
 
 
 
 
 
 
 
 
   

คณบดีคณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  (ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  กาญจนวาสี)   แจงวา  นายกรัฐมนตรี  
(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)   จะเปนประธานในพิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร   พรอมบรรยาย 
พิเศษเรื่อง  “โอกาสและทิศทางของการศึกษาไทย”    ในการประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ  
หัวขอ  ”นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”   วันที ่10  กรกฎาคม  2552   เวลา  09.00 – 16.00  น. 
ณ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   สวนภาคบายเปนการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษารอบ  2    
โดยรัฐมนตรีวาการรกระทรวงศึกษาธกิาร  (นายจุรินทร  ลกัษณวิศิษฎ)  นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาศาสตราจารย 
ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา   เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื”    
โดยผูเช่ียวชาญจาก  UNEP  (ดร. อําไพ   หรคุณารักษ)   และการนําเสนอผลงานวิจัยเกีย่วกับการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมดานตาง  ๆ ทางการศึกษา  (ไมเสยีคาใชจายในการลงทะเบียน) 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที ่  ฝายวิจัย  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   โทรศัพท / โทรสาร   02 -218 -2548  
02 – 218 – 2550   หรืออานรายละเอียดไดที่   www.edu.chula.ac.th 

     กําหนดการ 
            06.30-07.30  น.  ถวายภัตตาหารเชา และสังฆทานแดพระสงฆ จํานวน  29  รูป  

           07.30-08.00 น.  ตักบาตรอาหารแหงพระสงฆ จํานวน  29  รูป     
(บริเวณโถงอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง) 

          08.00-08.45  น.  รับประทานอาหารเชา    
(หองชมรมอาจารย และบริเวณหนาหอง 101   

อาคารประชุมสุข    อาชวอํารุง  ) 
          08.45 – 09.00 น.  พิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร  ครบรอบ 52  ป 

โดย  ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา 
วีดิทัศน  “ 52  ป คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั” 

                        09.00-10.30  น.  พิธีประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร ป 2552 
     พิธีประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรตยิศ ป 2552 
     พิธีมอบทุนการศึกษาศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา 

พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตสาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง    
80 พรรษา 

  ฉบับที่  23 / 2552  วันจันทรที่   22  มิถุนายน   2552    

คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   เชิญนายกรฐัมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร    บรรยายพิเศษ 



 2

10.30 – 11.15 น.  พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสและทิศทางของการศึกษาไทย”     
                                        โดย   นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 

11.15– 12.30 น.  ปาฐกถาศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา 
      เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
       โดย  ผูเช่ียวชาญจาก UNEP (ดร. อําไพ  หรคุณารักษ) 

12.30-13.30 น.  ลงทะเบียนประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย  
                                                    (หองประชุม 101  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง) 

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
13.30-15.30 น.  นําเสนอผลงานวิจัย 

   กลุมที่ 1  “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร การสอน 
 และเทคโนโลยีการศึกษา”   

   กลุมที่ 2   “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานนโยบาย การจัดการ  
และความเปนผูนําทางการศึกษา”   

กลุมที่ 3    “ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการวิจัยและจิตวิทยา การศึกษา” 
กลุมที่ 4     “ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลปศึกษา”  

                                        กลุมที่ 5     “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการพัฒนาวิชาชีพครู” 
15.30-16.30 น.  การบรรยายพิเศษเร่ือง “การปฏิรูปการศึกษา  รอบที่   2 
               โดย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฎ) 
16.30 น.   พิธีปด  โดย  คณบดีคณะครุศาสตร  (ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  กาญจนวาสี) 

************************* 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
                                                                                                  
 
 
   
 
  
 

  ประกาศ / คําส่ัง   
          คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตาง ๆ  ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 
3. แตงตั้งหัวหนาหนวย  และหัวหนาศูนย  ในสํานักงานเลขานุการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม)  

          และประกาศคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  เร่ือง  องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการประเมินผล   
การทดลองปฏิบัติงาน  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552   
         อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   www.edu.chula.ac.th  
       

ขาวจากฝายบริหาร 
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    เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร ป  2552 
         สายงานสวัสดิการ  สํานักบริหารทรัพยากร
มนุษย  แจงวา  จุฬา ฯ  ไดออกประกาศเรื่อง การรับ
เงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร
ประจําปการศึกษา  2552 
        ผูประสงคขอแบบและยื่นความจํานงไดที่
หนวยงานการเจาหนาที่ คณะครุศาสตร   ภายใน
วันที่   31 กรกฎาคม  2552  เพ่ือที่จะไดดําเนินการ
สงกลับมหาวิทยาดําเนินการเบิกจายเงินตอไป 
 

ขาวจากศูนยวิจัยและพัฒนา 

  หวยออนไลน  ผลกระทบตอเด็ก  เยาวชน  
และครอบครัว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       เมื่อวันที่16  มิถุนายน 2552  เวลา  09.30  น.   
ณ  หองประชุม   405  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   
ผู อํ านวยการศูนย วิ จัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาสําหรับเด็กและผูมีความตองการพิเศษ
(รองศาสตราจารย ดร. สมพงษ จิตระดับ) เปน
ประธานในพิธีเปดเวทีเสวนา เรื่อง  “หวยออนไลน   
ผลกระทบตอเด็ก  เยาวชน   และครอบครัว” จัดโดย
มูลนิธิเครือขายครอบครัว คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
คณะทํางานเด็กและมูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อการ
พัฒนา     มี  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
(ศาสตราจารย  ดร.อมรา  พงศาพิชญ)  ประธาน
คณะทํางานดานเด็กและเลขาธิการมูลนิธิสรางสรรค
เด็ก (นายวัลลภ   ตังคณานุรักษ)   ผูอํานวยการ
มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  (นายคํารณ   
ชูเดชา)  และนางสาวจิราพร   กมลรังสรรค  เปน
วิทยากร   และนายวันชัย   บุญประชา  ผูจัดการ
มูลนิธิเครือขายครอบครัว    เปนผูดําเนินรายการ 

