
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 43 / 2552  วันจันทรที่  23  พฤศจิกายน  2552

           คณบดี คณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร   จุ ฬ า ล ง ก รณ
มหาวิทยาลัย  (ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี)  
แจงวา  ตามที่คณะครุศาสตร  ไดรับมอบหมายจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหนํารองประเมินการเรียน
การสอน  และการประเมินตนเองดวยระบบออนไลน   
โดยมีรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายการศึกษา (รองศาสตราจารย ดร.ใจทิพย   
ณ   สงขลา)  เปนผูดูแลนั้น  ขณะนี้ระบบดังกลาว   
ไดเสร็จสมบูรณแลว  คณาจารยแตละทานสามารถ   
ดูผลการประ เมินของนิสิ ต เปรี ยบ เที ยบกับผล   
การประเมินของตนเองได ทั้งดานสมรรถนะพื้นฐาน  
การวางแผน   การเรียนการสอน  การจัดดําเนินการ
เ รี ยนกา รสอน     และผลการ เ รี ยน รู ที่ เ กิ ด ขึ้ น   
โดยสามารถดูไดต้ังแต ผลการประเมินระดับบุคคล  
ระดับสาขาวิชา   ระดับภาควิชา   ไปจนถึงภาพรวม
ของคณะ  โดยเฉพาะความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ  ที่ผูเรียนมีตอการเรียนการสอน ซ่ึงถือเปนนิมิต
ใหม ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่สามารถประเมิน 
การเรียนการสอนโดยนําเสนอการเปรียบเทียบ   
ผลการประเมิน  พรอมขอเสนอแนะภายในระบบ
เดียวกัน    
        นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังมีเปาหมายที่จะมี   
สวนรวมสําคัญในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต  ดวยการเปนศูนยกลาง   
การนําความรูสูสังคมดวยเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร
ความรู    ผานทางโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคม
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ งจะได เปด เสนทางการใช
เทคโนโลยี เ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการนํา   
องคความรูจากคณะครุศาสตรเผยแพรเขาถึงชุมชน   
โดยจัดทําระบบองคความรูสูสังคม ดังนี้ 

1)  สารานุกรมออนไลน หรือวิกีพีเดียมีลักษณะ 
เปรียบเทียบไดกับหนังสือ   และ   Encyclopedia          

ครุศาสตรนําความรูสูชุมชน ดวยระบบออนไลน 

ที่สามารถสื่อ ภาพอนิเมชั่น  วีดิทัศน  ประกอบการ
อธิบายสาระความรูการศึกษาที่ถายทอดสูสังคม   
ดวยขอความประกอบภาพ 

