
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              
 
 คณะกรรมการโครงการรายการโทรทัศนหาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ  เปดเผยถึงความคืบหนา
การจัดรายการโทรทัศนทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง  ๑๑  ซึ่งจะออกอากาศในวันที่  ๖  
กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เวลา  ๒๒.๓๐ – ๐๐.๓๐ น.  วา  ไดรับความรวมมือจากบริษัท  ทีวี  ธันเดอร   
จํากัด   โดยคุณภูษิต  ไลทอง ศิษยเกาคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในการผลิตรายการ  
โดยใชชื่อรายการ  “หาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ รวมใจสรางศรัทธาบูชาครู”   เนื้อหาสาระของ
รายการ ประกอบดวย  การรองเพลงโดยนักรองกิตติมศักดิ์     การสัมภาษณศิษยเกาคณะครุศาสตร  
รายการเกี่ยวกับการใชภาษาไทย โดย รองศาสตราจารย สุนีย  สินธุเดชะ   การแสดงของศิษยเกาและ
นิสิตปจจุบัน    การประมูลภาพวาด  ฯลฯ     นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากผูบริหาร  อดีต
คณาจารย  ศิษยเกา   และ นิสิตปจจุบัน ในการรวมรับบริจาคเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการ
เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อจัดหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่มีจิต
ศรัทธาในวิชาชีพครูไดเขาศึกษาตอที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาขาดแคลน    
อีกทั้งชวยเหลือครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตดวย 
 
แตงต้ังผูรักษาราชการแทนคณบด ี
 คณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดรับเชิญจากสภา
คณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย เดนิทางไปประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ณ หองประชุมชั้น ๗   อาคารอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จังหวัดสงขลา   ในวนัที่  ๑๑  มิถนุายน  ๒๕๕๐  และเดินทางไปศึกษาดูงานการศกึษาศิลปวัฒนธรรม 
ณ ประเทศมาเลเซีย  ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มถิุนายน ๒๕๕๐   
 ดังนัน้ ในชวงเวลาดงักลาวรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รอง
ศาสตราจารย ดร.สุกร ี รอดโพธิ์ทอง)  เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร   
 
 

ความคืบหนาจัดรายการหาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ รวมใจสรางศรัทธาบูชาครู 

ฉบับที่  ๒๑   ประจําสัปดาหที่   ๒   เดือนมิถุนายน   ๒๕๕๐ 



 ๒

‡     ประกาศ/คําสั่ง 
 ศาสตราจารย ดร.ศิรชิัย  กาญจนวาสี   ผูอํานวยการศูนยทดสอบและประเมนิเพื่อพัฒนา
การศึกษาและวิจัย   คณะครศุาสตร   ไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการระดบัประเทศดังตอไปนี้ 
 ๑.  คําสั่งสภาการศึกษาที่ ๕/๒๕๕๐    เปนคณะทาํงานพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธกิารสูการปฏิบัติ 
 ๒.  คําสั่ง สป.ที่ ๗๒/๒๕๕๐  เปนคณะกรรมการอํานวยการเพื่อกาํกับและติดตามการ
ดําเนนิงานประเมินผลการศกึษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย 
 ๓. คําสัง่ สพฐที ่ ๔๑๒/๒๕๕๐  เปนคณะทาํงานศึกษาการนาํผลการสอบระดับชาติมาเปน
องคประกอบในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 นอกจากนี ้คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 
๒. แตงตั้งหวัหนาศูนยของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ฝายมธัยม 

                                                   (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

 
 
 
‡     คณบดีชี้กิจกรรมในมหาวทิยาลัยฝกใหมีจิตสาธารณะเพื่อสวนรวม 
  
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๒๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๐    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ   หองประชมุ ๑๐๑ อาคารประชุมสุข   
อาชาวอํารุง     คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) เปนประธานในพิธีปฐมนิสิตใหม
ระดับปริญญาบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๕๐    โดยกลาวแสดงความยนิดีและตอนรับนิสิตใหม ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๐   ซึง่เปนรุนที่ ๕๑     พรอมใหขอคิดวา การเรียนระดับมหาวิทยาลัยนอกจากจะเรียน
ตามหลกัสูตรที่กําหนดแลว  ควรเรียนรูเพิม่เติมจากกิจกรรมที่คณะหรอืมหาวิทยาลยัจัดขึ้น ถือเปนชวง 

 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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โอกาสทองในการเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณ ควรมีการวางแผนเวลา หากมีชวงเวลาวางขอใหใช
ประโยชนในการหาความรูใหมากที่สุดซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยมีแหลงเรียนรูนอกหองเรียนมากมาย 
พรอมทั้งเห็นวานิสิตควรมีสวนรวมในกิจกรรมที่คณะและรุนพี่จัดใหไมวาจะเปนกิจกรรมรับนอง  
กิจกรรมประชุมเชียร  ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะเปนการฝกใหนิสิตมีจิตสาธารณะเพื่อสวนรวม   นําสิ่งดี
ที่ไดจากกิจกรรมไปใช ส่ิงที่เห็นวาบกพรองก็นําไปหาวิธีแกไขตอไป   จากนั้นเปนการอภิปรายเรื่อง “ชีวิต
การศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  โดย รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย 
ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)    และรองคณบดีดานกิจการนิสิต   (ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  วิทยา ไลทอง)           
 
