
oyd   
  
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            ฉบับท่ี  46/ 2553  วันจนัทรท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 

                         กีฬา 3 สี  7 ประสาน  สานสัมพันธวันครอบครัวเดียวกัน 

   คณะครุศาสตรขอเชิญคณาจารยและเจาหนาที่ทุกทาน 
รวมแขงขัน กีฬา 3  สี   7 ประสานสานสัมพันธ 
วันครอบครัวเดียวกัน ครั้งที่ 2 กําหนดจัดวันที่ 20 – 23  
ธันวาคม 2553  โดยแบงสีประจําทีมแขงขัน ดังน้ี 

1. สํานักงานเลขานุการ/ภาควิชา  สมาคมครุศาสตร 
สัมพันธ   และชมรมสายสัม พันธ ผูปกครองและ
คณาจารย (สีสม)  มีผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ 
อินทรถมยา เปนหัวหนาผูประสานงาน 

2. โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถมและสมาคม 
ผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ (สีชมพู-ขาว) มี  
อ า จ า ร ย ภ า ร ดี   อมร รั ตน านนท  เ ป นหั วหน า ผู
ประสานงาน 

3. โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  และสมาคม 
นักเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ (สีชมพู)  มี อาจารยชาญวิทย 
อุปยโส เปนหัวหนาผูประสานงาน 
    ทั้ ง น้ี  ไดมอบหมายใหฝ าย กิจการพิ เศษ  เปน ผู
ประสานงาน    ผูสนใจกีฬาแตละประเภทสามารถสมัคร
ไดต้ังแตวันที่ 7-15 ธันวาคม 2553 ที่บุคคลตอไปน้ี  

1) ฟุตบอล     
ทีมสีสม    -  นายสยาม ทองแดง  โทร. 82433 

           ทีมสีชมพู-ขาว  -  อ.เกรียงไกร อินทรชัย  
                                         โทร. 82730 
            ทีมสีชมพู       -  อ.สุวัฒน  กล่ินเกษร 
                                       โทร. 081-5507184 
   2)  แชรบอล   

     ทีมสีสม    -  น.ส.คณัสวรรณ ทองเปล้ือง 
                                     โทร. 82432 
 

          ทีมสีชมพู-ขาว  -   อ. นวรัตน  หัสดี 
                                       โทร. 82791 
            ทีมสีชมพู      - อ.ธานินทร บุญญาลงกรณ 
                                     โทร. 82317 
3)  เปตอง  

        ทีมสีสม      -  นายภัทรพณ  ติดตารัมย 
                                       โทร. 82530,089-5797021 
            ทีมสีชมพู-ขาว -   อ.จีระศักด์ิ จิตรโรจรักษ 
                                       โทร. 82345 
            ทีมสีชมพู       -  น.ส.วันเพ็ญ สันหนองเมือง 

                                        โทร. 82345 
4)  แบดมินตัน  

        ทีมสีสม            -  ผศ.ดร.สมบูรณ อินทรถมยา 
                                        โทร. 82636 ตอ 320 
           ทีมสีชมพู-ขาว   -  อ.กาญจนา  เบาทอง 
                                       โทร. 086-0098811 
            ทีมสีชมพู         - อ.วรกมล  สุนทรานนท 
                                        โทร. 82341 
5)  กีฬาฮาเฮ  

