
หองสมุดขยายพื้นที่ใหทันสมัย
รองรบัผใูชบรกิาร

´Ã.ÊØÇÔÁÅ  ̧ ¹Ð¼ÅàÅÔÈ  ¼ŒÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃÊ¹à·È
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• ̈ ØÌÒÅ§¡Ã³•ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
à»•´à¼ÂÇ‹Ò  ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒÂ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõôù
ÈÙ¹Â•ºÃÃ³ÊÒÃÊ¹à·È·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§´ŒÒ¹¡ÒÂÀÒ¾
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ â´Â¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾×é¹·ÕèãËŒ·Ñ¹ÊÁÑÂÃÍ§ÃÑº¼ŒÙãªŒºÃÔ¡ÒÃ
ã¹ÃÙ»áºº Edutainment  Area (¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃŒÙ)  «Öè§à»š¹
¾×é¹·Õè·Õè̈ Ñ́ äÇŒà¾×èÍ¼‹Í¹¤ÅÒÂÊÁÍ§ ËÅÑ§¨Ò¡¹ÔÊÔµä´ŒàÃÕÂ¹ÃŒÙã¹
ËŒÍ§àÃÕÂ¹áÅÐ¤Œ¹¤ÇŒÒÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§à¤ÃÕÂ´ÁÒáÅŒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéºÃÔàÇ³
ÀÒÂ¹Í¡¤³ÐÂÑ§ä´Œ̈ Ñ́ ·ÓÊÇ¹¾Ñ¡¼‹Í¹·ÕèÊÇÂ§ÒÁ äÇŒãËŒªÁÍÕ¡ Œ́ÇÂ

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈´à¡çºÇÒÃÊÒÃ
àÂçºàÅ‹ÁÀÒÉÒä·Â áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ â´ÂãªŒªÑé¹àËÅç¡áººËÁØ¹
ä´Œª‹ÇÂ·ÓãËŒ»ÃÐËÂÑ´¾×é¹·ÕèáÅÐ¢ÂÒÂ·Õè¹Ñè§Í‹Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ ÍÕ¡·Ñé§
»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº  ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº  ¨Ñ´àÃÕÂ§  ËŒÍ§Ë¹Ñ§Ê×ÍÍŒÒ§ÍÔ§   ËŒÍ§»¯ÔÃÙ»
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ËŒÍ§áººàÃÕÂ¹áÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃ áÅÐªÑé¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÀÒÉÒä·Â·Ñé§ËÁ´

´Ñ§¹Ñé¹ Ö̈§¢ÍàªÔªÇ¹¤³Ò¨ÒÃÂ•áÅÐ¹ÔÊÔµ·Ø¡·‹Ò¹ä´Œà¢ŒÒÁÒ
ãªŒºÃÔ¡ÒÃ ã¹ÃÙ»â©Á·Õè»ÃÑº»ÃØ§ãËŒà»š¹ Research  library  áÅÐ
ÁÕËŒÍ§¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃŒÙÃÍ§ÃÑº´ŒÇÂ



๒

ผลการเลอืกตัง้กรรมการประจำคณะครศุาสตร ประเภทคณาจารยประจำ

กิจกรรมดานบริหาร

ประกาศ/คำสั่ง

µÒÁ·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• »ÃÐàÀ·¤³Ò¨ÒÃÂ•»ÃÐ¨Ó ä´ŒÇ‹Ò§Å§ ó µÓáË¹‹§ áÅÐ
¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ•ä Œ́́ Óà¹Ô¹¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó¤³Ð »ÃÐàÀ·¤³Ò¨ÒÃÂ•»ÃÐ¨Ó ¹Ñé¹ »ÃÒ¡®Ç‹Ò
ÁÕ¼ŒÙÊÁÑ¤ÃÃÑºàÅ×Í¡µÑé§ ̈ Ó¹Ç¹ ó ÃÒÂ «Öè§à·‹Ò¡Ñº¨Ó¹Ç¹µÓáË¹‹§·ÕèÇ‹Ò§Å§ ̈ Ö§ä´ŒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§â´Â»ÃÔÂÒÂ  áÅÐ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ Ï ä´ŒµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅŒÇà»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¨ØÌÒ Ï ¤×Í

ñ.  ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ´Ã.¾ÃªØÅÕ  ÍÒªÇÍÓÃØ§ ÀÒ¤ÇÔªÒ¹âÂºÒÂ ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ
áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹¼ŒÙ¹Ó·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ò.  ¼ŒÙª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ• ¹ÔÃÑ¹´Ã•  áÊ§ÊÇÑÊ´Ôì ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ¨ÑÂáÅÐ¨ÔµÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ó.  ÍÒ¨ÒÃÂ• ªÙÇÔ·Â•  ÂØÃÐÂ§ ÀÒ¤ÇÔªÒÈÔÅ»Ð ´¹µÃÕáÅÐ¹Ò¯ÈÔÅ»ŠÈÖ¡ÉÒ
·Ñé§¹Õé ãËŒÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 4 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2549  à»š¹µŒ¹ä»

