
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ปใหมเมือ่เคลื่อนมา  คือคําลาของปเกา 
ลาลับไปกบัเรา    ความทุกขเศราที่พบพาน 

    สายลมฤดูหนาว   ดอกไมสาวก็เบงบาน 
แตมสีสันตระการ    ใหโลกสวยและหรรษา 

    ความสขุแผวผจง   จดจารลงในชีวา 
รอยยิ้มที่หยาดมา    สื่อความหมายแหงไมตรี 

    ดวยรักที่หวังวาด   ดวยความปรารถนาดี 
ลํานําคําพรศรี    นอมกํานัลทุกทานเทอญ 

 

 
                                 ☺ สวัสดีปใหม  ๒๕๕๒   แดประชาคมครศุาสตรทุกทาน 
                                                                     ดวยรักและปรารถนาด ี
                                      คณบดี  รองคณบดี และผูชวยคณบดีทุกฝาย  ☺ 

 
 
 
 
 
 

ฉบับที่  ๔๘   ประจําสัปดาหที่  ๕  วันจันทรที่   ๒๙   ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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เมื่อเร็วๆ  นี้ คณาจารย  และผูบริหารคณะครุศาสตร  รวมแสดงความยินดีแกศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   
กาญจนวาสี  ในโอกาสเขารับตําแหนงคณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารยและผูบริหารตางรวมแสดงความยินดีคณบดีคนใหม 

ขอเชิญชวนคณาจารยคณะครุศาสตรทุกทานรวมฉลองปใหม 
ในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๒ 
เวลา  ๑๖.๐๐ น.  เปนตนไป 

ณ  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
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คณะครุศาสตรจะจัดงานเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสวันครู  ในวันศุกรที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๒   
เวลา  ๐๖.๓๐  น.  โดยในปนี้จะมีพิธีถวายภัตตาหารเชาและเครื่องไทยธรรม  ณ  หองประชุม  ๑๐๑   อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง  เพื่ออุทิศสวนกุศลแดคณาจารยที่ลวงลับไปแลว   จึงขอเชิญชวนคณาจารยรวมเปน
เจาภาพถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมในครั้งนี้  โดยแจงความจํานงไดที่ เลขานุการคณะ  ภายในวัน
ศุกรที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๒     และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย       ฝายบริหารจะจัดเตรียมสิ่งของใหแก 
ผูประสงคจะถวายเครื่องไทยธรรม   ในราคาชุดละ  ๖๐๐  บาท   

 
กําหนดการงานวันครู 
 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐  น. ถวายภัตตาหารเชาและเครื่องไทยธรรมแดพระภิกษุสงฆ  จํานวน  ๒๙ รูป 
    เพื่ออุทิศสวนกุศลแกคณาจารยผูลวงลับ  ณ  หองประชมุ ๑๐๑  
              อาคารประชุมสุข อาชวอาํรุง 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐  น. รับประทานอาหารเชา  ณ   หองชมรมอาจารย 
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. คณาจารย   นสิิต  และผูมีเกียรติ  พรอมกันที่หองประชุม  ๑๐๑   

อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 
คณาจารยอาวโุส  ประจําป  ๒๕๕๒  ลงทะเบียน 

                                     คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย 
คณบดีกลาวรายงานและกลาวไวอาลัยคณาจารยผูลวงลับ 
ประธานในพธิกีลาวเปดงาน 
ผูแทนคณาจารย  นําอานคําฉันทบูชาบูรพาจารย    
ประธานสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร  มอบพุมดอกไม 

คารวะปูชนียาจารย 
ประกาศเกียรติคุณคณาจารยอาวุโส  ประจําป  ๒๕๕๒ 
คณาจารยอาวโุสรับของที่ระลึกจากประธาน 
ผูแทนคณาจารยอาวุโสมอบพุมดอกไมคารวะประธานในพธิี 
นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  มอบของที่ระลึกแดคณาจารยอาวุโส 
ผูแทนคณาจารยมอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวุโส 

  ผูแทนนิสิตบัณฑิตศึกษา   ผูแทนนิสิตปริญญาบัณฑิต   
     และผูแทนนักเรียน  มอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวุโส 
 
