ
พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรเปนคาใชจายในการลงทะเบยีน จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท  และวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๑  จะเปนวันสุดทายของการลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      ฉบับที่  ๑๘ ประจําสัปดาหที่  ๔  วันจนัทรที่  ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๑    

 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ขอเชิญคณาจารย   นิสิตนักศึกษา  และผูสนใจทัว่ไป 
เขารวมประชมุและ/หรือเสนอบทความทางวิชาการ 

เรื่อง 
“Education  at  the  Dawn  of  the  Century: In  Pursuit  of  Quality and  Sustainability” 

  ๑๒ – ๑๓  พฤศจกิายน   ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมมณเฑียร  และจฬุา ฯ 
 
 

ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๑    
และ  E – mail.  intered@chula.ac.th 
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                      กิจกรรมดานบริหาร 
 

  ศึกษาดูงานบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

    
 

    
   

               
 
เมื่อวันที่ ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ บริษัทปตท.เคมิคอล จํากัด  (มหาชน) 

ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่คณะครุศาสตร เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัทปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)   ซึ่ง
คณะครุศาสตร จะใหความรวมมือในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาแกโรงเรียนที่บริษัทปตท.เคมิคอลใหการ
สนับสนุน   โดยมีคุณณรงค  บัณฑิตกมล รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมกิจการโอเลนฟนสและสาธารณูปการ กลาว
ตอนรับ   จากนั้นรับฟงการบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของธุรกิจ และการบริหารจัดการ ปตท.เคมิคอลและบริษัท
ในกลุม”   โดย คุณเชาวนี  พันธุพฤกษ     ผูจัดการสวนหนวยงานสื่อสารแบรนดองคกร   หลังจากเยี่ยมชมบริษัท



 ๓

ปตท.เคมิคอลแลว   ไดเดินทางไปโรงเรียนวัดมาบชลูด  พรอมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ทองเทีย่วเชิงเกษตร ณ สวน
สุภัทราแลนด   
 

 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยจากตางประเทศ 
 

     
 

             
 

              
 
    เมื่อวันที่   ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ คณะครุศาสตร   รองคณบดีดานแผน 
งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)      เลขานุการคณะ (นางรัตติกร  เอกษมานนท)  
และเจาหนาที่สายสนับสนุน ใหการตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยจาก Teachers  Training  college  of  Lijjeng      



 ๔

              กิจกรรมดานศิลปและวัฒนธรรม 

                        คนดี -  คนเกง 

ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานคณะครุศาสตร      ในการนี้ ไดศึกษาดูงานที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   ศูนยตํารา
และเอกสารทางวิชาการ   ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  และระบบกายภาพของคณะดวย 
 
 
 
 

 โครงการศึกษาดูงานดานศลิปวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนจีน  
     เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑   คณะครุศาสตรจัดโครงการศึกษาดูงานดานการบริหารธุรการและ

บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (คุนหมิง ล่ีเจียง)  โดยไปศึกษาดู
งานที่  Yunan  Normal  University  และ Teachers  Training  college  of  Lijjeng  

 

   
 

     การศึกษาดูงานครั้งนี้  ไดศึกษาดูงานดานการบริหารธุรการและการบริการของมหาวิทยาลัย 
ในสถาบันการศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   ซึ่งจะไดรับขอมูลและประสบการณเกี่ยวกับงาน
ดานดังกลาวในสภาพแวดลอมที่แตกตางอันจะเปนประโยชนในการนํามาใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสามารถ
แขงขันกับองคกรอื่นได   ทั้งนี้จะมีการเสนอรายงานการศึกษาดูงานซึ่งจะแจงใหผูสนใจทราบภายหลัง 
 
 

  ศษิยเกาครุศาสตรไดรับทุนฟลูไบรท 

                                           
นายสกล  ซื่อธนาพรกุล ศิษยเกาคณะครุศาสตร สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ ไดรับ 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร) 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ   ไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท) ประจําป ๒๐๐๘ ไปศึกษาตอ
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ในระดับปริญญาโท สาขา Applied Linguistics ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย และจะเดินทางไปศึกษาในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๑ 
 

  นสิิตจุฬาฯ ชนะเลศินักดนตรีเยาวชนสากลคอนราด 

 
  