2) อินเทอรเน็ตทีวี   ปจจุบันคณะครุศาสตรได 
ติดตั้งกลองทีวี  ที่ มีคุณภาพบันทึกภาพและเสียง   
ณ หอง 101   405  501  และ 602  ดวยเทคโนโลยี
เว็บ และทีวี ผนวกรวมกัน สามารถใชเครื่องมือของ
เว็บทําใหเกิดการปฏิสัมพันธการเรียนรูแบบสองทาง   
        3)  ประชาคมครุศาสตรออนไลน    สมาชิก   
ในประชาคมสามารถติดตามขาวสารภายใน และ
สามารถสื่อสารออกสูภายนอกอยางเปนระบบ   
ในรูปแบบเว็บไซต   สามารถปรากฏทั่วถึงประชาคม 
ไดอยางรวดเร็ว   
        นอกจากนี้ คณะครุศาสตร  ยังไดตอบสนอง   
การขับ เคลื่ อนสู การ เปนมหาวิทยาลัยของโลก   
โดยการสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพกา ร เ รี ย นกา รสอน  ซึ่ ง มหา วิ ท ย าลั ย   
ไดสนับสนุนอุปกรณตัดตอวีดิทัศน    ซอฟทแวร   
เพ่ือการจัดบันทึกการบรรยายพรอมสไลดเปนบทเรียน 
E-learning โดยอัตโนมัติดวยระบบ และซอฟแวร 
Echo 360 องศา  เพ่ือจัดทําสื่อประกอบการเรียน   
การสอน  และระบบการประชุมทางไกลผาน Internet   
ซึ่ งขณะนี้กําลั งอยู ระหวางดํา เนินการใช ให เกิด
ประโยชนสูงสุด 
       “การนําเทคโนโลยี เขามาชวยในการสรางและ
สื่อสารองคความรูสังคม นั้น ทําใหสามารถจัดการ 
และเผยแพรความรูเขาถึงกลุมตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
แหลงเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนเสริมพลังและสนับสนุนชุมชน
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอสังคมไทยในปจจุบัน”   
คณบดีคณะครุศาสตร กลาว 
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           รองคณบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารย  ดร. 
ศิริเดช   สุชีวะ)  แจงวา เพ่ือใหการปฏิบัติเกี่ยวกับ   
การลาของบุคลากรเปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ ฝายบริหารจึงขอทบทวนความ
เขาใจเกี่ยวกับการขออนุมัติลาปวย ลากิจ ลาพักผอน 
เพ่ือบุคลากรจะไดปฏิบัติไดถูกตองตอไปดังนี้ 
         1.  การลากิจ   การลาแตละครั้งใหลาอยางนอย
คร่ึงวันทําการ  (พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานยังไมครบ  4  เดือน ยังไมมีสิทธิ   
ลากิจ  หากจําเปนตองลาจะไมไดรับคาจางในวันที่
หยุดนั้น)  และใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาเหนือ   
ข้ึนไปช้ันหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา  3  วันทําการ  เมื่อ
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานจึงจะหยุดงานได 
        2.  การลาพักผอน   การลาแตละคร้ังตองไมนอย
กวาหนึ่งวันทําการ และใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง ลวงหนาไมนอยกวา  3  วันทําการ 
เมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานจึงจะหยุดงานได 
      3.   การลาปวย   ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา
ภายในวันที่ลา  หรือวันแรกที่กลับมาปฏิบั ติงาน
ตามปกติ  กรณีลาปวยติดตอกันเกินกวา   3  วัน   
ทําการขึ้นไป ใหแนบใบรับรองแพทยดวยทุกครั้ง 
        สําหรับรายละเอียดการลาและสิทธิในการลา   
ทุกประเภท  สามารถดูไดจากเว็บไซตของคณะ   
ครุศาสตร  (www.edu.chula.ac.th)     
        “เพ่ือใหการสรุปขอมูลการลาในการบันทึกระบบ 
CU – HR  เปนไปอยางถูกตองในแตละเดือน  ขอให
บุคลากรทุกทานโปรดปฏิบัติตามระเบียบการลา   
อยางเครงครัด  กรณีมีเหตุกะทันหันไมสามารถ   
ยื่ น ใบลา ได ตามกํ าหนด   ขอให โท รศั พท แจ ง
ผูบังคับบัญชาชั้นตน  และเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน
ขอใหยื่นใบลาทันที  เพราะหากไมไดรับอนุมัติใหลา  
จะเปนการขาดงานและจะถูกหักเงินเดือนในวันที่   
ขาดงานดวย”   รองคณบดีฝายบริหารกลาว 
 

การขออนุมัติลาปวย ลากิจ ลาพกัผอน 

           สืบเนื่องจากที่รองศาสตราจารย   ดร. สาธิต  
ว งศ ป ร ะที ป   ไ ด ขอลาออกจากตํ า แหน ง ร อ ง
ประธานสภาคณาจารย คนที่  1 นั้น  บัดนี้  ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร. ศิริรัตน   แอดสกุล  ไดรับเลือกตั้ง
เปนรองประธานสภาคณาจารย คนที่ 1 แทน  โดยมี
ผลต้ังแตวันที่   6  พฤศจิกายน   2552  เปนตนไป 
 

ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย 

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา 

ทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

จัดโครงการอบรม 
 

“ การพัฒนา EQ สําหรับเด็กเพื่อการเปนอัจฉริยะ
ดวยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส ” 

 
ในวันเสารที่   23   มกราคม    2553 

เวลา  08.00 – 17.00    น. 
ณ  หอง   502    ช้ัน  5  อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 

คณะครุศาสตร จุฬา  ฯ 
 

รับจํานวน  70  คน    คาลงทะเบียน  1,500 บาท 
รับสมัครต้ังแตวันนี ้

 
ผูสนใจสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร  ไดที่    

http://www.edu.chula.ac.th/nfed 
หรือ สอบถามรายละเอียดไดที ่

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ชั้น  7   อาคาร ประชุมสุข    อาชวอํารุง 

คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 
โทรศัพท  0-2218-2558  ตอ  710   ถึง  720 

โทรสาร   0-2218-2558  ตอ  711 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื 
ขอเชิญนิสิต  คณาจารย   และผูสนใจ  ฟงการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “ภาพรวมการทํางานดานการปกปองคุมครองเด็กของประเทศไทย” 
วันจันทรที่   23  พฤศจิกายน  2552 
เวลา  09.00 -  12.00 น.  หอง   408 

อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 

ศูนยพัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  จัดกิจกรรม 
“ใตรมพระบารมี   รมโพธิ์ของคนไทย รมไทรของการศึกษา” 

ในวันที่  25  พฤศจิกายน   2552 
เวลา  12.15  -  16.00 น.  

