
"ขาราชการผปูฏบิตับิรหิารงานของแผนดนิ จะตองมงุปฏบิตัภิาระทัง้ปวง
ดวยความอตุสาหะเพงพนิจิ ใชความรคูวามคดิ ความเฉลยีวฉลาด และความรบัผดิชอบชัว่ดี
เปนเครือ่งวจิยัวจิารณ ปรบัปรงุตวัปรบัปรงุงานใหมปีระสทิธภิาพเสมอ งานทีท่ำจงึ
จะสำเรจ็ผลสมบรูณ และกอเกดิประโยชนทีพ่งึประสงค เปนความเจรญิมัน่คงทัง้แกตน
แกงาน และแกสวนรวมพรอมทกุสวน"


        

        ⌫       
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กำหนดการเลอืกตัง้ประธานชมรมอาจารยคณะครศุาสตร
....................................

ดวยผชูวยศาสตราจารย นรินัดร แสงสวสัดิ ์จะครบวาระการเปนประธานชมรมอาจารย
คณะครศุาสตร ในวนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๙ คณะครศุาสตร จงึกำหนดใหมกีารเลอืกตัง้ประธาน
ชมรมอาจารย คณะครศุาสตร ดงัตอไปนี้

วันรับสมัคร วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ ถงึวนัที ่๖ ธนัวาคม  ๒๕๔๙
ณ หนวยสารบรรณและธรุการ สำนกังานเลขานกุาร
คณะครุศาสตร

วันเลือกตั้ง วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๔๙ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ สำนกังานเลขานกุารคณะ และโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝาย
ประถม และฝายมธัยม

ผูสนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่หนวยสารบรรณและธุรการ สำนักงาน
เลขานกุารคณะครศุาสตร

จงึขอเชญิชวนคณาจารยสมคัรเขารบัการเลอืกตัง้ เปนประธานชมรมอาจารยคณะครศุาสตร
เพื่อประโยชนของสมาชิกและการดำรงไวซึ่งชมรมอาจารยคณะครุศาสตรตอไป

ประกาศ/คำสัง่
- คณะครุศาสตรมีประกาศ /คำสั่ง แตงตั้ งใหคณาจารยและเจาหนาที่ เปน

คณะกรรมการ ดงันี้
๑.  คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการดำเนนิงานระบบคณุภาพ ของ

ศนูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา  (ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)
 ๒.  คณะกรรมการสงเสรมิการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนดวยอเิลก็ทรอนคิส

(E - Learning)  (ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)

แตงตัง้หวัหนาหนวยงาน
นางสาวศรไีพร  โชตจิริวฒันา ไดรบัแตงตัง้จากคณะครศุาสตร ใหดำรงตำแหนงหัวหนา

หนวยบรกิารบรรณสารสนเทศ      ปฏบิตังิานทีศ่นูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา คณะครศุาสตร

กิจกรรมดานบริหาร
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เมือ่วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ บรเิวณโถง อาฃารพนูทรพัย นพวงศ  ณ อยธุยา คณบดี
( รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์   ศริบิรรณพทิกัษ )   พรอมดวย
คณะผบูรหิาร คณาจารย  และนสิติ รวมพธิเีปดนทิรรศการ
แสดงผลงานศลิปะสนี้ำและสนี้ำมนั  ซึง่จดัโดยนสิติชัน้ปที ่   ๒
สาขาวชิาศลิปศกึษา ภาควชิาศลิปะ ดนตร ี และนาฏศลิปศกึษา

ตามทีค่ณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนเจาภาพจดัการแขงขนักฬีาประเพณคีรศุาสตร /
ศกึษาศาสตร  (ไมเรยีวเกม)  ครัง้ที ่๖ ระหวางวนัที ่  ๑๘ - ๑๙   พฤศจกิายน   ๒๕๔๙    ตัง้แตเวลา  ๐๘.๐๐ น.  ณ
สนามกฬีาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ซึง่เปนกจิกรรมทีน่สิติ / นกัศกึษาคณะครศุาสตรศกึษาศาสตร รวมกนัจดั
ขึน้ประกอบดวย  สถาบนัการศกึษา  ๕ สถาบนั  ไดแก  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
มหาวทิยาลยับรูพา  มหาวทิยาลยัศลิปากร และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร นัน้  มปีระเภท
กฬีาทีจ่ดัการแขงขนัจำนวน  ๓ ประเภท คอื  ฟตุบอล   กรฑีา  และกฬีาฮาเฮ    ผลการแขงขนัปรากฎวา