นายพงศกร เลิศศักดิ์วรกุล นิสิตช้ันปที่ ๒ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาฯ ควารางวัลชนะเลิศการแขงขันนักดนตรีเยาวชนสากลคอนราดแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๑ ซึ่ง
จัดเปนปที่ ๒ โดยโรงแรมคอนราด และสมาพันธเครือจักรภพโพนทะเล ในพระบรมราชินูปถัมภของสมเด็จพระราชินีเอลิ
ซาเบธที่ ๒   
 พงศกรเปดเผยถึงการแขงขันครั้งนี้วา ทราบขาวจากเพื่อนนักดนตรีและรูสึกสนใจมากเพราะเปนโอกาสที่ดีใน
การสานฝนบนถนนสายดนตรี ซึ่งผูที่จะเขารวมการแขงขันจะตองมีอายุไมเกิน ๒๐ ป มีความสามารถในการเลนเครื่อง
ดนตรีคลาสสิกชนิดใดก็ไดและมีสถาบันหรือผูฝกสอนรับรอง ในรอบคัดเลือกจะพิจารณาจากตัวอยางผลงานในรูปแบบ
ซีดีที่สงไป ผูผานการพิจารณาในรอบแรก ๒๖ คนจะไดเขาแขงในรอบรองชนะเลิศ จากนั้นจะคัดเลือกใหเหลือ ๘ คนเขา
สูรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเพลงที่ตนใชในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ไดแก เพลง  4 Rotations  บรรเลงดวยเครื่องดนตรีมา
ริมบา และ เพลง Look at little Ruth บรรเลงดวยเครื่องดนตรีไซโลโฟน  
 พงศกรกลาวถึงการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศวา ไมไดคาดคิดวาจะควาชัยชนะ เพราะคูแขงลวนมี
ความสามารถสูง รวมทั้งกอนหนานี้เพิ่งกลับจากการเขารวมกิจกรรมในคายวงโยธวาทิต รูสึกดีใจมากที่พิชิตตําแหนง
ชนะเลิศมาครอง ไดรับถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจะมี
ผลงานเพลงกับบริษัทโซนี่ บีเอ็มจี และจะไดแสดงคอนเสิรตที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษอีกดวย  
 พงศกรเปนนิสิตในโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะดีเดน เขาเริ่มตนเลนดนตรีตั้งแตอายุ 
๘ ป อิเล็กโทนเปนเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เริ่มเลน ตอมาเมื่อเรียนที่โรงเรียนเซนตคาเบรียล จึงไดเลนมาริมบาในวงโยธา
วาทิตของโรงเรียน รูสึกประทับใจในการเลนเครื่องดนตรีชนิดนี้ เพราะการตีกลองมาริมบามีการเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลา ไดแสดงอารมณผานดนตรีเปนการปลดปลอยความเครียด จากนั้นเปนตนมาจึงเลนเครื่องดนตรีชนิดนี้มา
โดยตลอดจนกระทั่งใชเปนเครื่องดนตรีในการสอบเขาโครงการศิลปะดีเดนที่จุฬาฯ  ซึ่งตนเปนคนเดียวในครอบครัวที่
สนใจเอาจริงเอาจังดานดนตรี แตทางครอบครัวก็ไดใหความสนับสนุนตนเปนอยางดี กอนหนานี้เขาเคยไดรับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ ๑ รายการ “Thailand Drumline Contest 2007” โดยแสดงความสามารถในการเลนเครื่องดนตรี
ประเภท Keyboard Percussion Solo สวนในอนาคตเมื่อเรียนจบแลวตั้งใจวาจะเปนอาจารยสอนเด็กรุนใหมตอไป 



 ๖

              นานาขาว 

 สุดทายพงศกรไดฝากถึงผูที่สนใจดานดนตรีวา ไมวาจะเลนดนตรีอยางเอาจริงเอาจัง เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ตางๆของตนเอง หรือเลนดนตรีเพื่อผอนคลายก็ตาม ดนตรีมีประโยชนตอทุกคนและเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
ขอใหขยันหมั่นฝกซอม และอยามองขามหลักพื้นฐาน เปรียบเหมือนการสรางประมิดที่ฐานตองแนนเสียกอน ยอดจึงจะ
แข็งแรง 
 
 

  ขอเชิญฝกอบรม 
  ศูนยศึกษาและฝกอบรมการวิจัย  ขอเชิญขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน
ของรัฐ  และเอกชน  เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

๑. หลักสูตร “เทคนิคการสุมตัวอยาง” อบรมวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  ณ 
โรงแรมอลิซาเบธ  สะพานควาย กท. 

๒. หลักสูตร “การเขียนรายงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทคัดยอ และบทสรุป
สําหรับผูบริหาร”   อบรมวันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑  ณ โรงแรมอลิซาเบธ  
สะพานควาย กท. 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ โทร. ๐๒ – ๕๐๓-๗๖๓๑  
 

  รับสมัครงาน 
คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  (ธุรการ)   จํานวน  ๑  อัตรา  วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขาวิชา  ยกเวนทางการเกษตร  ศิลปะ   ชางอุตสาหกรรม   
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรที่มิใชคอมพิวเตอร   และตองมีพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน    

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงาน 
เลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๓   ต้ังแตบัดนี้  
ถึงวันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๑    ในวันและเวลาราชการ    
  
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
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