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  เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๑   ณ โรงแรมพินนาเคิล  แกรนด จอมเทียน รีสอรท  
แอนด สปา   สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการวิจยั ใหกับ
คณาจารยคณะครุศาสตร จํานวน ๒๓ คน  เพื่อกระตุนสงเสริมสนับสนนุใหคณาจารยคณะครุศาสตรขอ
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ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกบัการทําวิจัย  โดยมี
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา  จํานวน ๖ ทาน    
  

  เสนอผลการวิจยัและพัฒนานโยบายการสงเสริมการศกึษาดานวทิยาศาสตรศึกษาของ 
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๑   รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  ไดนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการเรื่อง Mathematics and Science Teacher Preparation for the 21st Century  ในนามของ
อนุกรรมการบริหารโครงการจัดประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐ  สภาการศึกษา  ในการประชุมโตะกลมไทย-
สหรัฐ คร้ังที่ ๔  ณ  มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ระหวางวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑   สาระสําคัญ  จากผลการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนานโยบายการสงเสริม
การศึกษาดานวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศไทย”  พบวา  คุณภาพของการจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรศึกษาในทุกระดับชั้นขึ้นกับปจจัยที่สําคัญเหมือนกันประการหนึ่งคือ คุณภาพของครูซึ่ง
ประกอบดวยดานเนื้อหา(content) และดานการจัดการเรียนรู(Methodology)   ดังนั้นการสงเสริม
การศึกษาดานวิทยาศาสตรศึกษาจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายแนวทางเชน  การสงเสริมใหคนเกงมาเรียนครู  โดยการสรางแรงจูงใจเรื่อง
ทุนการศึกษา (Scholarship program)  การสงเสริมใหผูที่จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเรียนครูโดยการมอบปริญญาดานการศึกษาเมื่อเขารับการอบรมหรือเรียน
ดานการสอนในระยะเวลาหนึ่งที่ส้ันกวาการเรียนดานการศึกษาโดยตรง (Double degree)  นอกจากนั้น
ควรปรับตารางเงินเดือนใหสูงขึ้นเพื่อใหครูรูสึกมั่นคงในการดําเนินชีวิต 
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                       คนดี - คนเกง 

              กิจกรรมดานบริหาร  
 

   แตงต้ังที่ปรึกษาและผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา 
  คณะครุศาสตร มีคําสั่งแตงตั้ง อาจารยวิวัฒนชัย  สุขทัพภ เปนที่ปรึกษาศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  และ นายไชยา  ลิขิตสารวิทย  เปนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  ต้ังแตวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 

 
 
 

   ชมเชยนิสิต 
  ประชาคมครุศาสตร  ขอประกาศเกียรติคุณและชมเชย นางสาวงามพันธุ  สัยศรี  
นิสิตชั้นปที่      ๕    สาขาวิชามัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา    คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่ไดเก็บกระเปาสตางคของ นางสาวณัฐญา มาเกิด  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  ไดที่หางโลตัสอยุธยา  โดย ไดประสานงานกับทางหาง ให
เจาของมารับคืนเรียบรอยแลว       การกระทําของนางสาวงามพันธุ สัยศรี คร้ังนี้     ทางผูปกครองของ
นางสาวณัฐญา (นายชัชวาล  มาเกิด ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒)   ไดมี
หนังสือถึงอธิการบดี ชมเชยการกระทําดังกลาวครั้งนี้ โดยมีขอความสําคัญ ดังนี้ 
  “  การปฎิบัติตนที่ดีงามและเปนแบบอยางที่ดีของคนในสังคม ของนางสาวงามพันธุ  
สัยศรี  ในครั้งนี้ถือเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามสมควรไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ชมเชย ที่บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรของตนเองไดดีมีคุณธรรม และครูอาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดอบรมส่ังสอนศิษยใหเปนคนดีของสังคม ซึ่งสมควรไดรับการยกยองสรรเสริญ”   
 
 
 
 

   จุฬา ฯ เขมงวดผูฝาฝนกฎจราจร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แจงวา ปจจุบันมีรถเขามาใชพื้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนจํานวนมาก  และมีการฝาฝนกฎจราจรบอยครั้ง  เชน จอดรถในที่หามจอดรถ  ขับรถยอนศร  ฯลฯ  
ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด และเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนที่จะตอง
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เขมงวดกับการฝาฝนกฎจราจร  ต้ังแตวันเสารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนตนไป  โดยจะ
ดําเนินการอยางเขมงวดกับผูฝาฝนกฎจราจรทุกวัน  ไมเวนวันหยุดราชการ    