ณ หองประชุม   101   อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 
 

ต้ังแตวันที่  23 – 28   พฤศจิกายน   2552   จัดแสดงนิทรรศการ  ณ บริเวณลานหนาหองประชุม  101 

สาขาวิชาศิลปศึกษา   ภาควิชาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 
ขอเชิญรวมงาน 

เทศกาลของขวัญ  (Gift   Fair) ครั้งที่   21   “Gift    ชูกําลัง” 
ในวันที่   2 – 4  ธันวาคม   2552 

เวลา  16.00 – 21.00 น. 
ณ  อาคาร  8  (อาคารศิลปศึกษา)  คณะครุศาสตร 

สํานักงานวิชาการ  หลกัสูตรและการสอน 
ขอเชิญชวนคณาจารย  และนสิติ  เขาฟงการบรรยาย 

“วิชาการเที่ยงวัน” 
วันที่   8, 11, 14 – 15, 18, 21 – 22 ,  25, 28 – 29  ธันวาคม   2552 

เวลา  12.00 -  13.00 น. 
ณ หองประชุม 401  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 

 
สอบถามรายละเอียดไดที่     โทร.  02 – 218 – 2681 – 2  ตอ   607 

สํานักงานนสิิตสมัพันธ 
ขอเชิญชวนคณาจารยและบุคลากร 

รวมถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจาภคินีเธอ    เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   
เนื่องในพระชนมายุ   84   พรรษา 

ในวันที่   24   พฤศจิกายน  2552     เวลา 07.00 – 07.55    น.   
 ณ   ลานหนาอาคารมหาธีรราชานุสรณ  (สถาบนัวิทยบริการ) 
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สถานที่ติดตอ       หนวยประชาสัมพันธ     โทร.  02 – 218 -2417    โทรสาร   02 – 215 – 3568 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปดรับแบบแสดงความ
จํานงของขาราชการ  ลกูจางประจําเงินงบประมาณ
แผนดิน  ลกูจางประจําเงินผลประโยชนของ
มหาวิทยาลยั  และพนักงานมหาวิทยาลยั หมวดเงิน
รายไดและเงินอุดหนุน  ที่สนใจขอกูสวัสดิการเพ่ือ
เคหะสงเคราะหของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ  
2553  เพ่ือปลูกสรางอาคาร / ทดแทนอาคารเดิมทรุด
โทรมมาก / ซ้ือที่ดินพรอมอาคารหรือหองชุด  ตาม
ประกาศจุฬา ที่มีการปรับปรุงใหม ดังนี้ 
    1. อัตราวงเงินกูตามประเภทของสวัสดิการเงินกู
เพ่ือเคหะสงเคราะห  เพ่ือปลูกสรางอาคารซื้ออาคาร
พรอมที่ดินหรือหองชุด / ไถถอนจํานองที่ดินอาคาร
หรือหองชุดใหกูไดไมเกิน  3,000,000 บาท 
      2.  อัตราวงเงินกู  ตามประเภทของสวัสดิการเงินกู
เพ่ือเคหะสงเคราะห  เพ่ือดัดแปลงหรือซอมแซมที่อยู
อาศัยแหงแรกของตนเอง   ใหกูไดเพียงครั้งเดียว            
ไมเกิน  600,000  บาท 
    3. ระยะเวลาในการชําระเงินตนและดอกเบี้ยเงินกู
ใหเสร็จสิ้นภายใน  20 ป 
   4. อัตราดอกเบี้ยสวสัดิการเงนิกูเพ่ือเคหะสงเคราะห
รอยละ   3 ตอป 
      ผูสนใจขอรับแบบแสดงความจํานงและสอบถาม
รายละเอียดไดที ่ สายงานสวัสดกิาร สวนบริหารงาน
บุคคล  อาคารจามจุรี  5  ชั้น  5   ตั้งแตบัดนี้ -  15  
ธันวาคม    2552 
 

เปดรับแบบแสดงความจํานงขอกูเงิน 
เพื่อเคหะสงเคราะหของมหาวิทยาลัย  

งบประมาณป   2553 

 
 
 
 

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ขอเชิญรวมทอดผาปาการศึกษา 
โครงการสรางอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

พระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 
ณ  วัดอัมพวัน   อําเภอพรหมบุรี 

ในวันพฤหัสบดีที่   28  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 

ผูมีจิตศรัทธาสามารถรวมทําบุญ  
โดยบริจาคผานธนาคาร    ดังนี้ 

 
ช่ือบัญชี    

คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   (ทอดผาปาการศึกษา) 
 

  บัญชีเลขที่  939 – 0 – 02203 – 7    
ธนาคารกรงุเทพ  สาขายอยจามจุรี   สแควร   

 
  บัญชีเลขที่  401 – 638476 – 3    

ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน)   
สาขายอย   จัตุรัสจามจุรี   

 
บัญชีเลขที่  162 – 0 – 08143 – 1    

ธนาคารกรงุไทย  สาขาจามจุรีสแควร 
 

สอบถามรายละเอียดไดที่   หนวยประชาสัมพันธ  
คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   โทร.  02 – 218- 2417 