 
 

เชิญรวมเปนเจาภาพถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม 
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   มอบโลประกาศเกียรติคุณ 
    - คณาจารยดีเดนประจําป ๒๕๕๒ 
    - นิสิตดีเดน ประจําป ๒๕๕๒ 
     โดย คณบด ี
   มอบรางวัลการประกวดบทประพันธเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู 
    โดย คณบด ี

มอบทุนนิสิตโครงการทุนการศึกษา สาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติ 
ในหลวง ๘๐ พรรษา ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๑ 

โดย ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยธุยา 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  บรรยายพิเศษเรื่อง “ครูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยั่งยืน” 
    โดย  ดร.อาจอง  ชมุสาย  ณ อยุธยา 
๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. คืนสูเหยาชาวสีเพลิง  ณ  ศาลาพระเกี้ยว 
    ประชุมใหญสามัญประจําปเพือ่เลือกนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  
                                       ชุดที่  ๑๙  และกรรมการกลางจํานวน ๔ คน    
 

               
 

    
 
 

 ประกาศคําสั่ง / แตงตั้ง 
 คณะครุศาสตร มีประกาศ / คาํส่ัง   แตงตั้งดังนี้ 

 
๑.  แตงตั้งผูชวยคณบดี 
๑. รองศาสตราจารยบัญชา  ชลาภิรมย ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
๒. รองศาสตราจารย ดร.เอมอร    จังศิริพรปกรณ ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย  แข็งขัน  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
๔. อาจารย ดร.ยุรวัฒน   คลายมงคล ผูชวยคณบดีฝายแผน งบประมาณ 

        และประกันคุณภาพ 
๕. อาจารย ดร.จุฑารัตน   วิบูลผล  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
        หลักสูตรและการสอน 
๖. อาจารย ดร.วรรัตน   อภินันทกูล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
        หลักสูตรและการสอน 
๗. อาจารย ดร.จุไรรัตน   สุดรุง  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  

ขาวจากฝายบริหาร 
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        หลักสูตรและการสอน 
๘. อาจารย ดร.จินตวีร   มั่นสกุล  ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยี 
        สารสนเทศและเครือขายการศึกษา 
๙. รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  แกมเกตุ  ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล  อนันตวรสกุล ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 
๑๒.อาจารย ดร.อุไรวาส   ปรีดีดิลก  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 
๑๓.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี      รุโจปการ ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
๑๔.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญาพิมพ    อุสาโห  ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
๑๕.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรอยสน สกลรักษ  ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

 
๒. คําสั่งแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร   
๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย  แข็งขัน   เปนเลขานุการ 

 ๒.  อาจารย ดร.กมลวรรณ   ตังธนกานนท  เปนผูชวยเลขานุการ  
 ๓.  นางพรทิพย    เฟองฟู   เปนผูชวยเลขานุการ  
 

๓.  แตงตั้งผูอาํนวยการ / รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  
ศาสตราจารย ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ   

รองศาสตราจารย  ไขสิริ ปราโมช  ณ  อยุธยา   ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการศูนยสงเสริม 
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย มล.จิรายุ-ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ   
โดยมี รองศาสตราจารย  พัชรี   วรจรัสรังสี  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กมลมนัสชท   บัณฑิตยานนท  และ 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สรอยสน   สกลรักษ   เปนรองผูอํานวยการ 
 

นอกจากนี้  ยังมีประกาศ / คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน  ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๑   และแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอชือ่ผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานกิจการนิสิต   ประจาํป  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  (รายละเอียดดูไดที่  www.edu.chula.ac.th) 

 
 ขอแสดงความยินดี 

 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยและเจาหนาที่ที่ไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง  
ดังนี้ 
 ๑.   รองศาสตราจารย  วิสนศักดิ์  อวมเพ็ง   ไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพย  จุฬา ฯ  จาํกัด  ป  ๒๕๕๒  เปนกรรมการเขตที่   ๑ 
 ๒.   นางชุตมิา   โอศิริ    ไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัย  จุฬา ฯ  
จํากัด  ป  ๒๕๕๒  เปนผูประสานงาน 