 
 
 
 
 
 
 
การเสวนา “การเปนนิสิตในรั้วจามจุรีอยางมีคุณภาพและมีความสุข”  โดย บัณฑิตใหมปการศึกษา 
๒๕๔๙    (นายสกล   ซื่อธนาพรกุล)      และหัวหนานิสิต (นายศุภวัจน  พรมตัน)  ดําเนินการอภิปราย 
โดยนางสาวอารียา  เฟองประดิษฐกุล   ปดทายดวยรายการขับรองเพลง “จามจุรีศรีจุฬา ฯ”  โดย
อาจารย ดร.ภาวศุทธิ์   พิริยะพงษรัตน  และนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 
ทุนอุดหนุนการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร  ขอเชิญชวนคณาจารย และนิสิตทีม่ีความประสงคสมคัรเขารวมโครงการฯ 
เพื่อขอรับทุนอดุหนนุการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปดสอน  สําหรับภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 
๒๕๕๐    ดังโครงการตอไปนี ้
 ๑.  โครงการพฒันานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคําสอนและตาํรา   จาํนวน  ๒๐  ทุน   
ทุนละ ๑๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสงเสริมใหมกีารผลิตและพฒันาแบบเรียน  ตํารา  หนงัสือทางวิชาการ  วัสดุ   
อุปกรณ  เทคโนโลยกีารศึกษา  นวัตกรรมการศึกษา  และผลิตภัณฑการศึกษาอืน่ ๆ สําหรับการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนของคณะครุศาสตร  

๒.  โครงการเสริมประสบการณการเรียนรูสูโลกกวาง    จํานวน ๒๐ ทุน  ทุนละไมเกิน ๑๐,๐๐๐
บาท        เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  สามารถประยุกตความรูไปสูการปฏิบัติมี
การผสมผสานหรือบูรณาการความรูดานตาง ๆ อยางสมดุล  



 ๔

 

ทั้ง ๒ โครงการสงแบบเสนอโครงการ ฯ   จํานวน  ๑  ชุด ภายในวนัที ่๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 

สอบถามขอรายละเอียดและสมัครเขารวมโครงการ ฯ  ที่งานหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร   โทรศัพท ๐๒ - ๒๑๘๒๗๑๒ 

 
 
 
 

          
 
‡    ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๒๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ หองสมัมนา ๑   คณบดี  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในการประชุมบุคลากรสายสนบัสนนุ หัวขอ
การประชุมประกอบดวย  วดิีทัศนแนะนาํเจาหนาที่ใหม   แผนงานสําคัญของคณะครุศาสตร  ไดแก  งาน
เฉลิมฉลอง ๕๐ ป    การปรับปรุงแนวทางพิจารณาความดีความชอบประจําป  แผนพัฒนาดานกายภาพ    
และแนวทางการพัฒนางาน   โดยมีรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย 
ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง)      ผูชวยคณบดดีานการบริหารทรัพยากรมนษุย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  
รุโจปการ)   และผูชวยคณบดีดานกิจกรรมพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารยพราวพรรณ  เหลืองสวุรรณ)  รวม
ประชุมดวย 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๕

‡     สายสมัพันธระหวางบานกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที ่   ๒  มิถนุายน   ๒๕๕๐   เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ หองประชมุ ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง   รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  
เปนประธานในพิธปีดงานสายสัมพันธระหวางบานกับมหาวิทยาลยั  ปการศึกษา ๒๕๕๐  จัดโดย
สํานักงานดานกิจการนิสิต  โดยกลาวตอนรับและแสดงความยนิดีกับผูปกครอง พรอมทั้งขอความรวมมือ
ในการดูแลบุตรหลาน  การใหคําแนะนาํ  การใหกาํลังใจ  รวมทัง้การประสานงานกบัคณาจารย   ทั้งนี้
คณะมีความพรอมที่จะผลักดันและผลิตใหนิสิตเปนผูความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เปน
ครุศาสตรบัณฑิตที่มีคุณคาและสงางามสามารถรับใชสังคมได   จากนั้นเปนการอภิปรายเรื่อง “ชีวิตการ
เรียนในจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย” โดยรองคณบดีดานกจิการนิสิต  (ผูชวยศาสตราจารยวทิยา  ไลทอง)  
และ รองคณบดีดานหลกัสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)    นอกจากนีย้ังมวีดิี
ทัศนแนะนาํคณะครุศาสตร  และคณาจารยที่ปรึกษานิสิตใหม   วีดิทัศนแนะนาํกิจกรรมนิสิตคณะครุ
ศาสตร       และผูปกครองสนทนากับหวัหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชาและคณาจารยที่ปรึกษาตาม
สาขาวิชาเรียนของนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

 
 
 
 

คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครและขยายเวลารับสมัครบุคคลเปน
พนักงาน  ดังนี้ 

