
คณะครศุาสตร
เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครู

ในโอกาสวนัคร ู๑๖ มกราคม ๒๕๕๐  ซึง่เปนปทีค่ณะครศุาสตรไดรบัการสถาปนาครบรอบ ๕๐ปี
ดวยนัน้  คณะครศุาสตร จงึถอืโอกาสนีจ้ดังานเฉลมิฉลอง  โดยจะจดักจิกรรรมเกีย่วกบัวชิาชพีครตูัง้แตเดอืน
ธนัวาคม ๒๕๔๙ ถงึเดอืนมกราคม ๒๕๕๐  ซึง่ประกอบดวยกจิกรรมดงัตอไปนี้

๑.  ประกาศเกยีรตคิณุคณาจารยอาวโุสของคณะครศุาสตร  ซึง่ในปนีม้คีณาจารยอาวโุส จำนวน   ๘  คน
ดงันี้

๑.  รองศาสตราจารย  ดร.มลวิลัย  ลบัไพรี
๒.  รองศาสตราจารย  ดร.ศริชิยั   กาญจนวาสี
๓.  รองศาสตราจารย  ดร.สมพงษ  จติระดบั
๔.  รองศาสตราจารย  ดร.สทุธน ู ศรไีสย
๕.  ผชูวยศาสตราจารย  ดร.สมบรูณ   อนิทรถมยา
๖.  ผชูวยศาสตราจารย  ฉตัรชยั   ยงัพลขนัธ
๗.  ผชูวยศาสตราจารย  ภญิโญ  ตาโนวนั
๘.  อาจารย ชชูยั  รตันภญิโญพงษ

๒.  จดักจิกรรมเกีย่วกบัคร ู ไดแก
๒.๑  ฉายภาพยนตรเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีครู
๒.๓  ประกวดบทประพนัธเกีย่วกบัครหูรอืวชิาชพีครู
๒.๔. การบรรยายพเิศษเรือ่ง "คณุธรรมนำความร ู: จากครสูสูงัคม"

๓.  ใหนสิติรวมเปนกรรมการจดังานวนัครแูละจดันทิรรศการเกีย่วกบัครู
๔.  จดัพมิพหนงัสอืวนัครู

ทัง้นี ้รายละเอยีดเพิม่เตมิจะเสนอใหทราบตอไป



๒

อาจารยไดรบัเชญิเปนกรรมการตดัสนิผลงานระดบันานาชาติ

กจิกรรมดานวจิยัและบรกิารวชิาการ

ผชูวยศาสตราจารย ดร.อำไพ  ตรีณสาร หวัหนาภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิปศกึษา  ไดรบัเชญิจาก The  Hong
Kong  Society for  Education  Art  ใหไปรวมเปนกรรมการตดัสนิผลงานศลิปะนานาชาต ิThe ๒๐๐๖ International Year of Deserti
Fication ระหวางวนัที ่๘ - ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๔๙ ณ ประเทศฮองกง  โดยทางผเูชญิเปนผรูบัผดิชอบคาใชจายทัง้หมด

ผลการจดัสรรเงนิทนุเพือ่การวจิยั
สำนกังานวจิยัและบรกิารวชิาการ แจงวา คณะกรรมการบรหิารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ ไดอนมุตัจิดัสรรเงนิทนุเพือ่การวจิยั

กองทนุคณะครศุาสตร ปงบประมาณ   ๒๕๕๐ (ครัง้ที ่๑)  เงนิสนบัสนนุโครงการวจิยัทัว่ไปโดยไมจำกดัหวัขอ แกอาจารยภทัรพร  สงิหชยั
จำนวน   ๒๐,๐๐๐   บาท  โดยทำโครงการวจิยัเรือ่ง "ปฏสิมัพนัธระหวางรปูแบบการสอนการออกแบบกบัระดบัทกัษะการออกแบบทีม่ี
ตอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและระดบัความสามารถในการออกแบบงานประดษิฐ  กลมุสาระการเรยีนรกูารงานอาชพี  และเทคโนโลยขีอง
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่๒
พฒันา EQ สำหรบัเดก็เพือ่การเปนอจัฉรยิะ

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนำทางการศึกษา  คณะครุศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    รวมกบั  สถาบนัพฒันาความรตูลาดหนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย       จะจดัโครงการฝกอบรมเรือ่ง
"การพฒันา EQ สำหรบัเดก็เพือ่การเปนอจัฉรยิะดวยจติวทิยานโีอฮวิแมนนสิ"  ในวนัเสารที ่   ๒๗   มกราคม    ๒๕๕๐    เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หองอบรมอาคารตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย   หวัขอฝกอบรมประกอบดวย

