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ในการเปนครูอาสาสมัครนิเทศการสอนเด็กไทย       
ในตางประเทศ  ศึกษาสภาพแวดลอม และการจัด
การศึกษาของตางประเทศ             
        จากความสําเร็จดังกลาว คณะครุศาสตร เห็นวา 
ควรมีการยกระดับโครงการนี้ใหเปนโครงการะดับชาติ
สูความสําเร็จในระดับสากล   ในเบ้ืองตนไดเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากองคกรที่เกี่ยวของอาทิ ดร.ปาน กิมป   
จากสํานักงาน  กศน.    นายสามารถ   จันทรสูรย  
ผูอํานวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรรม   วาที่ ร.ต. ดร.จุลสัน  ทันอินทร
อาจ     จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
พระครูวรกิตติโสภณ   จากวัดไทยในสหรัฐอเมริกา   
นายนโตม  ศัขมณี และนางอุชัญญา  ปราสาททอง
โอสถ จากกระทรวงการตางประเทศ     พรอมดวย 
ศาสตรจารย ประภาศรี  สีหอําไพ  ที่ปรึกษาศูนย
สงเสริมการสอนภาษาไทย ฯ  รองศาสตราจารย ไขสิริ  
ปราโมช ณ อยุธยา  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการ
สอนภาษาไทย      รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ   
จิตระดับ   ฯลฯ   มารวมกันปรึกษาเพื่อกําหนดมิติใหม
ในการสรางรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษา
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับเด็กไทย 
ในตางประเทศใหเหมาะสม   โดยมีเปาหมาย 
เพ่ือสนับสนุนโครงการในดานการบริหาร  การจัดทํา
หลักสูตร   รูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน    
การจัดสอบเทียบความรู เพ่ือรับประกาศนียบัตร 
จากกระทรวงศึ กษาธิ การ    งบประมาณการ
ดําเนินงาน   คาดวาจะหาขอสรุปและจัดตั้ง
คณะทํางานดําเนินการไดในเร็ว ๆ  นี้   

คณะครุศาสตร จุฬา ฯ ยกระดับโครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในตางประเทศ 
เปนวาระแหงชาติ  สูความสําเร็จในระดับสากล 

                
 
 
 
 
 
 
         คณบดีคณะครุศาสตร  (ศาสตราจารย ดร.ศิริชยั  
กาญจนวาสี)  แจงวา สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร   
ไดริเริ่มดําเนินโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยตางประเทศประสบความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง 
เปนปที่   26   โครงการนี้ ดําเนินการภายใต ศูนย
ส ง เสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมของ
ศาสตราจารย ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย ทานผูหญิง
พูนทรัพย  นพวงศ  ที่ไดประสานความรวมมือกับ   
วัด ไทยและชุมชนในต า งประ เทศ  โดย เฉพาะ   
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย   
จนเปนที่ รู จั กกันอยางกวางขวางในการพัฒนา   
ใหเด็กไทยที่เติบโตในตางแดนไดเรียนรูภาษาไทย   
และวัฒนธรรมไทย ไดรับการปลูกฝงใหสํานึกความ
เปนไทย ดํารงไวซึ่งความเปนไทย อันจะเปนทรัพยากร   
ที่มีประโยชนตอประเทศชาติในอนาคต    ไดรูจักและ
เทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  
นอกจากนี้ ยังเปนการกระชับสัมพันธภาพระหวาง   
คนไทยในตางประเทศและคนไทยในประเทศไทย   
ใหเกิดความเขาใจอันดีและกลมเกลียวกันยิ่ง ข้ึน   
รวมทั้งเพ่ือโปรดโอกาสใหคณาจารยคณะครุศาสตร 
นิสิตเกา และนิสิตปจจุบันไดมีประสบการณตรง            
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ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศกึษา 
ขอเชิญชวนนิสิตครุศาสตร   

ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
รวมประกวดคําประพันธ   และคําขวัญ   

ชิงเงินรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
เกี่ยวกับครูในหัวขอ    “ครูผูมีจิตสาธารณะ”   

