
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 ผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป   (รองศาสตราจารย  ดร. ปุณณรัตน   พิชญไพบูลย)   
เปดเผยวา  ความกาวหนาการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมในสวนของอาคาร ๔ ซึ่งเปนสํานักงาน
ของภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ยังคงมีการเขาปรับปรุงระบบไฟฟาและการ
ส่ือสาร ซึ่งออกแบบใหในแตละสวนทํางานของคณาจารยประกอบดวยสวิทชปดเปดไฟแสงสวาง ปล๊ัก
เสียบไฟฟา โทรศัพท และสายสัญญาณอินเตอรเน็ต  สําหรับระบบปรับอากาศและแสงสวางสวนกลาง
ใชการควบคุมดวยระบบไรสาย และสวิทชไฟที่ติดตั้งไวบริเวณสวนกลาง  นอกจากนี้ยังรวมทั้งการติดตั้ง
บานประตูเลื่อนกระจกฝาใหแกสวนทํางานของคณาจารยทุกสาขาวิชาจํานวน   ๖๔  บาน การติดตั้งตู
และโตะทํางานเพิ่มเติมบางสวน  การจัดทําปายอาคาร ปายภาควิชาฯ ปายสาขาวิชา และปายชื่อ
คณาจารย  และการปรับแกไขตามความตองการของแตละสาขาไดแกการรื้อยายผนังกั้นบางสวน การ
เปดชองแสงภายในหองประชุมยอยเพิ่มเติม การปลูกตนไมประดับอาคารภายนอกเพื่อสรางทัศนียภาพที่
งดงาม  ซึ่งการปรับปรุงเหลานี้คาดวาจะเสร็จในภาคการศึกษาตนปการศึกษา    ๒๕๕๐ 
 ในสวนของอาคาร   ๘   ซึ่งเปนที่ ต้ังของสาขาวิชาศิลปศึกษา ไดมีการปรับปรุงพื้นลาน
อเนกประสงคใตถุนอาคาร ซึ่งเดิมเปนพื้นคอนกรีตเรียงรูปตัวหนอน มีปญหาการไหลตัวของทรายใตพื้น
ทําใหเกิดหลุมและการทรุดเอียง รวมทั้งผิวหนาพื้นคอนกรีตที่เกาสกปรกไมนาใชสอยตอการประกอบ
กิจกรรม  จึงจะไดเปลี่ยนเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตกแตงผิวหนาดวยหินขัด ซึ่งจะทําใหสามารถใชเปน
บริเวณประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชวยเสริม
สภาพแวดลอมอาคาร  ๘  ใหแลดูสะอาดสวยงาม  นอกจากนี้ยังไดมีการปรับเปลี่ยนแผงไมประดับปด
หลังคาของอาคารเดียวกัน ซึ่งมีอายุกวา    ๔๐   ปที่ผุเกา    โดยจะไดติดตั้งโครงเหล็กแทนโครงไมเดิม
ทั้งหมดและติดตั้งแผน   Metal  Sheet  ทดแทน   โดยคาดวางานทั้งสองนี้จะใหแลวเสร็จภายในภาค
การศึกษาตนเชนกัน 
      

ฉบับที่  ๒๗   ประจําสัปดาหที่  ๔   เดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๐ 

การปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร  
ยังคงมีอยางตอเนื่อง 



 ๒

 
 
 
 
 
‡   นสิิตโครงการจฬุา ฯ – ชนบท ประจําปการศกึษา   ๒๕๕๐  /  
     นกัเรยีนผูมีความสามารถดีเดนระดับชาติทางกฬีา  โดยวธิีรบัตรง 
 

รองคณบดีดานหลกัสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ สุทธจิตต)  เปดเผยวา 
ตามที่คณะครศุาสตร  แจงรับโครงการรบันักเรียนจากชนบทเพื่อเขาศกึษาในคณะครุศาสตร 
จุฬา ฯ   ประจําปการศกึษา ๒๕๕๐  นั้น มีนกัเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะครุศาสตร 
จํานวน   ๔    คน  ดังนี ้
 ๑.  นางสาวมารีณี    เปาะจ ิ  สาขาวิชาประถมศึกษา 
 ๒.  นางสาวนรีูดา   อาแซ  สาขาวิชามัธยมศึกษา (วทิยาศาสตร) 
       อาจารยที่ปรึกษา      ผูชวยศาสตราจารย ประภัสสร   รุจิพร 
 ๓.  นางสาวคอลีเยาะ    แวนาแว  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนษุย/สังคม ฯ) 
 ๔.  นางสาวมาดานิลยะห    สาแม สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนษุย/สังคม ฯ) 
        อาจารยที่ปรึกษา      รองศาสตราจารย ไขสิริ  ปราโมช  ณ อยุธยา 