ประเภทฟตุบอล
ชนะเลศิ    -  มหาวทิยาลยับรูพา
อนัดบั ๒   -  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
อนัดบั ๓  -  มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

นางสาวธนัยพร  เจรญิสมบตั ิ นสิติสาขาวชิามธัยม - ศลิป ชัน้ปที ่๔  ประธานจดังานไมเรยีวเกม  กลาววา
วตัถปุระสงคของการจดังานครัง้นี ้เพือ่สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางนสิติ/นกัศกึษาคณะครศุาสตร/ศกึษาศาสตร
จากทัง้ ๕ สถาบนั ใหไดทำความรจูกัและทำกจิกรรมรวมกนั  รวมทัง้สงเสรมิใหเกดิความสามคัคแีละความเปน
น้ำหนึง่ใจเดยีวกนัของผทูีจ่ะเปนครใูนอนาคต   การจดัการแขงขนัครัง้นีร้สูกึประทบัใจความสามคัคแีละความ
เปนน้ำหนึง่ใจเดยีวกนัของทมีงานไมเรยีวเกมทกุคนทีช่วยกนัทำงาน   ตัง้แตวนัแรกทีเ่ริม่ทำจนถงึวนัสดุทาย
โดยเฉพาะวนัทีฝ่นตก ทำใหรสูกึถงึพลงัของคณะครศุาสตรอยางแทจรงิทีท่กุคนชวยกนัแกปญหาอยางเตม็ทีแ่ละ
ทีส่ำคญัทีส่ดุคอื ความรวมมอื และความชวยเหลอืดวยดยีิง่จากคณาจารยและเจาหนาทีค่ณะครศุาสตร จฬุา ฯ
ทำใหงานครัง้นีป้ระสบความสำเรจ็ไปดวยดอียางยิง่

                  
กจิกรรมดานศลิปวฒันธรรมและกฬีา ฯ

 นทิรรศการแสดงผลงานศลิปะ

ผลการแขงขนัไมเรยีวเกม  ครัง้ที ่๖
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นางสาวเสมอกาญจน     โสภณหริญัรกัษ     นสิติสาขาวชิามธัยม - ศลิป ชัน้ปที ่๔    ผปูระสานงานไมเรยีว
เกม  กลาววา  การแขงขนัครัง้นีเ้ปนการเชือ่มความสมัพนัธระหวางมหาวทิยาลยั ทำใหนสิติทัง้   ๕   มหาวทิยาลยั
มคีวามสมัพนัธใกลชดิมากขึน้  สงเสรมิใหนสิติกลาแสดงออก และแสดงความสามารถดานกฬีาของตนเอง    รสูกึ
ประทบัใจทีไ่ดทำงานกบัเพือ่น ๆ  นอง ๆ   ทำใหใกลชดิสนทิสนมกนัมากขึน้  นอกจากนีย้งัไดรจูกันสิติมหาวทิยาลยั
อืน่ ไดรบัประสบการณทำงานรวมกบัเพือ่น และการรบัฟงความคดิเหน็ของผอูืน่

