
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ฉบับที่  18 / 2552  วันจันทรที่  25  พฤษภาคม  2552   

คณบดีคณะครุศาสตร   (ศาสตราจารย 
ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี)   กลาววา เนื่องในโอกาสที่
ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย    นพวงศ    ณ 
อยุธยา   จะมีอายุครบ  99  ป และยางเขาปที่ 100  
ในเดือนตุลาคม  2552   นี้  นับวาเปนมงคลอยางยิ่ง
คณะครุศาสตร จึงจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองใน
โอกาสดังกลาวตั้งแตตนปจนถึงปลายป   กิจกรรมที่
ไดการดําเนินไปแลว  คือ  การจัดทําวีดิทัศนปจฉิม
โอวาททานผูหญิงสําหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะ
ครุศาสตร หลักสูตร 5 ป  รุนแรก    การแสดงความ
ยินดีในฐานะที่ทานไดรับรางวัล “ผูสูงอายุแหงชาติ  
ประจําป  2552”  จากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็กและเยาวชน  โดยมีพิธี รับรางวัล
ดังกลาวเมื่อวันที่  9  เมษายน 2552   และกิจกรรม
ลาสุดคือ พิธีเปดกิจกรรมศูนยบริการวิชาการจิรายุ  
–  พูนทร ัพย เมื ่อว ันที ่  19  เมษายน  2552 ที่   
ต.ปากน้ํา  อ. เมือง จ. ระยอง  ซึ่งจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสูความเปนเลิศ   สําหรับครูสังกัด
เทศบาลนครระยอง”  ในวันที่ 19-21 เมษายน 2552   
เพื่ อ ใหศูนย  ฯ  ดั งกล าว  ได เปน เสาหลักทาง
การศึกษา และชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาคตะวันออกของไทย  รวมทั้งเผยแพรองคความรู
ทางการศึกษาของคณะครุศาสตรสูสังคม พัฒนา
ผูบริหาร  ครู    และบุคลากรทางการศึกษา   ทั้ง
ทางดานการบริหารจัดการศึกษา   การพัฒนา 
   

คณะครุศาสตร เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง 
ศรีศตพรรษศาสตราจารย 

ทานผูหญงิพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา 

หลักสูตรที่สมดุล  การสรางนวัตกรรมการเรียนรู   
ส่ือการ เรียนการสอนคุณภาพ     การพัฒนา
กระบวนการคิดและการวัดประเมินที่สง เสริม
คุณภาพการศึกษา  การเปดศูนยบริการวิชาการ
ดังกลาวมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง  
และจังหวัดใกลเคียง    
        นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม  คณะครุศาสตร   
จะจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบแหงการสถาปนา
คณะครุศาสตร 52 ป  โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม   
จะมีพิธีทําบุญตักบาตร  การแสดงปาฐกถา  การ
ประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย    วันที่ 
21 -  22  กรกฎาคม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโลก
ศึกษา/ดาราศาสตร   และเชิญชมปรากฏการณ
สุ ริยุปราคา    ที่ ศู นยบ ริการวิชาการจิ รายุ  –   
พูนทรัพย จ.ระยอง  และวันที่ 23-31 กรกฎาคม   
จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ    
     กิจกรรมอื่น  ๆ ที่คณะครุศาสตรเตรียมการ
ตอไปมีดังนี้ 
        1)   มงคลพิธีศรีศตพรรษ  ศาสตราจารย   
ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา  ในวันที่  
12  ตุลาคม    
        2)  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยาม   
บรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเปดพิพิธภัณฑ
และหองสมุด  “บานจิรายุ – พูนทรัพย”   ในวันที่   
2  พฤศจิกายน    
        3)  กิจกรรมมหกรรมวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู 
E -  learning    เพื่อพัฒนาศักยภาพครูไทย    และ
ครุศาสตรคอนเสิรต ครั้งที่ 30  โดยจะมีการประพันธ
เพลงเชิดชูเกียรติคุณทานผูหญิงในเดือนธันวาคม   
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        แตงตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
                                                                                                     
 
   
 
 

       ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย  ทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ   
ณ อยุธยา     ในโอกาสที่ มีพระบรมราชโองการ   
โปรดเกลา ฯ  แตงตั้งใหเปนราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
ตั้งแตวันที่ 11  มีนาคม  2552   

