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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

 

                            
 
 เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ จังหวัดสระบุรี   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรที่ดินจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  โดยมี ศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บิณฑสันต 
อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย  รัตนกุล)   ผูวาราชการจังหวัด
สระบุรี  (นายธวัชชัย  เทิดเผาไทย)    คณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณ
พิทักษ)   คณาจารยและเจาหนาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เขาเฝารับเสด็จ ฯ      
     ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี   อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กราบบังคมทูล
ถวายรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสระบุรีในโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
ซึ่งรวมถึงในสวนโครงการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สระบุรี เฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย ดวย 

      ฉบับที่  ๓๖   ประจําสัปดาหที่ ๑     วันจันทรที่  ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๑    



 ๒

                ทั้งนี้  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  แจงวา สืบเนื่องจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนโยบายพัฒนาที่ดินที่อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  ซึ่งไดรับมอบจาก
มูลนิธินิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสวนหนึ่ง และไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชพ้ืนที่ปาเส่ือม
โทรมสวนหนึ่ง เพื่อใชประโยชนในการใหบริการการศึกษาและบริการวิชาการที่สอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่นและภูมิภาค   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไดจัดสรรที่ดินดังกลาว
ประมาณ ๑๐๐  ไร  ใหแกคณะครุศาสตรดําเนินการจัดสรางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สระบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
เปนพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย   จัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนโรงเรียนซึ่งเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
เนนความเปนเลิศดานพหุปญญาที่เหมาะสมกับทองถ่ินและสมดุลกับธรรมชาติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน     เพื่อใหโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ สระบุรีเปนโรงเรียนตนแบบที่จะ
ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนอื่น ๆ ในระดับทองถิ่นในกลุมจังหวัดและภูมิภาค   ทั้งนี้ทาง
จังหวัดสระบุรีมีความยินดีและตองการใหคณะครุศาสตรเขาไปดําเนินการในการจัดการเรียนการสอน  
และพรอมที่จะใหความชวยเหลือในทุก ๆ  ดาน ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในระหวางเตรียมแผนการกอสรางทาง
กายภาพ  การวางแผนรับนักเรียน  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ซึ่งคาดวาจะเปดสอนไดประมาณ
ปการศึกษา ๒๕๕๓     ทั้งนี้ในเบื้องตนราวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑  จะมีการทําประชาพิจารณเพื่อ
สํารวจความคิดเห็น โดยจัดทําแบบสอบถาม  หรือจัดเวทีแสดงความคิดเห็น เชิญบุคคลในชุมชนทองถิ่น  
และจังหวัดใกลเคียง  มารวมแสดงความคิดเห็น   เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนอยาง
สมดุลตอไป 
 
 
       แผนการระดมทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 
 
      ขณะนี้คณะครุศาสตรกําลังระดมทุนเพื่อหาเงินสนับสนุนการสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระม่ิงขวัญการศึกษาไทย โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ    อาทิ กอลฟการกุศล   ทอดผาปาการศึกษา  
จัดสรางเหรียญพระพฤหัส นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนจากบริษัท/องคกรเอกชน    สมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ   สมาคมครุศาสตรสัมพันธ  
ทั้งนี้คณะจะตองหางบประมาณในการสรางอาคารดังกลาวเพ่ิมเปนจํานวนเงินประมาณ ๒๖๐ ลานบาท   
ซึ่งคณะไดเสนอแผนการระดมทุนใน ๔ ปขางหนาในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๕/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑  และไดรับความเหน็ชอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

รายการครุภัณฑส่ิงกอสรางที่ตองดําเนินการ รูปแบบการระดมทุน 

งบประมาณ 
คาดวาจะ
ไดรับ (ลาน

บาท) 
 
๑. อาคารสวนที่เปนศูนยบรรณสารสนเทศ

ทางการศึกษา     
       และหองประชุมใหญ 
๒.   หองพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
๓.   ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา 

        ๔.  หองประชุมใหญ  จุ   ๖๐๐  คน  ๑  หอง    

ป     ๒๕๕๑ 
๑.  ทอดผาปาการศึกษา 
๒.  จัดการแขงขันกอลฟการกุศล 
๓.  ขอรับการสนับสนุนจากบริษัท/องคกรเอกชน 
๔.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู    
      โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   
๕.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเกา 
      สาธิตจุฬา ฯ   
๖.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 