 
สําหรับโครงการรับคัดเลือกนักเรยีนผูมคีวามสามารถดีเดนระดับชาติทางกีฬา โดยวธิี

รับตรงปการศึกษา  ๒๕๕๐  นั้น    มนีักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะครุศาสตร   จาํนวน 
๕  คน   เปนนสิิตสาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษย / สังคม ฯ)   อาจารยทีป่รึกษา คือ รองศาสตราจารย ดร.
เอมอัชฌา   วฒันบุรานนท   ดังรายชื่อตอไปนี ้
 ผูมีความสามารถดีเดนในดานกฬีา ฯ จํานวน   ๒   คน 
  ๑.  นายเดชสุข    ทับทมิทอง  (รักบี้ฟุตบอล) 
  ๒.  นางสาวปนิษฐา    เรืองปญญาวฒุิ  (ยิงปน) 
 ผูมีความสามารถดีเดนในดานกฬีา ฯ ฟุตบอล  จํานวน   ๓   คน 
  ๑.  นายธีรเทพ     วิโนทัย        
  ๒.  นายสมปอง   สอแหลบ 
  ๓.  นายอามีน  อมรทวพีร 
 
 
 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 



 ๓

 
 
‡    ผลการพิจารณาจัดสรรเงนิทุนเพื่อการวิจัย  ฯ 
 คณะกรรมการบริหารงานวจิัยและบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจยั  กองทุน
คณะครุศาสตร   ปงบประมาณ  ๒๕๕๐ (คร้ังที่  ๕)   โครงการวิจยัเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษและคุณธรรมของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  ๔ และ  ๕  โดยใชนิทานอีสป  และใช
วิธีการบันทึกแบบคอรเนลล  โดยอาจารยผัสสพรรณ   ถนอมพงษชาติ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
จํานวนเงนิทนุ  ๒๐,๐๐๐  บาท   
 
‡     ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ พ.ศ.2550 
 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดประกาศใหมีการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทคณาจารยประจํา ในวนัที ่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ผลปรากฏวามผูีมีคุณสมบัติครบถวน และไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั   ประเภทคณาจารยประจาํ    ดังนี ้
 ๑.  รองศาสตราจารย นายแพทยกําจร   ตติยกว ี  คณะแพทยศาสตร 
 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร      พานทอง  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.เอก     ต้ังทรพัยวัฒนา  คณะรัฐศาสตร 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.ธีระพร     วีระถาวร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 ๕.  ผูชวยศาสตราจารย ภญ.วงแข  หงสวศิิษฐกุล (ชีวธาดาวิรุทน)  คณะเภสัชศาสตร 
 ๖.  รองศาสตราจารย ดร.สมศีล  ฌานวงัศะ  สถาบนัภาษา 
  

ทั้งนี้   ต้ังแตวนัที ่  ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ –  ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (นอกเวลาราชการ)   
ภาควิชาหลักสูตร การสอน  และเทคโนโลยีการศึกษา    คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  

ขอเชิญเขารวมฟงสมัมนาวชิาการ 
เร่ือง  “ เรียงรอยดวงใจสมานฉันท  รงัสรรคตนกลาปฐมวยั  สูหวัใจสันติภาพ” 