๑)  ทฤษฎพีืน้ฐานของจติวทิยานโีอฮวิแมนนสิ
๒)  การสอนเดก็ใหเปนอจัฉรยิะและมคีวามสขุตามจติวทิยานโีอฮวิแมนนสิ
๓)  การพฒันาคลืน่สมองอลัฟาและเซลลสมองเพือ่การเรยีนรทูีด่สีำหรบัเดก็
๔)  เทคนคิการสอนเดก็ใหมจีนิตนาการ ความชางสงัเกต ความคดิสรางสรรค และความจำทีด่ี
๕)  การสือ่สารอยางมปีระสทิธภิาพกบัเดก็และจติวทิยาในการจงูใจเดก็
๖)  เทคนคิการสอนโยคะ  สมาธ ิและการผอนคลายอยางล้ำลกึสำหรบัเดก็

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดและสำรองทีน่ัง่ไดทีส่าขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน ภาควชิานโยบาย การจดัการ
และความเปนผนูำทางการศกึษา โทร. ๐๒ - ๒๑๘๒๖๓๑



๓

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ภาควชิาหลกัสตูร การสอนและเทคโนโลยกีารศกึษา  คณะครศุาสตร    จะจดัสมัมนา
วชิาการ เรือ่ง    "สรางจติสำนกึ ผนกึกำลงัปลกูฝงเดก็ปฐมวยัเศรษฐกจิพอเพยีง" ในวนัเสารที ่๒๐ มกราคม
๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๑ อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ

ขอเชญิคณาจารย นสิติ และผสูนใจเขารวมประชมุไดโดยไมเสยีคาใชจายใด ๆ ทัง้สิน้   สอบถามรายละเอยีดเพิม่
เตมิไดที ่โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๖๐๕

คณะครศุาสตรมปีระกาศ/คำสัง่ แตงตัง้ใหคณาจารยและเจาหนาทีเ่ปนคณะกรรมการ ดงันี้
๑. คณะกรรมการบรหิารงานกจิการนสิติ
๒. คณะกรรมการกลัน่กรอง (Peer Review) บทความวชิาการและบทความวจิยัวารสารครศุาสตร
     (เพิม่เตมิ)
๓. คณะกรรมการสำรวจและตรวจนบัเอกสารดานการเงนิและบญัชี
๔. คณะกรรมการจดังานวนัคร ูประจำป ๒๕๕๐
๕. เกณฑภาระงานขัน้ต่ำของคณาจารยประจำ และ เกณฑการคดิภาระงาน พ.ศ.๒๕๔๙

 สรางจติสำนกึ ผนกึกำลงัปลกูฝงเดก็ปฐมวยัเศรษฐกจิพอเพยีง

 โครงการวจิยัการเปลีย่นผานการศกึษาเขาสยูคุเศรษฐกจิฐานความรู
คณะครศุาสตร    จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  จะจดัประชมุวชิาการเพือ่เผยแพรผลงานวจิยั " โครงการวจิยัการ

เปลีย่นผานการศกึษาเขาสยูคุเศรษฐกจิฐานความร"ู  ในวนัที ่๒๖ ธนัวาคม๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ หอง
๑๐๑   อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ

ขอเชญิคณาจารย นสิติ และผสูนใจเขารวมประชมุไดโดยไมเสยีคาใชจายใด ๆ ทัง้สิน้

ประกาศ/คำสัง่

กจิกรรมดานบรหิาร

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



๔

เมือ่วนัเสารที ่  ๒  ธนัวาคม   ๒๕๔๙    นายพชิยั  สวนอาษา รองประธานนสิติบณัฑติศกึษา คณะครศุาสตร
ฝายกฬีา  และคณะกรรมการนสิติบณัฑติศกึษา  ปการศกึษา  ๒๕๔๙  ไดจดัการแขงขนักฬีาปรญิญาบณัฑติกบั
บณัฑติศกึษา หรอืกฬีานอง-พี ่คณะครศุาสตร ครัง้ที ่๔ ณ สนามกฬีาศนูยกฬีาในรมของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
เพือ่สงเสรมิความสมัพนัธ ความผกูพนัภายในคณะ   อกีทัง้ยงัสงเสรมิความสามคัค ีมนี้ำใจ และการทำงานเปน
หมคูณะอกีดวย โดยมรีองศาสตราจารย ดร. สกุร ี  รอดโพธิท์อง รองคณบดดีานแผนงบประมาณและการบรหิาร
เปนประธานเปดการแขงขนักฬีา ซึง่มนีสิติเขารวมประมาณ ๑๐๐ คน แบงออกเปน ๒ ทมี คอื ทมีพีค่รฯุและทมีนอง
ครฯุ บรรยากาศภายในงานเตม็ไปดวยความสนกุสนานของการแขงขนัและการเชยีรกฬีา สำหรบัการแขงขนักฬีา
แบงออกเปน ๒ ประเภท คอื กฬีาและกฬีามหาสนกุ  ผลการแขงขนักฬีาประเภทตางๆ มดีงันี้