นางสาวสรติา  ตัง้ชวาล นสิติสาขาวชิามธัยม - ศลิป     ชัน้ปที ่๔    หวัหนาฝายอำนวยการ ๑  ไมเรยีวเกม
กลาววา การจดัการแขงขนัครัง้นีเ้ปนการสงเสรมิใหนสิติ/นกัศกึษาไดแสดงความสามารถของตนในทางทีส่รางสรรค
อกีทัง้เปนการทีฝ่กฝนทกัษะทางดานกฬีา  สงเสรมิใหนสิติ/นกัศกึษาเปนผมูนี้ำใจนกักฬีา   สิง่ทีป่ระทบัใจคอืไดเรยีนรู
การอยรูวมกนั ไมวาจะเปนระดบั Staff  (เพือ่นกนัเอง)  หรอืการอยรูวมกบัผอูืน่ ไดทำความรจูกัคนมากมาย ทำใหมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอคนอื่น  อีกทั้งสงเสริมความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นระหวางคนกลุมหนึ่ง  รวมทั้งไดเปด
ประสบการณใหม ๆ อกีมากมายดวย
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ศนูยเทคโนโลยกีารศกึษา   จะจดัโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมเรือ่ง “การแบงปน
ความรดูานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารดวยวธิกีารเรยีนแบบรวมมอืเพือ่พฒันาความเปนชมุชน
นกัปฏบิตัขิองครใูนโรงเรยีนทีเ่ขารวมโครงการหนึง่อำเภอหนึง่โรงเรยีนในฝนของกรงุเทพมหานคร”  ระหวาง
วนัที ่๘  ธนัวาคม ๒๕๔๙ - ๑๕ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  ณ คณะครศุาสตร จฬุา ฯ

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่ศนูยเทคโนโลยกีารศกึษา คณะครศุาสตร จฬุา ฯ
โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๕๓๙ , ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๕๔๐

บรรยายพเิศษ

กจิกรรมดานบรกิารวชิาการ

เมือ่วนัที ่  ๒๐ พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ   หองประชมุ   ๔๐๙
อาคารประชมุสขุ  อาชวอำรงุ  สำนกังานวริชักจิและ
กจิการพเิศษ   จดัการบรรยาย ในหวัขอ Education
Administration and Management at Phillips
Academy, Andover   โดย คณบด ี(รองศาสตราจารย
ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ)   เปนประธานในพธิี
เปดงาน   รองคณบดดีานวริชักจิและกจิการพเิศษ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)  และ
ประธานสาขาวชิาบรหิารการศกึษา  (ผชูวยศาสตราจารย
ดร.  ปองสิน  วิเศษศิริ)  ใหการตอนรับ  โดยมี
Dr.Barbara  Landis  Chase  School Principal  จาก
Phillips  Academy,  Andover  มลรฐั  Massachusetts
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  เปนวทิยากร

แบงปนความรดูานเทคโน ฯ
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คณะครศุาสตร   สมาคมสตรอีดุมศกึษาแหงประเทศไทย     และสถานวีทิยจุฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
 จะจดัโครงการสมัมนาวชิาการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป  เรือ่ง
"เปดประตสูมูหาวทิยาลยั และกาวทนัสภาวะแวดลอมโลก"  ในวนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๙  ณ หองประชมุ ๑๐๑
อาคารประชมุสขุ  อาชวอำรงุ  มวีตัถปุระสงคเพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงครองสริริาช
สมบตัคิรบ ๖๐ ป  ใหความรเูกีย่วกบัระบบกลางการรบันสิตินกัศกึษาเขาสถาบนัอดุมศกึษา  เรือ่งของสภาวะ
สิง่แวดลอมโลกในปจจุบัน  เปนการบริการวิชาการแกสังคมในการใหความรู และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ
ธรรมชาต ิและการปฏบิตัติวัเพือ่ปองกนัการเกดิภาวะโลกรอน

ตามทีจ่ดหมายขาวประชาคมครศุาสตร ฉบบัที ่๒๒/๒๕๔๙  วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  เสนอขาว
คณะครศุาสตรเรงจดัตัง้ศนูยความเปนเลศิทางการศกึษา  นัน้ เนือ่งจากมขีอผดิพลาดในการพมิพ ในหนา ๒ หวัขอ
ศนูยบรกิารวชิาการ ขอ ๖   จงึขอแกไขเปน “ศนูยทดสอบและประเมนิเพือ่พฒันาการศกึษาและวชิาชพี”