๑. ตําแหนงอาจารย   
๑.๑  วุฒิปริญญาเอกทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   สาขาวิชาพัฒนศึกษาหรือที่เกี่ยวของ 

(สังคมวิทยาการศึกษา/เศรษฐศาสตรการศึกษา/รัฐศาสตรการศึกษา)    จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๒  วุฒิปริญญาโทหรือเอก  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา     

๑.๓  วุฒิปริญญาโทหรือเอก  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาจิตวิทยา 
โรงเรียน/จิตวิทยาคลินิก  ที่มีประสบการณทํางานดานเด็กพิเศษ   จํานวน  ๑  อัตรา     

๑.๔   วุฒิปริญญาโทหรือเอก  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
จํานวน  ๑  อัตรา     

                                                   (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
  

๒.  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  (ธุรการ)  ประจําศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
จํานวน  ๑  อัตรา   วุฒิปวช.  มีพื้นฐานคอมพิวเตอร 

 
๓.  ตําแหนงชางไฟฟา  วุฒิปวส.   หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางชางไฟฟา    (ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานชางไฟฟา  เชนตรวจทดสอบ สรางสวนประกอบซอม  ประกอบ  ดัดแปลง   แกไข   ติดตั้ง  
และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับไฟฟา) ประจํางานอาคารสถานที่และพัสดุ จํานวน   ๑  อัตรา  
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)    หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางชางไฟฟา     
 รับสมัครต้ังแตบัดนี้ – วันที่    ๒๙    มิถุนายน     ๒๕๕๐   ในวันและเวลาราชการ      
 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงาน
เลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒          
  
 
 
 
 

รับสมัครงาน 
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‡    รับสมัครตําแหนงเลขานกุารบริหาร 

ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ตองการรบัสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเลขานุการบรหิาร  วฒุิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  ดานอักษรศาสตร  ศิลปศาสตร   
มนุษยศาสตร   สังคมศาสตร   นเิทศศาสตร  รัฐศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ  มทีกัษะภาษาอังกฤษเปน
อยางด ี  ทัง้การฟง พูด อาน เขยีน   มคีวามรูดานคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft  Office  และ 
Internet   

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ -๓๙๒๒     หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน  ๒๕๕๐   
 
‡   ยายงานฝายธุรการ 
 สํานักงานรักษาความปลอดภัยแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  ไดยายงานฝายธรุการของ
สํานักงาน ฯ  จากที่ทาํการอาคารเรือนไมเดิม  ไปอยูทีอ่าคารหนวยบริการชั้น ๓   บริเวณขางสนาม
เทนนิสของศนูยกฬีาแหงจุฬา ฯ     
 
‡   ทนุการศกึษา NTNU 
 National  Taiwan  Normal  University, Taiwan  จะมอบทุนการศึกษา The ๒๐๐๗  MA/PhD 
Scholarship  ใหนิสิตจฬุา ฯ  เพื่อไปศึกษายงั NTNU  ในสาขาตาง ๆ ที่เปดสอนทัง้หลกัสูตร
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรปกติ (ภาษาจนี) 
 ทุนการศึกษาประกอบดวย   

- Tuition  waiver 
- Miscellaneous  free  waiver 
- Free  dormitory  accommodation ๒ ป 
- Stipend  of  ๑๐๐,๐๐๐ NTD  (ประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท)  ในปแรก    

สวนในปถัดไป จะพจิารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผูสนใจสามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเติมและดาวนโหลดใบสมัครเขารับคัดเลือกเพื่อรับ
ทุนการศึกษาตางประเทศ ไดที่ WWW.inter.chula.ac.th   สมัครไดที่ สํานกังานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี ๔ 
ชั้น ๔  ไดต้ังแตบัดนี้จนถงึวนัที ่๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๐    
 

 

นานาขาว 
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“ 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 

ตอนรับเปดเทอมใหม  ฉลอง ๕๐ ปครุศาสตร 
พิเศษ  ชวงเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม  ๒๕๕๐ 

ซ้ือหนังสือ   ลดราคา  ๑๕ – ๕๐%  พรอมแจกสมุดโนต 
สมัครสมาชกิวารสารครศุาสตร     แจกของทีร่ะลกึ 

 
สมัคร  ๑ ป  แจก    สมุดโนต             ๒  เลม  +  วารสารครุศาสตร ๑ เลม 
สมัคร  ๒ ป  แจก    สมุดฉกีเลมเล็ก    ๑  เลม +  วารสารครุศาสตร ๑ เลม 
สมัคร  ๓ ป  แจก   สมุดฉีกเลมใหญ   ๑  เลม +  วารสารครุศาสตร ๑ เลม 
สมัคร  ๔ ป  แจก   กระเปาใสปากกา  ๑  ใบ  +  วารสารครุศาสตร ๑ เลม 

 
สนใจติดตอที่  ศูนยตําราและเอกสารทางวชิาการ      

คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
อาคาร ประชุมสุข  อาชวอํารุง  ชั้นลาง  โทรศพัท-โทรสาร   ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๕๒๙ 

 