 ๖

 ๓.   นางรําไพร   ทองคํา    ไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  จฬุา ฯ  
จํากัด  ป  ๒๕๕๒  เปนผูประสานงาน 
 ๔.   นายภัทรพณ    ติดตารัมย    ไดรับการหยัง่เสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  
จุฬา ฯ  จํากัด  ป  ๒๕๕๒  เปนผูประสานงาน     และไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธานชมรมบุคลากรคณะ 
ครุศาสตร 
 
          

 
         

 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวจิัย   กองทุนคณะครุศาสตร  ปงบประมาณ  ๒๕๕๒   
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย  กองทุนคณะครุศาสตร   ปงบประมาณ  ๒๕๕๒   มีดังนี้ 

 ๑.  โครงการวิจยั  เร่ือง “สภาพและปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย 
ของรัฐที่เขารวมการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่  ๓๓”   อาจารยณัฐพร  สุดดี   เปนผูวิจัย   และอาจารยภารดี   
อมรรัตนานนท    เปนผูรวมวิจยั    ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการวิจัย  เร่ือง “ผลของการเรียนการสอนซอมเสริมโดยใชทฤษฎีของไพรีและไคเรน  เพื่อการพัฒนา 
ความเขาใจทางคณิตศาสตรที่มีตอความสามารถทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา  ปที่ ๓” อาจารยวัฒนิตา  นําแสงวานชิ   เปนผูวจิัย  ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการวิจัย  เร่ือง  “การพัฒนาความรูภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัวัฒนธรรมไทย ความคิดเชื่อมโยง 
และเจตคติตอการสอนภาษาอังกฤษโดยใชการเชื่อมโยงความรูสูสถานการณในชีวิตจรงิผูวิจัย”   ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.จันทรทรงกลด  คชเสนี   เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการวิจัย  เร่ือง  “กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
และประสบการณเรียนรูของนิสิต  วิชาการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  อาจารย ดร. ศศิลักษณ  
ขยันกิจ  เปนผูวิจัย    ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๕. โครงการวิจัย เร่ือง  “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาที่มีตอความสามารถ 
ในการแกปญหาทางฟสิกส และมโนทัศนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
ฝายมัธยม”   อาจารย อมรรัตน  บบุผโชติ  เปนผูวิจัย  ไดรับทุนสนับสนุน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๖. โครงการวิจัย  เร่ือง  “ผลของการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบวงจรการเรียนรู   SE และเทคนิค 
ผังมโนทัศนที่มีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  ๕”  อาจารย วิภา    เกียรติธนะบํารุง   เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๗. โครงการวิจัยเรื่อง   “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร ความสามารถในการ 
ตั้งคําถามและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  ๒  ที่เรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยมีและไมมกีารฝกตั้งคําถามตามแนวการใชความคิดในพุทธิพิสัย”  อาจารยนัยนา  ตรงประเสริฐ   เปนผูวิจัย 
ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
 

