
       รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร    
                       ประเภทคณาจารยประจํา 
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 ดวยกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ไดวางลง ๑ ตําแหนง 
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  จึงมีมติให
กําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน  
๑ คน  โดยผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จะตองเปนคณาจารยประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร ทั้งที่ปฏิบัติงานที่ภาควิชา  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฝายประถม และมัธยม  ที่ผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแลว    

กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง วันจันทรที่ ๓  – วันศุกรที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ระหวาง 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  หนวยสารบรรณและธุรการ  สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร ทั้งนี้  
ผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดดวยตนเองที่ หนวยสารบรรณ
และธุรการ  สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร 

กําหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันพุธที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ระหวางเวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ๓ หนวย ดังนี้ 

๓.๑  หนวยที่ ๑  สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร 
๓.๒  หนวยที่ ๒  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
๓.๓  หนวยที่ ๓  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 

 
 
 
 

      ฉบับที่  ๔๐  ประจําสัปดาหที่ ๑    วันจันทรที่ ๓ พฤศจิกายน   ๒๕๕๑    



 ๒

       กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน  

        
ความคืบหนาการกอสรางอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

 
 
  ตามที่ไดมีการดําเนินการจัดจางกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษา
ไทย นั้น  บัดนี้การดําเนินการจัดจางกอสรางไดเสร็จเรียบรอยแลว   คณะครุศาสตร จึงตองเตรียมการ
สําหรับการกอสรางอาคารดังกลาว  เพื่อมอบพื้นที่ที่จะตองใชสําหรับการกอสรางใหแกผูรับจาง ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑   ขณะนี้จึงตองดําเนินการถอดเครื่องปรับอากาศ และงดใชสาธารณูปโภค
ตาง ๆ ไดแก  ไฟฟา  น้ําประปา  และโทรศัพท ภายในอาคาร ๒  รวมทั้งหองชมรมอาจารย  หองอาหาร
คณะครุศาสตร     หอง ๑๐๖   หองสัมมนา ๑   หองสัมมนา ๒   หองศูนยสารนิเทศ   และหองอื่น ๆ 
ภายในอาคาร ๒   ทั้งนี้จะงดใชหองชมรมอาจารยและหองชมรมบุคลากร ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑   
เนื่องจากจะตองร้ือพื้นไมของสาขาวิชาดนตรีศึกษาซึ่งอยูดานบนของหองชมรมอาจารย 
  สําหรับหองอาหารคณะครุศาสตรจะตองถอดเครื่องปรับอากาศออก แตสามารถใช
บริการไดถึงวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๑  และคณะจะจัดหาซุมสําหรับใหรานคาขายอาหารบริการแก
คณาจารย  เจาหนาที่และนิสิตบริเวณหนาอาคารประชุมสุข อาชวอํารุง (อาคาร ๓) ตอไป  จึงแจง
ประชาคมครุศาสตรเพื่อทราบ  และในชวงของการกอสรางเปนเวลาประมาณ ๓ป  (ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) 
อาจจะไมไดรับความสะดวกเหมือนเชนเคย  จึงตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 
 
 

  บทเรียนแหงความเปนเลิศเพื่อการสรางคานิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ

เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง 
“บทเรียนแหงความเปนเลิศเพื่อการสรางคานิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมการประชุมสัมมนาสามารถนําบทเรียนที่มีการสอดแทรกคานิยมปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มานําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นําเครื่องมือวัดคานิยมมานําเสนอ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และผูเขารวมประชุมสัมมนาไดรับขอเสนอแนะการจัดทํา
บทเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนและการสอดแทรกคานิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ไดรับขอเสนอแนะการทําเครื่องมือวัดคานิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก รองศาสตราจารย 
ดร.นาตยา ปลันธนานนท วิทยากรผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางความมั่นใจในการนําบทเรียนและเครื่องมือ
เหลานั้นไปปรับใชไดจริงกับการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของความถูกตองตามทฤษฎีทางวิชาการ
ตางๆ ซึ่งไดรับความสนใจจากครูผูสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครและผูสนใจ ประมาณ ๓๐ คน มาเขารวมประชุมสัมมนา ณ 
หองประชุมนานาชาติ ๑ ชั้น ๔ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร ให
เกียรติมาเปนประธานกลาวเปดงาน 
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 การจัดทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาบณัฑิตสาขาวิชาครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร 