  สมาชิกวารสารครุศาสตร 
 ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  เชิญชวนคณาจารย  นิสิต  นักศึกษาและ 
ผูสนใจทั่วไป  สมัครเปนสมาชิกวารสารครุศาสตร (Journal of  Education  Studies)  สนใจติดตอโทร.  02-218-2529 
 

ขาวจากศูนยตํารา 

    ผูแทน NCED  เนปาล  และ  ผอ. AIT   
        ปรึกษาความกาวหนาทางวิชาการ 
        
 
 
 
 
 
 
   เมื่อวันที่   12  มิถุนายน  2552   เวลา 10.00 น.   
รองคณบดีฝายวิรัชกิจ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. 
ชื่นชนก   โควินท     ใหการตอน รับผูแทนจาก  
Natonal  Center  for  Education  Development  
(NCED)  ประเทศเนปาล   และผูอํานวยการ  AIT   
Extension   เพ่ือประชุมปรึกษาหารือเรื่อง
ความกาวหนาทางวิชาการ โดยพิจารณาถึงความ
เปนไปไดที่คณะครุศาสตร จุฬา ฯ   จะใหความ
รวมมือในแผน    Institution  Capacity  Building  
ของกระทรวงศึกษาธิการเนปาล 
 

ขาวจากฝายวิรัชกจิ 
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สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  02 – 218 – 2417   โทรสาร  02 – 215 – 3568 
                                  อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

     ไขหวัดใหญสายพันธุใหม  ปองกันและควบคุมได      
              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เชิญขวนคณาจารย  บุคลากร  และนิสิต รวมใจปองกัน และควบคุมไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม   โดยมีมาตราการในการปองกันและควบคุมโรคดังนี้ 
             สํารวจนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ  นิสิต  อาจารย และบุคลากรที่เพ่ิงเดินทางกลับจากตางภายประเทศ
ภายใน   7  วัน  จากทุกคณะ ฯ  ทุกหนวยงาน   โดยเฝาติดตามอาการของตัวเองอยางใกลชิด   ใน  3  วันแรกควร
พักอยูที่บาน   หรือรายที่ตองสงสัยสามารถเขารับการตรวจสุขภาพไดที่ ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬา ฯ   
       มาตรการในการควบคุมปองกันไขหวัดสายพันธุใหม  
  -    หากสงสัยวาปวยเปนไขหวัดใหญใหปรึกษาศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬา ฯ  หรือศูนยศึกษาและเฝาระวังปญหา
สุขภาพและสาธารณสุข จุฬา ฯ 
     -  หากพบอาการปวยควรสวมหนากากอนามัยใชกระดาษทิชชู   หรือผาเช็ดหนาปดปาก   จมูก   ทุกครั้งที่ไอหรือ
จาม 
    -   ลางมือบอยๆ  ดวยน้ําและสบู  หรือใชแอลกฮอลลเจลทําความสะอาดมือ 
    -   ไมใชแกวน้ําหรือหลอดดูดน้ํา  ชอนอาหาร  ผาเช็ดมือ  ผาเช็ดตัว รวมกับผูอ่ืน 
    -   ไมคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการหวัด 
    -   รักษาสุขภาพใหแข็งแรง  พักผอนใหเพียงพอ  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
    -   หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัดและอากาศถายเทไมดีเปนเวลานาน 
    -  ทําความสะอาดอุปกรณ   สิ่งของ  เคร่ืองใชที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก  โดยทําความสะอาดอยางนอยวันละ  
       1 – 2  ครั้ง    
     ในรายที่สงสัยสามารถเขารับการตรวจสุขภาพ   ไดที่  ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬา ฯ  หรือติดตอ  Hot  Line  
สายดวนตลอด  24  ชั่วโมง  ไดที่  “ศูนยศึกษาและเฝาระวังปญหาสุขภาพและสาธารณสุข จุฬา ฯ  โทร. 02 – 218 – 
8226  และ 081 - 692 - 8582 

นานาขาว 

  สาธิตจุฬา  ฯ ฝายมัธยม  แหเทียนพรรษา 
     โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายมัธยม   ขอเชิญชวน 
คณาจารย  เจาหนาที่  และนิสติ   รวมพิธีถวายเทียน
พรรษาและผาอาบน้ําฝน  ประจําป   2552    ในวันศุกรที่  
3 กรกฎาคม  2552  เวลา 08.00 – 08.45  น.   

  โครงการแชมชื่นครั้งที่  5 
           ฝายกิจการพิเศษ  ขอเชิญชวนคณาจารย
เขารวมพบปะสังสรรคในโครงการชมรมอาจารย
แชมชื่นครั้งที่  5   ในวันที่  3  กรกฏาคม   2552 
เวลา 11.30 – 13.30  น.   ณ หองชมรมอาจารย   

ขาวจากโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมัธยม ขาวจากฝายกิจการพิเศษ 


