
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              

     
 เมื่อวันที ่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ สถานวีิทยโุทรทัศนแหงประเทศไทย 
ชอง ๑๑ คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา 
(อาจารยววิัฒนชัย  สุขทัพภ)      และเลขานุการคณะ (นางรัตติกร เอกษมานนท)  เขาพบ ผูอํานวยการ
สวนจัดและควบคุมรายการ (นายสุริยงค  หุณฑสาร)  พรอมคณะ   ในสวนจัดและควบคุมรายการ  และ
ผูจัดรายการสวนผลิตรายการ  เพื่อปรึกษาหารือเกีย่วกับการจัดรายการพิเศษเฉลิมฉลองหาทศวรรษ
คณะครุศาสตร จุฬา ฯ ซึ่งในเบื้องตนมีขอสรุปกําหนดออกอากาศรายการ ฯ ในวนัศุกรที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๐  เวลา ๒๒.๓๐ – ๒๔.๓๐ น.    

 
 
 
 

 
‡    อาจารยพิเศษไดรับเหรียญพระราชทาน ฯ 
 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีกบั อาจารยเจริญใจ   สนุทรวาทิน  ศิลปนแหงชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง   อดีตอาจารยพเิศษ สาขาวชิาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป
ศึกษา   ในโอกาสที่ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎมีาลา  เข็มศลิปวิทยา สาขามนษุยศาสตร  
 
‡      นิสิตดีเดน 
 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีกบันิสิตที่ไดรับการยกยองใหเปนนสิิตดีเดน   ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๔๙    ดังนี ้
 ๑.  นายสิริภัทร    ชื่นคา             ระดับปริญญาบัณฑิต    สาขาวิชามธัยมศึกษา    
 ๒.  นายนาทรพี    ผลใหญ         ระดับบัณฑิตศึกษา        สาขาวิชาพลศึกษา   
 

ถายทอดสดหาทศวรรษครุศาสตร ชอง ๑๑   

ฉบับที่  ๒๐   ประจําสัปดาหที่  ๔   เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

คนดี - คนเกง 



 ๒

 ทั้งนี้จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยพิจารณาและคัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติดี   มีกิรยิา 
มารยาทเรียบรอย  มีวินยัในตนเอง และมีคานิยมที่ถูกตองดีงาม  ซ่ึงจะเปนแบบอยางที่ดีงาม
ของนิสิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  
 
 
 
 
 
‡    คณบดชีี้กิจกรรมเชยีรสะทอนถงึวัฒนธรรมสถาบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๖  อาคาร ๒  
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ) เปนประธานในพธิีเปดโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เชยีร ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๐ โดยกลาวแสดงความชื่นชม
คณะกรรมการนิสิต ฝายนิสิตสัมพันธ  ที่จัดการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือรวมใจ
ระหวางรุนพีแ่ละรุนนองในการพัฒนาตอไป  กจิกรรมเชียรเปนกิจกรรมทีส่ะทอนถึงวฒันธรรม
ของสถาบัน เปนการสรางความเปนจฬุา ฯ โดยเฉพาะการแสดงถึงความเปนเอกลักษณของระบบ
อาวุโสซ่ึงเปนระบบหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

พรอมทั้งฝากในเรื่องทาํอยางไรใหกจิกรรมเชียรสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  ใหรุนนอง
ต้ังแตป ๑ ถงึรุนพี่ป ๔  รวมกจิกรรมใหมาก  ๆ  การมีโอกาสทํากิจกรรมในชวงศึกษาอยูใน
มหาวทิยาลัยถือเปนการสะสมประสบการณและมลูคาเพิ่มใหกบัตนเองในการออกไปทาํงาน
ใหกับสังคมในอนาคตตอไป 

รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สัจกุล  บรรยายหัวขอเรื่อง ความภาคภมูิใจในการ
เปนนิสิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั           

 
 
 

      กิจกรรมดานนิสิต 



 ๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้ ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร  แสงสวัสด์ิ  ไดบรรยายหวัขอเรื่อง การปฏิบัติการ
ประชุมเชียรเชิงจิตวิทยา        
  

ในชวงบายเปนกิจกรรมกลุมสัมพันธ   การทดลองปฏิบัติการประชุมเชยีร  เรื่องเลา
จากพีเ่กา 
 การจัดโครงการอบรม ฯ ครั้งนี ้  จัดโดยฝายนสิิตสัมพันธ  คณะกรรมการนิสิตปริญญา
บัณฑิตคณะครุศาสตร    ผูเขาอบรมประกอบดวย   นิสิตที่ทาํหนาที่เปนพี่เชยีรสาขาวิชามัธยม 
ศึกษา วิทยาศาสตร  จาํนวน ๗ คน สาขาวิชามัธยมศึกษา มนษุยศาสตร-สงัคมศาสตร  จํานวน 
๗ คน   สาขาวิชาการศกึษานอกระบบโรงเรียน จาํนวน ๖ คน   สาขาวิชาประถมศึกษา จํานวน 
๖ คน สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย จํานวน ๖ คน สาขาวชิาดนตรีศกึษา จํานวน ๖ คน   
สาขาวชิาธุรกิจศกึษา  จาํนวน  ๖  คน  และสาขาวิชาศลิปศกึษา จํานวน  ๖  คน  รวมจํานวน 
๕๐  คน     
  
‡   เวที  KM  Research  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  หองประชุมนานาชาติ  อาคาร
ประชุมสขุ อาชวอํารุง   ศูนยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู คณะครศุาสตร  