ขาวจากฝายวิจัย 
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๘.  โครงการวิจยั  เร่ือง  ”ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอน 5E ที่มีตอความสามารถใน 
การคิดอยางมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม”  อาจารยพธิลุาวัณย  มีนิล   
เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๙. โครงการวิจัย  เร่ือง ”การเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางการสอนบรรยายแบบองครวมและวิธ ี
การสอนโดยมอบหมายงานบางสวนเปนกลุมในการสอนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศกึษา 
ปที่  ๒”   อาจารยจารุลัทธิ์  กล่ินเกษร   เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุน ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.   โครงการวิจัย  เร่ือง ”ผลของการใชปญหาปลายเปดในการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร 
ที่มีตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคดิสรางสรรคทาง 
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมัธยม” 
อาจารยพรเทพ  จันทราอุกฤษฎ  เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุน    ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๑.   โครงการวิจัย  เร่ือง ”การสรางเสริมความรูเร่ืองอันตรายของบุหรี่โดยผานสมาชิกเครือขายนักเรียน 
ที่มีคุณลักษณะของสมาชิกแตกตางกัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม”  อาจารยกญัจนี   
ศรีโสภา  เปนผูวิจัย   ไดรับทนุสนับสนุนจํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๒.   โครงการวิจัย  เร่ือง ”การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานดวยการเรียนรู 
เปนทีมและกระบวนการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต”    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนาวนิตย  สงคราม  เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุน จํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๓.   โครงการวิจัย  เร่ือง ”ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาที่บูรณาการ
กระบวนการเรียนรูวรรณคดีที่มีตอผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูและเจตคติตอวรรณคดีไทยของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนสาธิต”   อาจารยสันติวัฒน  จันทรใด เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
       ๑๔. โครงการวิจัย  เร่ือง   ”การเปรียบเทียบปญหาและแนวทางการแกปญหาการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) ระหวางกลุมนิสิตวิชาเอกตางกนัที่ผานการปฏิบัติ 
การสอน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  อาจารยน้ําผ้ึง  ศุภอทุุมพร   เปนผูวิจัย  ไดรับทุนสนับสนุน 
จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
       ๑๕. โครงการวิจัย  เร่ือง   ”การพัฒนาแบบวดัทักษะการเรียนรูทางอารมณและสังคมสําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา”   อาจารยรับขวัญ  ภูษาแกว  เปนผูวิจัย    ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
             ๑๖.  โครงการวิจัย  เร่ือง ”การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความภาคภูมิใจในตนเอง 
ระหวางกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ที่เรียนดวยวิธีการสอนเนนทักษะการสังเกตและความคิดเชื่อมโยง 
กับวิธีการสอนแบบปกติในวิชาชีววิทยา”   อาจารยสายสวาท  สุวัณณกีฎะ   เปนผูวจิัย  ไดรับทุนสนับสนุน 
จํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๗. โครงการวิจัย  เร่ือง  ”ผลของการใชรูปแบบการจัดการศึกษาตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร 
ที่มีตอความเปนเลิศของนิสิตคณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย”   อาจารย ดร.อรุณี  หงสศิริวัฒน 
เปนผูวิจัย   ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท     
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            ๑๘.  โครงการวิจัย   เร่ือง ”การพัฒนาแนวทางการตรวจงาน การใหขอมูลยอนกลับและผลของการให 
ขอมูลยอนกลับงานเขียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  ชัน้ปที่ ๑”  อาจารย ดร.วิภาวรรณ  วงษสุวรรณ  คงเผา    
เปนผูวิจัย  ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๙. โครงการวิจัย  เร่ือง   ”ผลของการจัดการเรียนการสอนที่ไมเนนการทองจําสูตรตอผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนและความสามารถดานการคิดแกปญหาและการคิดหลากหลายทางวิชาฟสิกสของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”   อาจารยสุรสิงห  นิรชร   เปนผูวิจัย    ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  
 
  

 
 งดการเรียนการสอนรวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่  
๓๖  ในวันที่  ๑๑ – ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๒   ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ดังนั้น  ที่ประชุมคณบดี  เมื่อวันที่  
๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑   จึงมีมติใหงดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาบัณฑิตในชวงการแขงขันรอบ
มหกรรม  ในวันที่ ๑๒ – ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๒   สําหรับนักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาใหหยุดเรียนไดในวันที่  ๑๑ 
– ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๒   โดยไมถือวาเปนการขาดเรียน และกําหนดใหวันที่  ๑๑ – ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๒  
เปนสัปดาหกีฬาและกิจกรรม 

 
 ขอเชิญคณาจารยสมัครรับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อผูสมคัรรับเลือกตั้ง 

 เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอเชญิคณาจารยรับสมัครเลือกตั้งหรือเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา  ระหวางวันที่  ๑๓ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๑   โดย
กําหนดใหมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ  เปน  ๒ รอบ  รอบแรกเปนการเลือก
ผูแทนสวนงานตามสัดสวนคณาจารย ดังนี ้