ทั้งนี้ มหาวทิยาลัย   จะเขมงวดกับผูจอดรถในที่หามจอดรถ โดยจะใสเครื่อง 
บังคับลอรถ (ล็อคลอ)  ผูที่ถูกล็อคลอรถ จะตองชําระคาปรับตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เร่ืองหลักเกณฑการจอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 
  ถูกล็อคลอครั้งแรก เสียคาปรับ    ๑๐๐    บาท 
  ถูกล็อคลอครั้งที่ ๒ เสียคาปรับ    ๒๐๐    บาท 
  ถูกล็อคลอครั้งที่ ๓ เสียคาปรับ    ๔๐๐    บาท 

ถูกล็อคลอครั้งที่ ๔ ข้ึนไปเสียคาปรับ ๑,๐๐๐   บาท 
  ในการนี้ ผูใชรถที่ถกูล็อคลอ จะตองติดตอ สํานกังานรักษาความปลอดภัยแหง
จุฬา ฯ ชัน้ ๓  อาคารหนวยบริการ (หลงัสนามเทนนิสเขาทางจฬุาซอย ๙)  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – 
๓๕๗๐ – ๑  ในเวลาราชการ     หรือที่ฝายปฏิบัติการ   ชัน้ ๒  อาคารเรือนไม  (ใกลเรือนภะรตราชา  
ตรงขามโรงเรยีเตรียมอุดมศึกษา ) โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๐๐๐๐  นอกเวลาราชการ    สําหรบันิสิตที่รถถูก
ล็อคลอ  นอกจากจะตองเสียคาปรับแลว  ยังจะถกูสงชื่อไปที่ฝายกิจการนสิิตเพื่อพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติอีกดวย 
  นอกจากนี ้บัตรอนุญาตจอดรถของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเอกสารทางราชการ 
การปลอมแปลงบัตรอนญุาตจอดรถจึงถือเปนความผิดทางอาญา  หากถกูตรวจพบ ผูปลอม
แปลงจะถกูแจงความดาํเนินคดีตามกฎหมาย  
 

   การเปลีย่นแปลงการเปดประตูเสนทางการจราจร (ฝงหอประชุม) 
  สํานักงานรักษาความปลอดภัยแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั แจงวา ในวันเสารจะมี
การเปด – ปดประตู ดังนี ้
  ประตูคณะรัฐศาสตรและประตูคณะวิทยาศาสตร เปดตั้งแต ๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
  ประตูคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   เปดตลอดเวลา 
  นอกจากนี้ จะมีการควบคุมการนํารถเขาในพื้นที่มหาวิทยาลัยบริเวณอาคารจุลจักร
พงษ  และที่ประตูคณะวิทยาศาสตร  โดยจะอนุญาตเฉพาะคณาจารย  บุคลากร  นิสิต และผูใชรถที่
มีบัตรอนุญาตจอดรถจุฬา ฯ  นํารถเขาพื้นที่ได  สําหรับบุคคลภายนอกอนุญาตใหผานทางประตู
คณะรัฐศาสตรและประตูคณะบัญชีเพื่อแวะรับสงคนเทานั้น  โดยบุคคลภายนอกที่จะเขามาติดตอ
ธุระในพื้นที่จุฬา ฯ  สามารถนํารถไปจอดที่อาคารจัตุรัสจามจุรี  ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐  บาท  โดยใช
เสนทางประตูเชื่อมพื้นที่จัตุรัสจามจุรีบริเวณคณะบัญชี ซึ่งจะเปดใชเฉพาะในวันเสาร ระหวาง 
๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
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 อาคารจอดรถในบริเวณใกลเคียง 

นิสิต บุคลากร หรือบุคคลภายนอกผูที่มาติดตอจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สามารถ 
นํารถไปจอดในที่จอดรถบริเวณใกลเคียง ดังนี ้
  อาคารจอดรถจามจุรี ๙ อัตราคาจอดรถสําหรับนิสิตและบุคลากรจฬุา ฯ 
ชั่วโมงละ ๕  บาท    (ผูทีม่บัีตรจอดรถของจุฬา ฯ สามารถซื้อบัตรรายเดือนในอัตรา ๖๐๐ บาทตอเดือน
ไดที่อาคาร ฯ) 
  อาคารจัตุรัสจามจุร ี  อัตราคาจอดรถ ชั่วโมงละ ๑๐ บาท  
 

  รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจางชั่วคราว   ดังนี ้

๑.   ตําแหนงอาจารย    ประจําภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา)   จํานวน  ๑  อัตรา  วุฒิปริญญาเอกทางการศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ     มีความรูดานภาษาอังกฤษ โดยไดคะแนนขั้นต่ําจากการสอบ  CU – TEP  ของศูนยทดสอบทาง
วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตั้งแต  ๗๖  คะแนนขึ้นไป  หรือผลสอบ  TOEFL   ยอนหลังไมเกิน  ๒  ป  โดย
ไดคะแนนตั้งแต  ๕๕๐  คะแนนขึ้นไป  หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใชภาษาอังกฤษ  หรือผานการสอบ
ภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบไดกับ  TOEFL   ๕๕๐   (จัดสอบโดยศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)    

     สมัครไดตั้งแตบัดนี้ -๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ในวันและเวลาราชการ 
๒.  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  (บริหารงานทั่วไป)   จํานวน  ๑   อัตรา  และตําแหนงเจาหนาที่

สํานักงาน (บุคคล)  จํานวน  ๑  อัตรา   วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร  พาณิชยศาสตร  
กฎหมาย  เศรษฐศาสตร   คณิตศาสตร  อักษรศาสตร   สถิติ  สังคมวิทยา  สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสารศาสตร   
นิเทศศาสตร ส่ือสารมวลชน  จิตวิทยา  ศิลปศาสตรการศึกษา  รัฐศาสตร    มีความรูคอมพิวเตอรดานพื้นฐาน  ไดแก  
Excel   Microsoft  Word    

     สมัครไดตั้งแตบัดนี้  - ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ในวันและเวลาราชการ 
 
ผูสนใจสมัครรายการที่  ๑ – ๒   สอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  สํานักงาน

เลขานุการ  คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๓     
 
๓.   ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน (ธุรการ)   จํานวน  ๑  อัตรา   ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝาย

มัธยม  วุฒิ  ปวส.   สาขาการบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร  เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ  มีความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน และมีประสบการณดานเลขานุการและการจัดระบบเอกสารจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ     

ผูสนใจสมัครสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่หนวยบริหารทั่วไป  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม  ได
ตั้งแตบัดนี้ – ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑   ในวันและเวลาราชการ 
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จุฬา ฯ วิชาการ ‘ ๕๑  พลงัแหงปญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒๖ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
ณ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
พบกับ :  เมืองวิทยาศาสตรสุขภาพ 
   เมืองวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี
   เมืองมนุษยศาสตร 
            เมอืงสังคมศาสตร 
 
                        ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  www.chulavichakarn2008.com 

  แจงยายสถานทีจ่ัดตรวจสุขภาพผูบริหารประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
  ตามที ่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกาํหนดจดัตรวจสุขภาพประจําป
ใหกับผูบริหารของมหาวทิยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  ในวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  
ระหวางเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชมุชัน้ ๒  อาคารจามจุรี ๓  สํานกังานมหาวิทยาลัย นัน้ 
มหาวิทยาลยัขอแจงการยายสถานทีจ่ัดตรวจสุขภาพประจําปดังกลาว  โดยจะยายไปดําเนินการจัด
ตรวจ ณ ศนูยบริการสขุภาพ ชั้น ๒  อาคารจามจุรี ๙  ตามกําหนดวัน และเวลาเดิม 

 
 
 

  การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในตางจังหวัด  
 สายงานสวัสดิการ   สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  แจงวา  ตามที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรเปนประจําทุกปนั้น  ปรากฏวา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในตางจังหวัด เชน นครปฐม  เกาะสีชัง  นาน  และเชียงใหม  จะไมสะดวกและ
ไมสามารถเขารวมรับบริการตรวจดังกลาว  ดังนั้น  ขอใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในตางจังหวัดดังกลาว
ซึ่งมีสิทธิตรวจสุขภาพประจําปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  สามารถตรวจสุขภาพประจําปไดปละ ๑ 
คร้ัง   (ตามเกณฑรายการและอัตราคาบริการที่กระทรวงการคลังกําหนด )  โดยเขารับการตรวจใน
สถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งจะตองสํารองเงินจายไปกอนแลวนําใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายการตรวจรหัสของ
รายการตรวจตาง ๆ อยางถูกตองโดยละเอียด  โดยใหหนวยงานดําเนินการรวบรวมแลวสงเอกสาร
ใบเสร็จดังกลาว มายังสายงานสวัสดิการ  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  เพื่อตรวจสอบและประสานงาน
กับสํานักบริหารแผนและการคลังในการเบิกเงินคาตรวจสุขภาพคืนใหกับผู รับการตรวจตาม
ปงบประมาณ 
  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  คุณรัตนาพร  เหลืองประเสริฐ สาย
งานสวัสดิการ  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๐๑๙๖   
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                 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 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 
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