             นอกจากนี้  คณะครุศาสตรยังมีแนวคิดที่จะ
จัดทําเหรียญที ่ระลึกศาสตราจารย   ทานผู หญิง   
พูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  เพื่อนํารายไดสมทบทุน
สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษา
ไทย ดวย 

           กิจกรรมฝายวิจัย 
 

  นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
         รองคณบดี ฝ ายวิ จั ย   ( รศ .ดร .อัมพร   
มาคนอง)  แจงวา เพื่อรวมฉลองเนื่องในโอกาส
คลายวันสถาปนาคณะครุศาสตรปที่  52  และ  
99  ป ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา 
และวั นคล ายวั นสถาปนาคณะครุ ศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ฝ ายวิจั ย ได รับ
มอบหมายใหจัดการประชุมวิชาการและเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติ ในหัวขอ “นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ในวันที่ 10 
กรกฎาคม  2552  ณ  คณะครุศาสตร    ซึ่ ง
นอกจากจะเปนการเผยแพรองคความรูดาน
การศึกษาสูสังคมแลว ยังเปนการสรางเครือขาย
ทางวิชาการระหวางนักวิจัยทางดานการศึกษา
ดวย 
 

                       กําหนดการ 
 
09.00 – 10.00 น.   ลงทะเบียน (หองประชุม 101 
                             อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง) 
10.00 – 10.45 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  
                            เรื่อง “โอกาสและทิศทาง 
                            ของการศึกษาไทย”     
10.45 – 12.15 น.  ปาฐกถาศาสตราจารย 
                            ทานผูหญิงพูนทรัพย  
                            นพวงศ ณ อยุธยา 
                            เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษา 
                            เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
               โดย  ผูเชี่ยวชาญจาก UNEP 
                            (ดร. อําไพ  หรคุณารักษ) 
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนประชุมวิชาการ  
                             และนําเสนอผลงานวิจัย                      
13.00 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัย 
       กลุมที่ 1      “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ดานหลักสูตร การสอน 
                              และเทคโนโลยีการศึกษา”   
         กลุมที่ 2      “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

                ดานนโยบาย การจัดการ 
                และความเปนผูนําทางการศึกษา 

       กลุมที่ 3    “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ดานการวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา”  

         กลุมที่ 4      “การวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปะ  
                              ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา”   
         กลุมที่ 5      “การวิจัยและนวัตกรรมดาน 
                              การพัฒนาวิชาชีพครู” 
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
โทร.    02 – 2182550  
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  ขอเชิญฟงการบรรยาย 
        ฝายบริหาร  ขอเชิญคณาจารย เจาหนาที่และ
ผูเกี่ยวของ ฟงการบรรยายเรื่อง “การบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใหเกิดความ
คลองตัว”   ในวันที่  27  พฤษภาคม  2552  เวลา 
09.00 – 12.00 น.  ณ หอง 405  อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง  โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย 
เชาวลีย  พงศผาติโรจน  เปนวิทยากร   

          กิจกรรมฝายบรหิาร 

     รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ   ขยายเวลารับ
ส มัครบุคคล เพื่ อสอบคัด เลื อก เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย   (หมวดเงินอุดหนุน)   ตําแหนง
อาจารย     ประจําสาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย   การจัดการ  และความเปนผูนํา
ทางการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
ทางการศึกษา   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  และ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ    มีความรู
ดานภาษาอังกฤษ โดยไดคะแนนขั้นต่ําจากการสอบ  
CU – TEP ของศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬา  ฯ  
ตั้งแต  76  คะแนนขึ้นไป  หรือผลสอบ  TOEFL   
ยอนหลังไมเกิน  2  ป  โดยไดคะแนนตั้งแต  550  
ค ะ แนนขึ้ น ไ ป   ห รื อ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยที่ใชภาษาอังกฤษ  หรือผานการสอบ
ภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบไดกับ  TOEFL   550    
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได
ที่ หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย    สํานักงาน
เลขานุ กา ร    คณะครุ ศาสตร   จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย    โทร. 02 – 218 – 2432   ไดตั้งแต
บัดนี้ – 30  มิถุนายน  2552  
 