                                       รวม 

 
           ๓  

๒ 
๑๘ 

 
๕ 
 
๒ 
๕ 
๓๕ 

       
       ๑.  ครุภัณฑ   ไดแก  ลิฟท เครื่องปรับอากาศ   
             เฟอรนิเจอรหองประชุมตาง ๆ 
       ๒.  หองประชุมกลุมยอย  จุ  ๓๐  คน   
       ๓.  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๔.  หองประชุมกลุมยอย  จุ  ๒๐  คน 
       ๕.  หองเรียนบัณฑิตศึกษา  จุ   ๒๕  - ๓๕  
            คน 
       ๖.  หองเรียนบัณฑิตศึกษา จุ ๓๖-๔๕ คน 
       ๗.  หองซอมดนตรี 

ป  ๒๕๕๒ 
๑.  คณะครุศาสตรจัดกิจกรรมระดมทุน 
๒.  ขอรับการสนับสนุนจากบริษัท/องคกรเอกชน 
๓.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู    
      โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   
๔.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเกา 
      สาธิตจุฬา ฯ   
๕.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
                                                                                   

                                                  
                                                รวม          

  
         ๑๐ 

๒๖ 
 
๕ 
 
๒ 
๕ 
 

 
       ๔๘ 

 
๑. ครุภัณฑ  ไดแก  บันไดเลื่อน   ครุภัณฑ 
       การเรียนการสอน   และครุภัณฑ 
       สํานกังาน 

       ๒.  หองปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร 
       ๓.  หองปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร 
       ๔.  หองปฏิบัติการสอนภาษา 
       ๕.  หองปฏิบัติการทางธุรกจิศึกษา 
       ๖.  อุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการ 

ป  ๒๕๕๓ 
๑.  กิจกรรมระดมทุน 
๒.  ขอรับการสนับสนุนจากบริษัท/องคกรเอกชน 
๓.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู    
      โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   
๔.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเกา    
      สาธิตจุฬา ฯ   
๕.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมครุสตรสัมพันธ 
๖.  งบประมาณ 
๗.  อ่ืน ๆ                                          

 
๑๐ 
๒๖ 

 
๕ 
 
๒ 
๕ 
๔๐ 
๕ 

 รวม ๙๓ 
   



 ๔

   
   

รายการครุภัณฑส่ิงกอสรางที่ตองเนินการ รูปแบบการระดมทุน 

งบประมาณ 
คาดวาจะ
ไดรับ (ลาน

บาท) 
                    ป  ๒๕๕๔     
       ๑.  ศูนยวิจัยและพัฒนาสูความเปนเลิศทาง 
             การศึกษา 
       ๒.  ศูนยบริการวิชาการและศูนยบริการ 
             การศึกษา 

๓.  หองปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติการวิชาชีพ 
      ครู 

      ๔.  ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา 
            คุณภาพการศึกษา 
      ๕.   หองนิสติผูชวยสอน 
      ๖.   หองพักคณาจารย  จํานวน  ๑๕๐  คน 
            พรอมครุภัณฑ สํานักงาน 

๑.  กิจกรรมระดมทุน 
๒.  ขอรับการสนับสนุนจากบริษัท/องคกรเอกชน 
๓.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู    
      โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   
๔.  งบเงินทุนคณะ 
๕.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเกา  
      สาธิตจุฬา ฯ   
๖.  ขอความสนับสนุนจากสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
๗.  อ่ืน ๆ    
                                            
                                                   รวม 

         ๑๐ 
๒๖ 

 
๕ 
๓๐ 

 
๒ 
๕ 
๖ 
 

๘๔ 

                                       รวมทั้งส้ิน ๒๖๐ 
 
    

งาน “มงคลดิถีสูขวบปท่ี ๙๙”  
ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา 

 คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      สมาคมครุศาสตรสัมพันธ   สโมสรซอนตา 
ประเทศไทย   มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ    มูลนิธิศาสตราจารยม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย 
ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  มูลนิธิวิชาชีพ  และสมาคมอื่น ๆ ที่เก่ียวของ   ขอเชิญคณาจารย  ญาติ 
มิตร ศิษย รวมงาน “มงคลดิถีสูขวบปท่ี ๙๙” อวยพรวันเกิดครบ ๙๘ ป กาวสูปที่ ๙๙  ของ
ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  ในวันอาทิตยที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑  
ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ณ หองสัมมนา   อาคารพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เนื่องจากบานซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑  กําลังอยูในระหวาง
การปรับปรุงใหเปนพิพิธภัณฑบานจิรายุ – พูนทรัพย   
 งานนี้ขอความกรุณางดของขวัญ หากแตทานใดมีความประสงคจะสรางบญุรวมกบัทานผูหญงิ
โปรดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงบานของทานใหเปนพิพิธภัณฑบานจิรายุ - พูนทรัพย
เพื่อเปนประโยชนแกสังคมตอไป  
 