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ• ÁÕ»ÃÐ¡ÒÈ/¤ÓÊÑè§áµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµ‹Ò§ æ  ´Ñ§¹Õé
ñ.  ¤ÓÊÑè§·Õè ó÷ù/òõôù  àÃ×èÍ§ áµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃËÅÑ¡

ÊÙµÃÃÐ´ÑººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÀÒ¤ÇÔªÒ¹âÂºÒÂ ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹
¼ŒÙ¹Ó·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  (´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´Œ·Õè  WWW.edu.chula.ac.th)

ò.  ¤ÓÊÑè§·Õè ó÷ù/òõôù  àÃ×èÍ§ áµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃÃÐ´ÑººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¨ÔµÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
(´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´Œ·Õè WWW.edu.chula.ac.th)



๓

สำนกัวจิยัและบรกิารวชิาการ แจงวา คณะกรรมการประจำคณะครศุาสตร ในการประชมุครัง้ที ่๒๔/๒๕๔๙
วนัที ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๔๙  เหน็ชอบใหจดัสรรเงนิทนุจากกองทนุคณะครศุาสตร เพือ่สนบัสนนุโครงการวจิยัทัว่ไป
โดยไมจำกดัหวัขอ  และทนุสนบัสนนุโครงการวจิยัของหนวยงาน เปนเงนิจำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท  ดงันี้

๑.  โครงการวจิยัทัว่ไป  โครงการละไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.  โครงการวจิยัในชัน้เรยีน  โครงการละไมเกนิ  ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.  โครงการวจิยัของหนวยงาน โครงการละไมเกนิ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
      ทัง้นี ้การจดัสรรเงนิทนุ จะจดัสรรเปน ๓ สวนคอื

(๑)  เงนิทนุดำเนนิการวจิยั พจิารณาตามความเหมาะสมของโครงการ
(๒)  เงินสมนาคุณอาจารยที่ปรึกษา  หากผูวิจัยตองการที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยคณะครุศาสตร

จะจดัสรรเงนิสมนาคณุใหแกอาจารยทีป่รกึษาโครงการละ ๒,๐๐๐ บาท
(๓)  เงินสมนาคุณผูวิจัยหากผูวิจัยสามารถทำงานวิจัยเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา

คณะครศุาสตร จะจดัสรรเงนิสมนาคณุแกผวูจิยั ประมาณ ๑๐ - ๒๐ %  ของเงนิทนุดำเนนิการวจิยัทีไ่ดรบั
คณาจารยผสูนใจตดิตอขอแบบฟอรมและสงโครงการวจิยัเพือ่เสนอขอรบัทนุ จำนวน ๑๕ ชดุ  ไดทีส่ำนกังานวจิยั

และบรกิารวชิาการ  คณะครศุาสตร อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ  ชัน้ ๒  ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป  จนถงึวนัที ่๓๐  พฤศจกิายน
๒๕๔๙  โทรศพัท/โทรสาร ๐๒ - ๒๑๘๒๕๕๐  หรอืดรูายละเอยีดไดที ่http://www.edu.ac.th

เมือ่วนัที ่   ๒   พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕๔๙   หวัหนาภาควชิาหลกัสตูร   การสอนและเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา (ผชูวยศาสตราจารย ดร. พมิพนัธ   เดชะคปุต) อาจารย ดร. สรอยสน   สกลรกัษ  และผชูวยคณบดดีานวริชักจิ
และกจิการพเิศษ  (ผชูวยศาสตราจารย ดร. อาภสัรา   ชนิวรรโณ)  ใหการตอนรบัDr. Eden   Orosa   Kelemen   และ
คณาจารยจาก   The   Philippine   Women's   University    ในโอกาส ทีม่าเยีย่มชมและแลกเปลีย่นความคดิเหน็
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของคณะครศุาสตร จฬุาฯ

ทนุสนบัสนนุโครงการวจิยั ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

ตอนรบัแขกตางประเทศ

มาเยี่ยมมาเยือน

กิจกรรมดานวิจัย
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คณะกรรมการโครงการการศกึษาดงูานการศกึษาและเยีย่มเยยีนนสิติเกา จัดโครงการศึกษา
ดงูานการศกึษาและศลิปวฒันธรรมสำหรบัคณาจารย คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ครัง้ที๔่ ณ  กรงุปกกิง่ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ระหวางวนัที ่๒๔ - ๒๘ ตลุาคม ๒๕๔๙

การศกึษาดงูานครัง้นี ้มคีณาจารยคณะครศุาสตร เขารวมโครงการจำนวน ๔๐ คน  มวีตัถปุระสงค
เพื่อใหคณาจารยไดมีโอกาสสัมผัสอารยธรรมที่ยิ่งใหญ  ไดศึกษากรณีศึกษาของการจัดการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยปกกิ่ง  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยปกกิ่ง   ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  นอกจากนี้ยังไดศึกษาดูงานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา  ศิลป
วฒันธรรมและสภาพภมูอิากาศ   มโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณาจารยและบคุลากรทางการศกึษา