  ประกาศ/คําส่ัง 
        คณะครุศาสตร ไดจัดทําประกาศ/คําส่ัง ดังนี ้

1.  แตงตั้งนางกัญญา  อุนไทยแท   รักษาการ 
ในตําแหนงหัวหนาหนวยบริหารทรัพยากรมนุษย 

 2.  แตงตั้งผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
จุฬา ฯ ฝายมัธยม 

 3.  แตงตั้งผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
จุฬา ฯ ฝายประถม    

 4.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย กวิสรา   
รัตนากร  เปนรองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ   โ รง เรี ยนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม 
(เพิ่มเติม)  

 5.  แตงตั้งผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการ 
ประจําภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา 

6.   เกณฑการพิจารณาจางบุคคลที่มีอายุเกิน 
ห ก สิ บ ป บ ริ บู ร ณ ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป น พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2552  

7.   หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้ง 
ศาสตราภิชาน คณะครุศาสตร พ.ศ. 2552 
     8. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  
ครุศาสตร  
        9.  หลักเกณฑการจอดรถในบริเวณคณะ 
ครุศาสตร พ.ศ. 2552 
      อ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่  
www.edu.chula.ac.th   
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  เชิญชวนคณาจารยสงบทความ 
ผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทาง

วิชาการ  (รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท)  ใน
นามผูจัดการวารสารวิชาการของคณะครุศาสตร   
ขอเชิญชวนคณาจารยสงบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัย  เพื่อตีพิมพลงวารสารวิชาการของ
คณะ   ไดแก    วารสารครุศาสตร     วารสารวิธี
วิทยาการวิจัย  และ Asian Journal  of  Education   

สนใจรายละเอียดติดตอไดที่ศูนยตํารา
และเอกสารทางวิชาการ  โทร.  02 - 2182529   
หรือสํานักงานวิชาการหลักสูตรและการสอน   
คุณปยนาถ   ประจงพิมพ  โทร.  02 – 2182681 - 2 
 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  0- 2218 -2417  โทรสาร  0 – 221 5 – 3568 
                                    อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

          กิจกรรมศูนยตํารา  ฯ 

  ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษยเกาเกียรติยศ 
            รองคณบดีฝายกิจการนิสิต (อาจารย ดร.
อัจฉรา ไชยูปถัมภ)  แจงวา จากนโยบายของคณะ  
ที่ ต อ ง ก า รยกย อ ง และ ให กํ า ลั ง ใ จศิ ษย เ ก า   
ที่ทําคุณประโยชนตอวิชาชีพ  รวมทั้ ง เปนการ
เผยแพรเกียรติคุณของคณะ โดยเริ่มมีการประกาศ
เกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศ มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 
นั้น  ในปพ.ศ.  2552 นี้  คณะครุศาสตรจะมีการ
ประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศในโอกาส   
วันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ที่จะถึงในเดือน
กรกฎาคม ศกนี้    
               จึงขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษยเกาที่สมควร
จะไดรับรางวัลดังกลาว โดยสามารถสงมาไดที่   
ฝายกิจการนิ สิต  คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ   ทั้งนี้ 
สามารถอ านรายละ เอี ยด  และดาวน โ หลด
แบบฟอรมไดที่ www.edu.chula.ac.th  

 
 ขอเชิญรวมงานแสดงความยินดีบัณฑิต

ใหม  
            ฝายกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารยรวมงาน
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม ปการศึกษา 2551  
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552  เวลา 17.00 – 21.00 น. 
ณ หองกษัตริยศึกษา  1- 3   โรงแรมเดอะทวิน   
ทาวเวอร   
 

กิจกรรมฝายกิจการนสิิต 

 
  สายสัมพันธระหวางบานกับมหาวิทยาลัย  

           ฝายกิจการนิ สิต  จะจัดงานสายสัมพันธ
ระหวางบานกับมหาวิทยาลัย    ปการศึกษา 2552   
ในวันที่  30  พฤษภาคม  2552   ณ   หองประชุม 
101 อาคารประชุมสุข    อาชวอํารุง   
 