๑. สวนงานที่มีคณาจารยประจาํในสังกัดตั้งแต  ๒๑  คน  ถึง  ๑๔๙  คน  ใหมีผูแทนได  ๑  คน 
๒. สวนงานที่มีคณาจารยประจาํในสังกัดตั้งแต  ๑๕๐  คน  ถึง  ๒๔๙  คน  ใหมีผูแทนได ๒ คน 
๓. สวนงานที่มีคณาจารยประจาํในสังกัดตั้งแต  ๒๕๐  คน  ถึง  ๓๔๙  คน  ใหมีผูแทนได ๓ คน 
๔. สวนงานที่มีคณาจารยประจาํในสังกัดตั้งแต  ๓๕๐  คนขึน้ไป  ใหมีผูแทนได  ๔  คน 
๕. สวนงานที่มีคณาจารยประจาํในสังกัดไมถึงเกณฑตาม  ๑) ใหรวมเขาดวยกันใหมีผูแทนได ๑ คน 
ผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตามเกณฑ  ๑)  ถึง ๔)  ใหขอและ 

ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชือ่ผูสมัครไดที่สวนงานของทานเอง  สวนผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามเกณฑ ๕) ใหขอและยืน่ใบสมัครหรือใบเสนอชื่อผูสมัครไดที่สายงาน 
การประชมุ  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   
 ทั้งนี้  เมื่อเลือกตั้งรอบแรกเสร็จ   คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ฯ จะประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งรอบสอง  โดยไมซ้ําสวนงานไดไมเกิน  ๕  ชือ่ 

ขาวจากมหาวิทยาลัย 



 ๙

 ในการเลือกตั้งรอบสองเปนการเลือกตั้งรวมทั้งมหาวิทยาลัย  โดยผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  เลือก 
ผูมีชื่ออยูในบญัชีรายชือ่ผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งรอบสองโดยไมซ้ําสวนงานไดไมเกิน  ๕ ชื่อ 
 คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ฯ  จะสรุปผลการเลือกตั้งรอบสองเปนบญัชีรายชือ่ตามลําดับ
คะแนน และกําหนดใหผูที่ไดคะแนนสูงสุดที่ไมซ้ําสวนงานกนั  ๕  คน  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวาระ
แรกเริ่ม  โดยมกีําหนดการดังนี้ 
 ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๕๑        ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๑    รับสมัครผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง / เสนอชื่อผูสมควรเขารับการเลือกตั้ง 

๘  มกราคม  ๒๕๕๒        วันเลือกตั้งรอบแรก  
๑๔  มกราคม   ๒๕๕๒        ประกาศบญัชีรายชือ่ผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งรอบสอง 
๒๒  มกราคม   ๒๕๕๒        วันเลือกตั้งรอบสอง 
๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒        ประกาศบญัชีลําดับรายชือ่ผูไดรับการเลือกตั้ง 

       และประกาศรายชื่อกรรมการสภา ฯ 
 

 ขยายเวลาการประกวด  “ตราสัญลักษณ  ๑๐๐  ปจุฬา“ 
 ตามที่จุฬา ฯ ไดดําเนินการประกวดคัดเลือกตราสัญลักษณ  ๑๐๐  ป  จุฬา ฯ  เพื่อใชในโอกาส
เตรียมการเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ  ๑๐๐ ป  รวมถึงการจัดทําของที่ระลึกที่เกี่ยวของกับ
งานครบรอบ  ๑๐๐  ป  จุฬา ฯ  นั้น  เนื่องจากผูสงผลงานเขาประกวดมีจํานวนนอย  จึงขอขยายเวลาการรับ
ผลงานออกไปจนถึงวันพุธที่   ๔  กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ ทั้งนี้  ผูสงผลงานสามารถสงไดไมจํากัดจํานวน  โดย
ผลงานที่สงเขาประกวดแตละแบบ  มีทั้งสิ้น  ๔  บอรด  ประกอบดวย 
 -  ตราสัญลักษณสี พรอมขอความภาษาไทย  “๑๐๐  ปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  ขนาด  ๑๐๐%   
ขนาดยอ  ๕๐%  และ  ๒๕%    จัดวางบนกระดาษขนาด  A๓   จํานวน  ๑  บอรด  โดยมีคําอธิบาย
แนวความคิดประกอบ 
 -  ตราสัญลักษณสี พรอมขอความภาษาอังกฤษ  “๑๐๐th   Anniversary  Chulalongkorn  
University”   ขนาด  ๑๐๐%   ขนาดยอ  ๕๐%  และ  ๒๕%    จัดวางบนกระดาษขนาด  A๓   จํานวน  ๑  
บอรด   