 ๕

      กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

                สดุดีปูชนียาจารย ศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บิณฑสันต 
 

       
 
 เมื่อวันที่   ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑   เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)
คณาจารยคณะครุศาสตร   รวมงานสดุดีปูชนียาจารยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.
บุญรอด  บิณฑสันต   งานดังกลาวจัดโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    มูลนิธินิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ   และสมาคมนิสิตเกา
วิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 

 สัมมนานิสิตหลังฝกสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 

     
 
  เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพิธีเปดการ
สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๑  จัดโดย 
สํานักงานหลักสูตรและการสอน   จากนั้นเปนการสัมมนากลุมยอยเรื่อง “ประสิทธิภาพและสมรรถนะ
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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและศรัทธาวิชาชีพครู  โดยนิสิตวิชาประสบการณวิชาชีพครู 
และวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู  
 การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสเปลี่ยนและประมวลประสบการณจากการปฏิบัติการ
สอนและสรุปเปนบทเรียนสําคัญสําหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต  และสรางศรัทธาตอ
อาชีพครูใหแกนิสิต 
 

  “รวมอาสา  รักษปาชายเลน” 
 

 
 

    
 

เมื่อวันที่ ๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย 
ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต   เจาหนาที่สํานักงานหลักสูตรและการสอน  และนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
โครงการไตรภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รวมกัน
ปลูกปาชายเลนบริเวณคลองน้ําแดง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 นอกจากนี้  ไดฟงการบรรยายสรุปและนั่งรถชมกลุมกิจกรรมหมูบานจํารุง เก่ียวกับ กลุมธนาคาร
ขยะและสิ่งแวดลอม    กลุมที่พักชุมชนโฮมสเตย    กลุมเกษตรพื้นบาน   (แปลงสาธิตการปลูกผักปลอด
สารพิษ) กลุมเยาวชน   (ผลิตรายการวิทยุชุมชน)    กลุมสตรีอาสาพัฒนา  (กรรมวิธีการผลิตน้ําปลา 
กะป น้ํายาลางจาน  น้ํายาซักผา ) นับวาเปนหมูบานที่ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา
ชุมชนที่ไดรับการยอมรับวาเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง มีความสามัคคี  การเรียนรูและจัดองคกรความรู



 ๗

ในชุมชนอยางเปนระบบ  มีภาวะผูนําในชุมชน  การรูจักตนเอง  การพ่ึงตนเอง  การพึ่งพิงกันเปน
เครือขาย  ความเชื่อม่ันในวิถีชีวิต  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง  ถือวาเปนหมูบาน
ตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตและนาศึกษาเปนอยางย่ิง 
 

  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผูสูงอายุ 
       วาสนะเวศมฯ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 

                    
    
 
       
        
       

 
 
 

 
 
วันที่ ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประธานกรรมการบริหารทุนโครงการผลิตครูการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ป)  (รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ)   พรอมทั้ง
คณะกรรมการ   และนิสิตทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี     (หลักสูตร ๕ ป) 
จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนใหกับผูสูงอายุ  ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
วาสนะเวศม ฯ  ตําบลบอโพง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้ไดมอบเงินจํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท ผาเช็ดตัว  กระดาษเช็ดหนา  อาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ ประมาณ 
๑๒๐ คน  เชน แสดงละคร รองเพลง  เตนรําอยางสนุกสนาน 
 



 ๘

 โครงการเสรมิสรางสมรรถนะจิตวิทยาสําหรับครูทักษะกระบวนการคิดและการจัด
โครงการฝกอาชีพ 

   

   
 
 
 
 
 
 

 
วันที่  ๑๙  กันยายน ๒๕๕๑   สํานักงานหลักสูตรและการสอน จัดโครงการเสริมสรางสมรรถนะ

จิตวิทยาสําหรับครู  ทักษะกระบวนการคิดและการจัดโครงการฝกอาชีพ  ใหกับนิสิตชั้นปที่ ๕  ณ  หอง
ประชุม ๑๐๑   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง      มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตมีสาระความรูตามมาตรฐาน
ของคุรุสภาในดานการจัดโครงการฝกอาชีพ  และมีสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภาในดานการ
ชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน  การใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน      การสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน  และทักษะกระบวนการคิด 
โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร  แสงสวัสดิ์    บรรยายและฝกปฏิบัติ  เรื่อง โครงการ
เสริมสรางสมรรถนะจิตวิทยาสําหรับครู    อาจารย ดร.วิภาวรรณ  สุขสถิต (อาจารยวิทยาลัยสารพัดชาง
ส่ีพระยา)   บรรยาย  เรื่อง โครงการฝกอาชีพ   รองศาสตราจารย พเยาว  ยินดีสุข  บรรยายและฝกปฏิบัติ 
เรื่อง  ทักษะกระบวนการคิด    โดยมีอาจารย ดร.ดนีญา  อุทัยสุข และ อาจารย ดร.ปทมศิริ  ธีรานุรักษ  
จารุชัยวิวัฒน  เปนพิธีกร 
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                คนดี - คนเกง  
 