กจิกรรมดานศลิปวฒันธรรมและกฬีา

กฬีาบณัฑติ กบับณัฑติศกึษา

ประเภทกฬีา
๑)  บาสเกตบอลชาย ฝายชนะคอื  ทมีพีค่รฯุ
๒)  บาสเกตบอลหญงิ ฝายชนะคอื  ทมีนองครฯุ
๓)  แชรบอลหญงิ ฝายชนะคอื  ทมีนองครฯุ
๔)  ฟตุซอลชาย ฝายชนะคอื  ทมีพีค่รฯุ

ประเภทกฬีามหาสนกุ
๑)  ชกัเยอ ฝายชนะคอื  ทมีนองครฯุ
๒)  วิง่สามขา ฝายชนะคอื  ทมีพีค่รฯุ
๓)  วิง่สานสมัพนัธ ฝายชนะคอื  ทมีพีค่รฯุ
๕)  เปนหวงเรือ่ยๆ ฝายชนะคอื  ทมีพีค่รฯุ
๖)  เปายงิฉบุ ฝายชนะคอื  ทมีนองครฯุ

สรปุผลการแขงขนั  ฝายทีค่รองถวยกฬีารวมไดแก  ทมีพีค่รฯุ  ดวยผลการแขงขนั ๕ - ๔ ชนดิกฬีา
โดยมผีชูวยศาสตราจารย ดร. วรีะเทพ  ปทมุเจรญิวฒันา เปนประธานในการมอบรางวลัและปดการแขงขนั



๕

และวนัพธุที ่  ๖   ธนัวาคม   ๒๕๔๙   นางสาวเมษยา  ชิน้อาภรณ
รองประธานนสิติบณัฑติศกึษา คณะครศุาสตร ฝายศลิปวฒันธรรม และ
คณะกรรมการนสิติบณัฑติศกึษา ปการศกึษา  ๒๕๔๙ ไดจดักจิกรรม เทดิ
พระเกยีรตใินวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว
กิจกรรมในชวงเชาตัวแทนนิสิตรวมกันถวายภัตตาหารแดคณะสงฆ
จากวดัปทมุวนาราม จำนวน  ๕  รปู กอนทีจ่ะลงมาประกอบพธิรีาชสดดุี
และตกับาตรเฉลมิพระเกยีรต ิ  โดยมีรองศาสตราจารย  ดร. สกุร ี รอดโพธิท์อง
รองคณบดดีานแผนงบประมาณและการบรหิาร เปนประธานในพธิ ีซึง่
คณาจารย บคุลากร และนสิติ    รวมถงึบคุคลทัว่ไปตางรวมใจกนัใสเสือ้
สเีหลอืงแสดงความจงรกัภกัดมีารวมงานนี้ และทำบุญตักบาตรถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ ในวนัสำคญัดงักลาว

กจิกรรมเทดิพระเกยีรตใินวโรกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั



๖

ดวยบณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดยกเลกิการแตงตัง้คณาจารยเปนคณาจารยบณัฑติ
ศกึษาแลว และในปจจบุนัการปฏบิตัหินาทีข่องคณาจารยดานบณัฑติศกึษาใหดำเนนิการตามประกาศกระทรวง
ศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาพ.ศ. ๒๕๔๘   ของกระทรวงศกึษาธกิาร    เพือ่ให
สอดคลองกบับณัฑติวทิยาลยัและประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ฯ

คณะครศุาสตร จฬุาฯ  รวมกบั สมาคมสตรอีดุมศกึษาแหงประเทศไทย
และสถานวีทิยจุฬุา ฯ

จดัโครงการสมัมนาวชิาการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ  ๖๐   ป

เรือ่ง  "เปดประตสูมูหาวทิยาลยั และกาวทนัสภาวะแวดลอมโลก"
วนัศกุรที ่  ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ณ หองประชมุ  ๑๐๑  อาคารประชมุสขุ  อาชวอำรงุ

นานาขาว

ยกเลกิการแตงตัง้คณาจารยบณัฑติศกึษา

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

     กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

“ความเรอืงปญญาและคณุธรรม คอื มาตรฐานคณุภาพบณัฑติครศุาสตร”
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           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th