-    ตราสัญลักษณ  ขาว - ดํา  พรอมขอความภาษาไทย  “๑๐๐  ปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  ขนาด  
๑๐๐%   ขนาดยอ  ๕๐%  และ  ๒๕%    จัดวางบนกระดาษขนาด  A๓   จํานวน  ๑  บอรด   

-    ตราสัญลักษณ  ขาว – ดํา  พรอมขอความภาษาอังกฤษ  “๑๐๐th Anniversary  Chulalongkorn  
University”   ขนาด  ๑๐๐%   ขนาดยอ  ๕๐%  และ  ๒๕%    จัดวางบนกระดาษขนาด  A๓   จํานวน  ๑  
บอรด  
 ทั้งนี้   ตราสัญลักษณที่ออกแบบควรแสดงถึงความเปนสากล  ควรสื่อถึงความเปนจุฬา ฯ  ในกรณีที่ใช
พระเกี้ยวใหใชพระเกี้ยวตามรูปแบบที่กําหนด    โดยดาวนโหลดไดที่ www,arch.chula.ac.th,  
www.faa.chula.ac.th  หรือ    www.imarch.iofo 
 



 ๑๐

 
 
 

 รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางเหมาจาย  
ดังนี ้

  ๑.  ตําแหนงเจาหนาที่บริการงานชาง  (ไฟฟา)   จํานวน  ๑  อัตรา   วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
มีความรูความสามารถทางดานไฟฟา   

  ๒.  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  (ธุรการ)   จํานวน  ๑   อัตรา  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  ไดแก   Microsoft  Word   Microsoft  Excel   และ 
โปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ  

ผูสนใจสมัครสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย สํานักงานเลขานุการคณะ   
ครุศาสตร  จุฬา ฯ    ไดตั้งแตบัดนี้ – ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๒   ในวันและเวลาราชการ  

 
 ครุศิลป ชวนรวมงาน  Gift  Toys   

 สาขาวิชาศิลปศึกษา   ภาควชิาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  เชิญชวนเที่ยวงาน  Gift  Toys  
ปลอยของ (ไมใช)  เลน  โดยมีกิจกรรมตาง ๆ  มากมาย  อาทิ    ผลิตภัณฑ  Handmade   Exhibition  Studio   
ถายภาพ   body  paint   Fashion  Show   และการแสดงดนตรีจากนักรองชั้นนํา   ศิริศักดิ์  อิทธพิลพาณิชย    
Paradox  slur  The  richman  toy   supersub  เปนตน   
 พบกันไดที่ตึกครุศิลป    ในวันที่ ๗ – ๙   มกราคม   ๒๕๕๒  ตั้งแตเวลา  ๑๖.๐๐  น. เปนตนไป 
  

 ขอขอบคุณ 
 ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  รวมเปนเจาภาพในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศาสตราจารยกิตติคุณ   
เกหลง  ปภาวสิทธิ์   นั้น  รองศาสตราจารย  ณิฏฐารัตน  ปภาวสิทธิ์   อาจารยคณะวิทยาศาสตร จุฬา ฯ  ไดมี
หนังสือขอบคุณดังนี้  “ดิฉันในนามลูกหลานและญาติของศาสตราจารยกิตติคุณ เกหลง  ปภาวสิทธิ์  ผูวายชนม  
ขอกราบขอบพระคุณทานคณบดี  คณาจารยและบุคลากรของคณะครุศาสตร จุฬา    ที่กรุณาใหเกียรติมารวม
พิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมตลอดจนเปนเจาภาพในงานดังกลาว  ดิฉันรูสึกซาบซึ้ง
ที่ทานและคณาจารยตลอดจนบุคลากรและนิสิตไดใหเกียรติและระลึกถึงทานอาจารยเกหลง  ปภาวสิทธิ์” 
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สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการคณะครุศาสตรทกุทานรวมฉลองปใหม 
ในวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๒ 
เวลา  ๑๗.๐๐ น.  เปนตนไป 

ณ   โถงอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   