หลงัจากการศกึษาดงูานคณาจารยไดรบัขอมลูอนัเปนประโยชนในการพฒันาการเรยีนการสอน
การวจิยัและการบรกิารทางวชิาการ    มคีวามสมัพนัธอนัดรีะหวางคณาจารย และบคุลากรทางการศกึษา
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งกอใหเกิดความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในกรุงปกกิ่งใน
อนาคต

คณะดูงานจะไดจัดบอรดประมวลความรูเพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจไดชมในเร็ววันนี้

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
ศกึษาดงูาน ณ กรงุปกกิง่
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สาธติจฬุา ฯ มาเปนทีห่นึง่ ในการแขงขนักฬีาสาธติสามคัคี
ครัง้ที ่๓๑ "พีจ้ัน่เกมส"

ตามทีโ่รงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  รวมการแขงขนักฬีาสาธติสามคัค ีครัง้ที ่๓๑ "พีจ้ัน่เกมส"
ระหวางวนัที ่๑๕ - ๒๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  ณ โรงเรยีนสาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศนูยวจิยัและพฒันาการ
ศกึษา กรงุเทพ ฯ  ผลการแขงขนัปรากฎวาในระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ไดรบัเหรยีญรางวลัเปน
ลำดบัที ่๑ ตองขอแสดงความยนิดดีวย  สวนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม ไดรบัเหรยีญรางวลัเปนลำดบัที ่๓

ระดบัประถมศกึษา  (ไดรบัเหรยีญรางวลัเปนลำดบัที ่๓ ของโรงเรยีนทีเ่ขารวมแขงขนั)
ไดรบัเหรยีญทอง จำนวน ๑๘  เหรยีญ
ไดรบัเหรียญเงิน จำนวน ๑๙  เหรยีญ
ไดรบัเหรียญทองแดง จำนวน ๒๓  เหรยีญ

ระดบัมธัยมศกึษา   (ไดรบัเหรยีญรางวลัเปนลำดบัที ่๑ ของโรงเรยีนทีเ่ขารวมแขงขนั)
ไดรบัเหรยีญทอง จำนวน ๔๐  เหรยีญ
ไดรบัเหรียญเงิน จำนวน ๒๕  เหรียญ
ไดรบัเหรียญทองแดง จำนวน ๓๐  เหรยีญ

ทัง้นีม้นีกัเรยีนโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดรบัการยกยองเปน "นกักฬีาดเีดน"  ดงันี้
ระดบัประถมศกึษา
กฬีาลลีาศ ๑. ด.ญ.วภิวา  วงศสนัตวินชิ

๒. ด.ช.กรวชิญ  สารสนิ
กีฬาเทเบิลเทนนิส

๑. ด.ช. ศภุณฐั  วสิทุธิเ์มธางกรู
กีฬาหมากกระดาน

๑. ด.ช. ธรี        งามแสงรตัน
๒. ด.ช. ภรูณิฐั  พนูทองพนัธ

ระดบัมธัยมศกึษา
กีฬาเทเบิลเทนนิส

๑.  ด.ญ.พชิญา  วสิทุธิเ์มธางกรู
๒.  ด.ช.ราชลกัษณ  จนัทรผองแสง
๓.  นางสาวปรางคทพิย  ศรรีงุธรรม
๔.  นายอนพุงษ  วรรณไกรโรจน



๖

โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝายประถม ขอเชญิชมรายการศกุรสโมสร    สาระบนัเทงิหลากหลายรปูแบบ
เพือ่การพกัผอนหยอนใจของประชาคมครศุาสตรและชมุชนชาวจฬุาฯ ในวนัศกุรที ่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เวทสีนาม ๓ โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม

ขอเชญิชมรายการศกุรสโมสร

นานาขาว

ไมเรยีวเกมส  ครัง้ที ่๖

ขอเชิญคณาจารย นิสิต และผูสนใจฟงการบรรยายทางวิชาการ  เรือ่ง สือ่สารดวยทาทาง
Baby  Signs โดย  Dr. Susan  Goodwyn  จาก  California  State  University  at  Stanislans
ในวนัที ่  ๑๗  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชมุนานาชาต ิ  ๔๐๕  อาคาร
ประชมุสขุ  อาชวอำรงุ

บรรยายทางวชิาการ

คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนเจาภาพจดัการแขงขนักฬีาประเพณคีรศุาสตร/
ศกึษาศาสตร (ไมเรยีวเกมส) ครัง้ที ่๖ ระหวางวนัที ่๑๘ - ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  ตัง้แตเวลา
๐๘.๐๐ น.  ณ สนามกฬีาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ซึง่เปนกจิกรรมทีน่สิติ/นกัศกึษาคณะครศุาสตร/
ศึกษาศาสตร รวมกันจัดขึ้นประกอบดวย  สถาบันการศึกษา ๕ สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา  มหาวทิยาลยัศลิปากร และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร

คณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ขอเชญิชวน  คณาจารย  บคุลากร  และนสิติ เปนเจาภาพตอนรบั

คณะผปูระเมนิภายนอกจาก สมศ.
ในวนัองัคารที ่๑๔  พฤศจกิายน  ๒๕๔๙

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ
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“ความเรอืงปญญาและคณุธรรม คอื มาตรฐานคณุภาพบณัฑติครศุาสตร”

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th