ขาวด ีสำหรบัผรูกัการออกกำลงักาย
คณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ขอเชญิชวนคณาจารย  เจาหนาที ่ นสิติ และผรูกัการออกกำลงักายทกุทาน
รวม "โครงการแอโรบคิเพือ่สขุภาพ ปที ่๒"

ตัง้แตวนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
วนัจนัทร ณ หองสมนา ๑

วนัพธุ/ศกุร ณ หอง ๑๐๖ อาคาร ๒

เปดประตสูมูหาวทิยาลยั

ขอแกไขขาว

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

     กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

“ความเรอืงปญญาและคณุธรรม คอื มาตรฐานคณุภาพบณัฑติครศุาสตร”

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



๗

วนัองัคารที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. Dr. Matin Royeen  เยีย่มชมโครงการ
การศกึษาพเิศษฯ  ร.ร. สาธติจฬุาฯ ฝายประถม และสาธติการทำ กจิกรรมบำบดักบันกัเรยีน โดยมผีปูกครอง และ
คณาจารย ในโครงการการศกึษาพเิศษฯ เขารวมศกึษาและฝกปฏบิตัดิวย โดยม ีผศ. สมศร ีตรทีเิพนทร  ประสานงาน
และรวมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ผศ. ดร. สุรภี รุโจปการ  ผูชวยคณบดี ดานการบริหาร
ทรพัยากรมนษุย มอบของทีร่ะลกึ แก Asst. Prof. Dr. Matin Royeen

วนัองัคารที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Dr. Matin Royeen บรรยาย เรือ่ง The Role of Occupational
Therapist (OT) โดยมีนิสิต ครูอาจารย และผูปกครองที่สนใจ
ดานการศึกษาพิเศษ เขารวมฟงการบรรยาย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ



ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร
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ตามทีจ่ดหมายขาวประชาคมครศุาสตร  ไดเผยแพรเปนประจำทกุ ๒ สปัดาห(รายปกษ) นัน้ เพือ่ให
บคุลากรในคณะครศุาสตร ไดรบัทราบขาวสารทนัเหตกุารณและรวดเรว็  จดหมายขาวประชาคมครศุาสตร
จงึขอเปลีย่นแปลงการเผยแพรจากรายปกษ  เปนรายสปัดาห โดยจะออกเผยแพรทกุวนัจนัทร   ทัง้นี ้ตัง้แต
ฉบบัที ่๑๖/๒๕๔๙  วนัจนัทรที ่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๔๙  เปนตนไป   หรอืตดิตามอานไดทาง  WWW.edu.chula.ac.th

⌫⌫⌫⌫⌫

สบืเนือ่งจากคณะครศุาสตร มนีโยบายทีต่องการเผยแพรขอมลู
ขาวสารไปยงับคุลากรภายในคณะอยางกวางขวางและรวดเรว็  โดยเฉพาะ
ชองทางใน Website เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาท
ขอมลูสวนใหญทีเ่ผยแพรทาง  Website เปนทีน่ยิมสำหรบัผทูีต่องการรบั
ขาวสารอยางรวดเรว็   อกีทัง้ยงัเปนการลดการใชเอกสาร     ดวยเหตผุล
ดงักลาวคณะครศุาสตร จงึคดิใชการประชมุแบบ E - meeting  โดยเริม่
จากการประชมุคณะกรรมการประจำคณะ  ซึง่คณะไดมอบคอมพวิเตอร
Notebook ใหแกคณะกรรมการทกุทานเพือ่ใชสำหรบัประชมุตลอดวาระ
การดำรงตำแหนง  ทัง้นีม้กีารจดัระบบ Username และ Password สำหรบั
การเขาใช Website รายงานการประชมุคณะกรรมการประจำคณะใหแก
คณะกรรมการ

การประชมุระบบดงักลาว ไดเริม่ใชมาไดระยะหนึง่แลว  ทำให
คณะครศุาสตรไดลดการใชเอกสารไดเปนจำนวนมาก  รวมทัง้การประชมุ
มีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้นดวย
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