 

                                 
 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑   เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ หองกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ฯ  

คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานเปดการประชุมวิพากษ เร่ือง  
“การจัดทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาบณัฑิตสาขาวชิาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  
 

  
 
การนาํเสนอราง        “การจัดทํากรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา

ครุศาสตร/ศกึษาศาสตร       โดย  รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต          อาจารย ดร.ปทมศิริ  
ธีรานุรักษ จารุชัยนวิัฒน    อาจารย ดร.จุฑารัตน  วิบูลผล   และอาจารย ดร.บุณฑรกิา  บูลภักดิ์   
 



 ๕

                       นานาขาว 

   
 
 ประชุมกลุมคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เพื่อวพิากษ (ราง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวชิาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   และประชุมกลุมผูอํานวยการโรงเรียนและ
อาจารยนิเทศโรงเรียนเพื่อวพิากษ (ราง)    กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา 
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   
 
 
 

   ขอขอบพระคุณ 
 ครอบครัวของ ศาสตราจารย ดร.สุวมิล  วองวาณิช  ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตรที่ชวย
ประสานงานกบัสํานกัพระราชวังเพื่อขอดินพระราชทานในการฝงศพ คุณแมปราณี  วองวาณิช  เปน
กรณีพิเศษ ตลอดจนรับเปนเจาภาพในพธิีบําเพ็ญกุศล เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑  ณ วัดเจาอาม  
บางขุนนนท  และขอขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรของคณะครุศาสตรทุกทานที่ไดรวมสวดพระ
อภิธรรม รวมทั้งมอบเงนิทาํบุญและพวงหรีด พรอมทัง้ขออภัยหากใหการตอนรับผูมารวมงานไดไมทั่วถงึ 
 

  ขอเชิญเขารับการฝกอบรม 
 ศูนยศึกษาและฝกอบรมการวิจัย จัดโครงการอบรมสําหรบัขาราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกจิ 

พนกังานของรฐั  และเอกชน โดยมหีลักสูตร ดังนี ้
๑. หลักสูตร “เทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณ” ฝกอบรมวันที่ ๒ – ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๑  ณ โรงแรม

กานตมณีพาเลซ  ถนนประดิพัทธ  สะพานควาย กรุงเทพ ฯ 
๒. หลักสูตร “การเขียนขอเสนอโครงการวิจยัเดี่ยว และโครงการวิจยัแบบบูรณาการ” ฝกอบรม

วันที่   ๑๗ – ๑๙ ธนัวาคม    ๒๕๕๑    ณ โรงแรมกานตมณีพาเลซ  ถนนประดพิัทธ  
สะพานควาย   กรุงเทพ ฯ 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียด และสํารองที่นัง่ ไดที ่โทร. ๐๒ – ๕๐๓ – ๗๖๓๑   
 



 ๖

                   

  เชิญชวนสงบทความเพื่อลงวารสาร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายที่จะมุงเนนและพัฒนาการวิจัย
ใหเกิดองคความรูใหม เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งและสรางความสามารถในการแขงขัน จึงไดจัดทํา
วารสารงานวิจัยขึ้น ในชื่อ กาสะลองคํา เพื่อเปนการรวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัย และถือเปนชองทาง
ในการนําเสนอผลงานวิจัยใหบุคคลภายนอกไดรับทราบ 
 ขอเชิญคณาจารยและผูสนใจ รวมสงบทความ งานวิจัย พรอมรูปภาพประกอบ (ถามี) ใน
รูปแบบเอกสารและ CD ROM เพื่อนํามาพิจารณาลงวารสารงานวิจัยดังกลาว    
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   โทร. ๐๕๓ – ๗๗๖ – ๑๐๔   
หรือ E – mail : research _cru@hotmail.com 
 
   
 

                ภาควิชาวจิัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
                   ขอเชิญชวนสงผลงานและเขารวมประชุมสัมมนาการวิจัย  
                การวัดและประเมินทางการศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๑๗ 
เรื่อง  “กระแสและแนวโนมของโลก ในการวิจัย  การวัด และการประเมิน  
                              สถติิ และจิตวทิยาการศกึษา 
                       ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๒ 
                         ณ ชลพฤกษรสีอรท  จังหวัดนครนายก 
 

      สนใจสอบถาม ๐๒ – ๒๑๘๒๕๗๘ ตอ ๘๐๐ 
                   http://www.cued-research .com 
 
 
 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  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 