ในวันเสารที่  ๔  สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 

ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอาํรุง  คณะครศุาสตร 



 ๔

‡    รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
โครงการ   ดังนี้ 

-   ตําแหนงเจาหนาที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)  จํานวน  ๒  อัตรา  และ
เจาหนาที่สํานักงาน  (บริหารงานทั่วไป)  จํานวน   ๑  อัตรา  
         วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการบริหาร  พาณิชยศาสตร  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร  คณิตศาสตร  อักษรศาสตร   สถิติ  สังคมวิทยา  สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสาร
ศาสตร  นิเทศศาสตร  ส่ือสารมวลชน  จิตวิทยา  ศิลปะศาสตร  รัฐศาสตร    และตองมีความรู
คอมพิวเตอรพื้นฐาน เชน   Excel    Microsoft  Word  
 -   ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน (ธุรการ)  จํานวน  ๓  อัตรา 
         วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขาวิชา ยกเวนทางการเกษตร  
ศิลปะ  ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรที่มิใชสาขาวิชาคอมพิวเตอร  และตองมี
ความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน เชน   Excel    Microsoft  Word  
  
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมคัรไดที่   หนวยบริหารทรพัยากรมนุษย   
สํานกังานเลขานกุาร   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒   
ต้ังแตบัดนี้ – วันที่    ๑๐   สิงหาคม    ๒๕๕๐    ในวนัและเวลาราชการ      
 
‡   อบรมการวิจัย 
 สมาคมวิจยัสงัคมศาสตรแหงประเทศไทย  กาํหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรม ๙ หลกัสูตร 
ระหวางเดือนกรกฎาคม – กนัยายน   ๒๕๕๐  ณ   มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช    ดังนี ้ 
 ๑.  การประเมนิการคิดวิเคราะห    

๒.  การเขียนรายงานการประเมินโครงการ และการเขียนรายงานโครงการ 
 ๓.  การประเมนิภาคปฏิบัติ  ๔.  การวจิัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 
 ๕.  เทคนิคการสอนวิจัยสาํหรับครู         ๖.  การสรางเครื่องมือประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 ๗.  การพัฒนานักวิจัย   ๘.  เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั 
 ๙.  การใชโปรแกรม   LISREL   โปรแกรมทางสถิติสําหรบัการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและ 
สังคมศาสตร 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๕๐๔๘๕๐๑- ๒ 
 
 



 ๕

 
 
 
‡    ดนตรเีที่ยงวนั  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๐   เวลา  ๑๒.๑๐  น.  ณ   โถงอาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง  
คณะครุศาสตร   สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ภาควิชาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา   จัดรายการดนตรี
เที่ยงวนั   โดยมี อาจารยชูวทิย   ยุระยง  รวมแสดงดนตรีกับนิสิตปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรศึีกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 

และวันที่  ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐   เวลา  ๑๒.๑๐  น.  ณ   โถงอาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง  
คณะครุศาสตร   สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ภาควิชาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา   จัดรายการดนตรี
เที่ยงวนั  วงเครื่องสายปชวา  โดยไดรับเกียรติจาก   อาจารยสุรางค    ดุริยพนัธุ  เปนผูขับรองรวมกับ
นิสิตปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 
 
 
 

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 



 ๖

 
 
 

 
‡   ขอเชิญสมาชกินิตยสารจามจุร ี
 สํานักงานนิสิตเกาสัมพันธแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดทาํนิตยสารจามจุรี ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมทั้งองคความรู และเรื่องภายในจุฬา ฯ ใหผูอานไดรับทราบและบางสวนสามารถนําไปอางอิง
ได  อีกทั้งยงัเพื่อสรางความสัมพันธระหวางคณาจารย  นิสิตปจจุบัน  นิสิตเกา  กบัมหาวทิยาลยั  โดย
ออกเผยแพรปละ ๓  ฉบับ    
 ขอเชิญคณาจารย  นิสิตปจจุบัน  นิสิตเกา และผูสนใจทั่วไปสมัครเปนสมาชกิรายป หรือ ๒ ป 
ตามแตความสะดวกของแตละทาน โดยมคีาใชจายปละ ๕๐๐  บาท    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๓๓๕๙ 
  
‡    อบรมการพัฒนาองคกร โดย Balanced  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  จัดอบรมเรื่อง “โครงการอบรมการพัฒนา
องคกร โดย BSC“  ระหวางวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐  และ ระหวางวันที ่๓๐ – ๓๑  สิงหาคม  
๒๕๕๐    ณ   โรงแรมโลตัส   ปางสวนแกว   จงัหวัดเชียงใหม    คาลงทะเบียนคนละ  ๔,๑๐๐  บาท   

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๕๓ - ๙๔๒๘๒๒ 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอวามเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  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 

นานาขาว 