        ทีมสีสม              -  น.ส.ชญาภรณ หิรัญสุข 
                                          โทร. 82418 
           ทีมสีชมพู-ขาว      -  อ.ศรานุวัฒน ชุมชัง 
                                          โทร. 089-9293919 
            ทีมสีชมพู         -    อ.ทินวัฒน นาคศรีอาภรณ 
                                           โทร. 087-6072488 
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    เทศกาลขนมและของขวัญ คร้ังท่ี 22 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553  เวลา 16.30 น. ณ อาคาร
ศิลปศึกษา  รองคณบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารย 
ดร .อัจฉรา   ประไพตระกูล)  เปนประธานเปดงาน 
เทศกาลขนมและของขวัญ   ครั้งที่ 22     ตํานานกิฟท
ดอกเหมย   จัดโดย นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษา ภาควิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  ซึ่งประมวลทักษะ
ความรู การบูรณาศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของกับศิลปศึกษา 
ออกมาเปนผลงานที่สรางสรรค โดยนําเสนอของขวัญ 
ของชํารวย    การแสดงนิทรรศการผลงานของนิสิต ใน
รูปแบบจําลองวิถีชีวิตชุมชนจีน  อันจะเห็นไดจากการ
ออกแบบตกแตงอาคารสถานที่และสินคาของขวัญที่
นํามาจัดจําหนายในครั้งน้ี  ในการน้ี หัวหนาภาควิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา (รองศาสตราจารย ดร.
ปุณณรัตน พิชญไพบูลย)  คณาจารยและนิสิตภาควิชาให
การตอนรับ 
 

        อบรมพัฒนา EQ นีโอฮิวแมนนิส 

  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
จะจัดโครงการอบรม การพัฒนา EQ สําหรับเด็กเพ่ือ
การเปนอัจฉริยะดวยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส  กําหนด
จัดวันที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอง
502 ช้ัน 5 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  คาลงทะเบียน 
1,500 บาท  
   ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ 02-2182558 ตอ 
710  หรือสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่  
www.edu.chula.ac.th 
 

     ปาฐกถาศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
                             คร้ังท่ี 2 

       สาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาวิชาอุดมศึกษา 
ภาค วิชานโยบาย  การ จัดการและความ เปน ผู นํ า  
ทางการศึกษา  จัดโครงการปาฐกถาศาสตราจารย ดร.
วิจิตร  ศรีสอาน  ครั้งที่  2 ประจําป  พ .ศ .  2553  เรื่อง 
การศึกษากับการปฏิรูปประเทศไทย โดย ศาสตราจารย
กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน  กําหนดจัดวันที่ 22 ธันวาคม 
2553    เวลา 09.30 – 11.30 น.   ณ หองประชุม 101  
อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง    
       ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  02-2182535    
ตอ 840   

   ทั้งน้ี จะมีพิธีเปดในวันที่ 20 ธันวาคม 2553  เวลา 
15.30 น .    ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝาย
ประถม  และจะมีการแขงขันแชรบอลหญิงและฟุตบอล
ชาย  นัดเปดสนาม   
    ผูสนใจติดตามรายละเอียดไดที่ www.edu.chula.ac.th 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

          นักเรียนสาธิตมัธยมชนะเลิศ 
     การขับรองชิงถวยพระราชทาน ฯ 

      
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
       เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2553 โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม  ไดสงนักเรียน
โครงการศิลปวัฒนธรรมและการแสดง กิจกรรมขับรอง
ประสานเสียง โดยใชช่ือวงวา  “จุฬดาร” เขารวม
แขงขันขับรองประสานเสียงรายการ Siam Paragon 
Christmas Carol Contest 2010 ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด
โดยศูนยการคาสยามพารากอน รวมกับสมาคมขับรอง
ประสานเสียง(ประเทศไทย) สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ  ผลปรากฏวา ไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับหน่ึงโดยไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังความภูมิใจยิ่งมาสู
โรงเรยีน 
     ในการ น้ี   ผู อํ านวยกา ร โ ร ง เ รี ยน  ฯ   ( ผู ช ว ย
ศาสตราจารยชูชัย รัตนภิญโญพงษ )และอาจารยสุปฏฐ  
แกวกุลวณิชย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนที่
ปรึกษาและใหการสนับสนุน   อาจารยวิชฏาลัมพก   
เหลาวานิช      ที่ปรึกษากิจกรรมขับรองประสานเสียง 
เปนผูควบคุมและดูแลการฝกซอม   และอาจารยอธิชัย 
ตระกูลเดช  เปนผูฝกซอม  นอกจากน้ี  ยังไดรับการ
สนับสนุนอยางดียิ่ งจากสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  