 
 คําประพันธ    
    เปนกลอนสุภาพความยาวอยางนอย  8  บท 
 คําขวัญ     
   ระดับปริญญาบัณฑิต   มี  4  ประเภทคําขวัญคือ   
ภาษาไทย  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  และเยอรมัน 
   ระดับบัณฑิตศึกษา   มี   2 ประเภท  ภาษาไทย  
และอังกฤษ 
 
       นิสิตผูสนใจสงผลงานไดที่  หองธุรการ   ภาควิชา
หลักสูตร  การสอน  และเทคโนโลยกีารศึกษา  ชัน้  2  
อาคาร   4    ภายในวันที่   8  มกราคม   2552 

      จุฬา   ฯ  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
คณาจารย  (เพ่ิมเติม)   ดังนี้ 
1. รศ.ดร.พรรณทิพย   ศิริวรรณบุษย  คณะจิตวิทยา 
2. ผศ.เภสัชกรหญิง ดร.พรรณทิภา   ศักดิ์ทอง  
                คณะเภสัชศาสตร 
3.  รศ.ดร.โสรัจจ   หงศลดารมภ  คณะอักษรศาสตร  

ตารางการแขงขันกีฬา  7 ประสาน 

          ขอเชิญชวนคณาจารย   เจาหนาที่  รวมเชียร  
รวมสงกําลังใจใหกองทัพนักกีฬาสีเพลิง   ตามตาราง
การแขงขันกีฬา 7 ประสาน    ดังนี้ 
14  ธ.ค.  52   เวลา  16.45 – 17.35  น.     
     แชรบอล      สนามหนาเสาธง  รร.สาธิตจุฬา ฯ  
ฝายมัธยม 
     ฟุตบอล      สนามหนาเสาธง  รร.สาธิตจุฬา ฯ  
ฝายมัธยม   คูเปดสนามระหวาง  คณะครุศาสตร  
และ รร.สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
15  ธ.ค.  52   เวลา  16.00 – 18.00  น.     
     แบดมินตัน    สนามแบดมินตัน  อาคาร   36  ป 
    ฟุตบอล    สนามฟุตบอล  รร.สาธิตจุฬา ฯ  ฝาย
มัธยม   
   16.30 – 17.20   น.  พบกันระหวาง  รร.สาธิตจุฬา ฯ 
ฝายประถม  และสมาคมผูปกครอง ฯ  
   17.30 – 18.20   น.  พบกันระหวาง  รร.สาธิตจุฬา ฯ 
ฝายมัธยม   และศิษยเกา ฯ 
    เปตอง   สนามเปตอง   รร.สาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม 
    แชรบอล    สนาม  2  รร.สาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
17  ธ.ค.  52   เวลา  15.45 – 17.00  น.    
     แบดมินตัน    สนามแบดมินตัน  อาคาร   36  ป 
    ฟุตบอล   สนามฟุตบอล  รร.สาธิตจุฬา ฯ  

    ฝายมัธยม 
   16.30 – 17.20   น.  พบกันระหวาง   
      (ชิงที่   3)  ที่   2  สาย A – ที่ 2  สาย  B  
   17.30 – 18.20   น.  พบกันระหวาง   

(ชิงที่  1)  ที่  1  สาย A – ที่  1  สาย  B 
    เปตอง   สนามเปตอง   รร.สาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม 
    แชรบอล    สนาม  2  รร.สาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
18  ธ.ค.  52   เวลา  15.45 – 17.00  น.     
แขงกีฬาฮาเฮ    สนาม 2  รร.สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
    พิธีปดกีฬา   และรวมสังสรรคปใหม 
 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  02 – 218 - 2417  โทรสาร  02 – 215 -3568 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย 
(เพิ่มเติม 

ขอเชิญคณาจารยรวมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั    ประเภทคณาจารยประจํา  

แทนตําแหนงที่วาง   รอบที่สอง 
ในวันที่  22  ธันวาคม   2552 
เวลา   08.30 – 15.00 น. 

ณ  ใตโถงอาคารประชุมสุข    อาชวอํารุง 
 