 

   บัณฑิตสรางชื่อเสียง 
นางสาววลัยพร    ศิริภิรมย  ระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   

ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครศุาสตร   จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นําชื่อเสียงมาสูสาขาวชิาบริหารการศกึษา และคณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
  
 - สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและ 
ความเปนผูนําทางการศึกษา โดยทําวิทยานิพนธ เรื่อง “เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี 
ในสถานศึกษาตามวิถีพุทธ” (The paths to career success of female administrators in education 
institutions according to Buddhism) สอบวิทยานิพนธผานในระดับดีมาก และไดรับพระราชทานปริญญา
บัตร   เมื่อวันศุกรท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

-   ได รั บคัดเลื อกนํ าเสนอผลงานวิ ชาการ/ผลงานวิ จั ยเรื่ อง “การวิ เคราะห เส นทาง 
สูความสําเร็ จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี ในสถานศึกษา  สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน” ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๑ เรื่อง“ผูหญิงและการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายในสังคม” จากสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย   ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

- ไดรับคัดเลือกเปนผูนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง“เปดขอบ
ฟาคุณธรรมจริยธรรม” ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร   กรุงเทพ    
จากสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคมหาชน)   ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

-  รางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธปริญญาเอกดานพัฒนบริหารศาสตร (NIDA  Thesis  Award 
2008)  เรื่อง “เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาตามวิถีพุทธ” (The paths to 
career success of female administrators in education institutions according to Buddhism) สาขา



 ๑๐

                      นานาขาว 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  ประจําป ๒๕๕๑ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ในวันที่ ๑๑ กนัยายน 
๒๕๕๑ 
 
 
 
 

  รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    
ดังนี้ 

๑.   ตําแหนงอาจารย    ประจําภาควิชาศิลปะ   ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  วุฒิ
ปริญญาเอกทางการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยทางการศึกษาหรือสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  (และสําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาวิชาศิลปศึกษา)   สมัครไดต้ังแตบัดนี้  –   ๑๗   ตุลาคม    ๒๕๕๑   ในวันและ
เวลาราชการ     

๒.   ตําแหนงอาจารย    ประจําภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  จํานวน  ๒
อัตรา  วุฒิปริญญาเอกทางการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชา
ประถมศึกษา   สาขาวิชามัธยมศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ)   สมัครไดต้ังแตบัดนี้  –   ๓๑  ตุลาคม    ๒๕๕๑   
ในวันและเวลาราชการ     

ตําแหนงที่  ๑ – ๒  ตองมีความรูดานภาษาอังกฤษ โดยไดคะแนนขั้นต่ําจากการสอบ  CU – TEP  ของ
ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ต้ังแต  ๗๖  คะแนนขึ้นไป  หรือผลสอบ  TOEFL   ยอนหลัง
ไมเกิน  ๒  ป  โดยไดคะแนนตั้งแต  ๕๕๐  คะแนนขึ้นไป  หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใชภาษาอังกฤษ  หรือ
ผานการสอบภาษาอังกฤษอ่ืนที่เทียบไดกับ  TOEFL   ๕๕๐   (จัดสอบโดยศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)   

๓.   ตําแหนงเจาหนาที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)  ปฏิบัติงานประจําศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา   คณะครุศาสตร   จํานวน   ๑   อัตรา  วุฒิปริญญาโททางดานเทคโนโลยีการศึกษาหรือโสตทัศนศึกษา   
มีความรูความสามารถทางดาน  Instructional  Design สื่อการสอนช้ันสูง  และงานดานโสตทัศนศึกษา  สมัครได
ต้ังแตบัดนี้  –   ๒๔   ตุลาคม    ๒๕๕๑   ในวันและเวลาราชการ     

๔.   ตําแหนงเจาหนาที่บริการทั่วไป  (ผูชวยธุรการ)  ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา  
วุฒิมัธยมศึกษา     สมัครไดต้ังแตบัดนี้  –   ๒๔   ตุลาคม    ๒๕๕๑   ในวันและเวลาราชการ     

 
 
 
   ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่  หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงานเลขานุการ    

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๓     
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