  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)  
ตําแหนงตาง ๆ ดังน้ี 
1) อาจารยประจําสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 2 อัตรา  
2) ตําแหนงอาจารยประจําสาขาวิชาสถิติการศึกษา 
 ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
        ผูสนใจขอและยื่นใบสมัครไดที่ หนวยบริหาร
ทรัพยากรมนุษย สํานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร 
จุฬา ฯ  ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เวลา 
08.30 – 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ โทร. 02-2182532 
        
 
 

      รับสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียน ป.1 
 

    คณะครุศาสตร จุฬา ฯ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝาย
ประถม จะเปดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเขา
เรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2554 โรงเรียน
สาธิตจุฬา  ฯ   โดยผูสมัครจะตองเกิดต้ังแตวันที่  1 
ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548  จําหนาย
ใบสมัครที่หองการเงิน โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝาย
ประถม  ต้ังแตวันที่ 31 มกราคม – 11 กุมภาพันธ 2554  
เวลา  08 .00  – 16 .00  น .  ยกเวนวันหยุดราชการ
กําหนดการทดสอบความพรอม วันที่ 15 มีนาคม 2554 
    สนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 02-2182746 
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   ขอเชิญเขารับการฝกอบรมดานการวิจัย 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จะจัด
ฝกอบรมดานการวิจัย  ใหแกบุคลากรท่ีปฏิบั ติงาน
เก่ียวของกับการวิจัย จํานวน 6 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการ “สรางนักวิจัย (ตนกลาวิจัย)” รุนละ 60 คน 
(มีคาใชจาย) 

รุนที่ 9 วันที่ 31 ม.ค. - 25 ก.พ. 54 
รุนที่ 10  วันที่ 18 เม.ย. - 13 พ.ค.542. 2.  

โครงการฝกอบรม “การทํางานตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท” รุนละ 60 คน 
 รุนที่ 7 วันที่  7-11  มี.ค.54 
3. โครงการ “การวิจัยปฏิบัติแบบบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน” (มีคาใชจาย) 
 รุนที่ 1 วันที่ 21-25 มี.ค.54   
4. โครงการ “การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหนา
โครงการ”  
 รุนที่ 13    วันที่ 6-10 มิ.ย.54 
5. โครงการ “การเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการวิจัย (e-Research) 
 รุนที่ 3 วันที่  22-24  มิ.ย.  
6. โครงการ “การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการ 
ฝกอบรมหลักสูตร (ตนกลาวิจัยของ วช.)” (มีคาใชจาย) 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 ก.ค.54 
 

คณาจารย/นักวิจัย และผูสนใจเขารวมการ
ฝกอบรมดังกลาว สามารถสมัครผานระบบ Internet 
 ทาง www.training.nrct.go.th หรือติดตอสอบถามไดที่ 
สวนการฝกอบรมและพัฒนา สํานักอํานวยการ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โทร. 0-2561-2445 ตอ 
480,479 โทรสาร 0-2940-6289,      0-2579-0457 ต้ังแต
บัดน้ีเปนตนไป   จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 
 
 

      สังสรรคงานปใหมเจาหนาท่ี 

      คณะครุศาสตรขอเชิญบุคลากรทุกทานรวมงาน 
สงทายปขาล (2553)  ตอนรับปเถาะ (2554)  ในวันที่ 29  
ธันวาคม 2553   เวลา 16.00 – 21.00  น.   ณ  บริเวณโถง
อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  ตามกําหนดการ ดังน้ี 
16.30 – 17.00 น.  ลงทะเบียน 
17.30 – 17.45 น.  คณบดีกลาวเปดงาน 
                                               สงทายปเกตอนรับปใหม 
                                               2554 
18.00  น.   รับประทานอาหาร   
                                                (โตะจีน) 
                                               วีดิทัศน  
                                              การแสดง/รองเพลง 
   จับรางวัล 
21.00 น.   ปดงาน 
 
พบกับบรรยากาศร่ืนรมย   อาหารแสนอรอย การแสดง
ขับกลอม  และรางวัลตาง ๆ  มากมาย 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี     
www.edu.chula.ac.th 