 ๔

รวมกับสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)   จดัโครงการสมัมนา เรื่อง การวิจัย
ดานการจัดความรูสําหรับอาจารยและนิสิตนักศึกษา  โครงการดังกลาวจัดขึน้เพื่อใหคณาจารย
และนิสตินกัศึกษาที่เกี่ยวของกับการทาํวจิัยดานการจัดการความรูไดแลกเปลี่ยนเรยีนรูกระบวน 
การวิจัยดานการจัดการความรู หนวยงานที่กาํลงัดําเนินงานจัดการความรูไดรวมนําเสนอความ
ตองการจาํเปน และแนวทางสาํหรับการทาํวิจัยทีส่นองความตองการของหนวยงานใหได
ขอสรุปประเด็นวิจัย และวิธวีิทยาการวิจัยดานการจัดการความรู                   
 
‡    โครงการรานอาหารหาดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๐   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๖  อาคาร ๒  
คณะครุศาสตรจัดการอบรมใหกับผูประกอบการรานคา/ซุมอาหารของคณะและโรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ  ฝายประถมและมัธยม     หวัขอ “การสขุาภิบาลอาหาร”  โดย คุณใจหนึ่ง   นวมงาม  
นักวิชาการสขุาภิบาล ๕   เปนวิทยากร      

การจัดอบรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการรานอาหารหาดาวเพื่อสขุภาพ ซ่ึงเปน
โครงการที่คณะจัดขึน้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสรมิสุขภาพในดานการบริโภคอาหารของคณาจารย  
นิสิตบุคลากรคณะครุศาสตร  และนกัเรียนโรงเรยีนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถมและมัธยม ใหเปน
รานอาหารหาดาว                                    
 
 
 
 

 



 ๕

 
 
 
‡    ประชุมดนตรีระดับนานาชาต ิ
 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร โดยการ
สนับสนนุของสยามยามาฮา และ Expolink  Global  Network  Limited  จะจัดประชุมนานาชาต ิ
เรื่อง “The  ๖th  Asia – Pacific  Symposium  on  Music  Education  Research  (APSMER 
๒๐๐๗)   ระหวางวันที ่ ๒๕ – ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ ณ คณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลัย   
 ผูสนใจเขารวมประชุมขอเชญิรับใบสมัครไดที่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ชั้น ๗  หอง ๗๐๒  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๘   
 
 
 
‡    รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปน
พนักงานราชการประเภททั่วไป   ตําแหนงชางไฟฟา  (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางไฟฟา  เชนตรวจ
ทดสอบ   สรางสวนประกอบ  ซอม  ประกอบ  ดัดแปลง   แกไข   ติดตั้ง  และบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องใชเกี่ยวกับไฟฟา)ประจํางานอาคารสถานที่และพัสดุ  จํานวน   ๑  อัตรา  วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)    หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางชางไฟฟา     
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่    หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   
สํานักงานเลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒   
ต้ังแตบัดนี้ – วันที่    ๒๙    มิถุนายน     ๒๕๕๐    ในวันและเวลาราชการ      
      
‡   รับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
 คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ขอเชิญ
คณาจารยจฬุา ฯ  สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 
๒๕๕๐    โดยขอรับใบสมัครไดที่หนวยงานตนสังกัด   หรือสายงานการประชุม สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย  และ WWW.chula.ac.th      และใหยืน่ใบสมคัรดวยตนเอง  พรอมรูปถายขนาด  ๒  นิว้ จาํนวน 
๒  รูป   ที่สายงานการประชุม สํานกับริหารทรัพยกรมนษุย อาคารจามจุรี  ๕  ชั้น  ๕  ระหวางวันที่ ๔ – 
๑๑  มถิุนายน  ๒๕๕๐  ในวนัเวลาราชการ  ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
   

กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 

นานาขาว 



 ๖

‡    เกณฑและอัตราการจายเงนิสนบัสนุนการตีพมิพบทความวิจัย ฯ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เร่ือง
เกณฑการสนบัสนนุการตีพมิพบทความวจิัยในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช 
พ.ศ. ๒๕๔๘   โดยใช ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เรื่องเกณฑการ
สนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช 
พ.ศ.๒๕๕๐ แทน   โดยประกาศฉบับใหมจะใหการสนบัสนุนการตีพมิพบทความวจิัยในวารสารวิชาการ
แกคณาจารย  นักวิจัยเพิ่มมากขึ้น       ทัง้นี้สามารถดาวนโหลดประกาศจุฬา ฯ           และใบสมัครไดที่   
http://www.chula.ac.th/research  
 
‡   อบรมเชงิปฏิบัติการ 
 มหาวิทยาลยัมหิดล  จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวทิยาลยัสายสนับสนนุกําลงัเสริมเพือ่ความไดเปรียบทางการแขงขัน” ในวนัที ่๔–๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองชมนภา  โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว   คาลงทะเบียนคนละ ๓,๖๐๐ บาท   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๘๐๐ ๒๘๔๐  ตอ ๑๒๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 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 

คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   
ขอเชิญคณาจารย   นิสิตเกา  นิสิตปจจุปน  และผูสนใจ   เขารวมงาน 

สายสัมพนัธ   ๕   ทศวรรษ  คณะครศุาสตร  จุฬา ฯ 
ในวันที ่ ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 

ณ  โรงแรมมริาเคิลแกรนด   หลกัสี ่  ดอนเมือง 
ผูสนใจขอทราบรายละเอียดและติดตอขอซ้ือใบสมัครไดที่  

 คุณวศิรุตา  ขันทธรรม     โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๓๒ - ๓๓ 


