
          
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  3/2548 

ประจําวนัจนัทรที่  14  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2548 

ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีแดคณาจารยทีไ่ดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย  ดังนี ้

ชั้นสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)  ไดแก 
1. รองศาสตราจารย   ดร.สุวฒันา  เอีย่มอรพรรณ 

2. รองศาสตราจารย   กิติพงษ  เทียนตระกูล 
3. รองศาสตราจารย   นันทิยา  วงศเสรีพิพฒันา 

4. รองศาสตราจารย    วีระชาติ   สวนไพโรจน 
5. รองศาสตราจารย   สุชาวดี   เอี่ยมอรพรรณ 

ชั้นสายสะพายประถมาภรณชางเผือก  (ป.ช.)  ไดแก 
1. รองศาสตราจารย  ดร.ปุณณรัตน   พิชญไพบูลย 

2. รองศาสตราจารย   ดร. อาชญัญา   รัตนอบุล 
ชั้นสายสะพายประถมาภรณมงกฎุไทย  (ป.ม.)  ไดแก 

1. รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ 
2. รองศาสตราจารย  ดร. วิชุดา   รัตนเพียร 
3. รองศาสตราจารย  มล. อัจจมิา   เกิดผล 

4. รองศาสตราจารย  ภาสิน ี   เปยมพงศสานต 
5. รองศาสตราจารย  สมศรี   เพ็ชรยิ้ม 

 
 

ขอแสดงความยินดี 
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     อาจารยไดรบัเชิญเปนผูอภิปรายนาํประชุม 
รองศาสตราจารย  ดร. ณรทุธ   สุทธจิตต   รองคณบดดีานหลักสูตรและการสอน   ไดรับเชิญจาก  

Washington  University   ใหเปนผูอภิปรายนําในการประชุม   “The   upcoming   5th   Asia – Pacific 
Symposium  on  Music   Education   Research”    เกี่ยวกับการวจิัยทางดนตรี  ระหวางวันที่  14 – 16  
กรกฎาคม   2548    
 

   จัดอบรมผูบริหารอุดมศกึษา 
 สาขาวิชาอุดมศึกษา    ภาควชิานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  
ดวยความรวมมือกับกองการรวมมือกับตางประเทศ   ฝายฝกอบรม  กรมวิเทศสหการ  จัดโครงการฝกอบรม
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  เรื่อง  “Revitalizing    Higher   Education  Management”   ระหวางวันที่  
7  - 25  กุมภาพันธ   2548   ผูเขารับการอบรมเปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ  แถบภูมิภาค
เอเชีย  ไดแก  อัฟกานิสถาน    บังคลาเทศ   ภูฐาน    กมัพชูา  อินเดีย  อินโดนีเซีย   ลาว  พมา  เนปาล  ปากีสถาน   
ฟลิปปนส   ศรีลังกา   เวียดนาม  และไทย 
 โดยมีเปาหมายที่คาดหวังจากการอบรมคอื    เครือขายความรวมมอืของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ในแถบภูมิภาคเอเชีย   เพือ่เสริมสรางความรูและทักษะในการบริหารจัดการอุดมศึกษาและมิตรภาพที่ยาวนาน
สืบเนื่องตอไป   นอกจากนี้ผูเขารับการอบรมจะไดรับความรูและประสบการณจากวิทยากร  จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางผูเขาอบรมและจากการเยี่ยมชมสถาบนัอุดมศึกษา   ในสวนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ   
การจัดการเรียนการสอน  การจัดสรรทรัพยากร  การประกันคุณภาพ  การรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ 
ภาคธุรกิจเอกชน  และการพฒันานิสิตนักศึกษา     ตลอดจนการจัดการนิสิตนักศึกษา     
 

   เชิญรวมงานพบปะสังสรรควันปดภาคเรียน 
ผูชวยศาสตราจารย  นิรันดร    แสงสวัสดิ์   ประธานชมรมอาจารยคณะครุศาสตรแจงวา   “ในปที ่

ผานมามีหลายสิ่งหลายอยางที่ผานเขามาในชีวิตเราที่นํามาทั้งความสุขใจ  เศราโศกเสียใจ   นั้นก็เปนธรรมดาของ
มนุษย  แตอยางไรก็ตาม   ชมรมอาจารยขออวยพรใหทานและครอบครัวประสบแตความสุข  ความเจรญิ  พรอม
ดวยอายุ วรรณะ  สุขะ พละ  ทกุประการ   
 ชมรมอาจารยมีความเห็นวาหลังจากเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นเมื่อปลายปที่ผานมานั้น ทางชมรม ฯ  
เห็นสมควรที่จะจัดงานใหคณาจารยทุกทานไดพบปะสังสรรคในวันศุกรที่   25  กุมภาพันธ  2548   หอง 
ศูนยสารนิเทศ และหองสมัมนา  1  เวลา  15.00 – 18.00  น.  และขอเชิญคณาจารยทุกทานมารวมงาน 
ในแบบที่เปนกนัเอง  และขอเชิญรับประทานอาหาร   เครื่องดื่ม  ขนมและผลไม  โดยความอนุเคราะหจาก 
คณะครุศาสตร   พรอมทั้งความบันเทิงตามอธัยาศัย  และเสีย่งโชคดวยการจับสลาก   ซึ่งทางชมรมอาจารย 
ไดขอการสนับสนุนของขวัญจากคณาจารย  เพื่อนํามาใหสมาชิกไดจับสลาก  โดยรายไดทั้งหมดจากการจับสลาก 
จะนําเขาชมรมอาจารยเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมของชมรมตอไป” 
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 การปฏิรูปการศึกษาตองปฏิรูปการเรยีนรูทั้งโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานและสมดุล 

 
  
 
 

 
 
เมื่อวันที่  21   มกราคม  2548   เวลา  09.00 น.  ณ  หองประชุม  101  อาคาร   3   คณบดี   

รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ    เปนประธานในพิธีเปดการประชุมทางวิชาการเรื่อง  “การปฏิรูป
การเรียนรูทั้งโรงเรียนดวยการวิจัยและพัฒนา”  ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร จุฬา ฯ  รวมกับ  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  คณบดีไดกลาววา  “ในนามคณะครุศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   มีความยินดี 
ที่ไดเปนเจาภาพรวมกับ สกว.  ในการจัดประชุมทางวชิาการครั้งนี้ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของโครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อปฏรูิปการเรียนรูทั้งโรงเรียน  (วพร.)  และการประชุมทางวชิาการไปดวยพรอมกัน  เทาที่อานจาก
บทคัดยอของการวิจัยและการกลาวรายงานทราบวา งานวิจยัโครงการปฏิรูปการเรียนรูยิ่งใหญมากทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในดานเชิงปริมาณมีคูคิดที่เปนนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา  สํานักงานการศึกษา  และ
สถานศึกษาตาง ๆ   100  กวาสถาบัน  มีครูและนักเรียนที่มีสวนรวมในกระบวนการวิจัยจาํนวนมาก  ประมาณ  1%  
ของครูและนักเรียนทั่วประเทศ  สวนในดานคณุภาพมีการวจิยัและพัฒนารปูแบบการปฏิรูปการเรียนรูจํานวน  135  
รูปแบบ  และนาํไปทดลองใชในการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะใน  135  แหง นับวาเปนงานวิจัยที่ตองใชความรู  
ความสามารถ  ความเสียสละ  และฝมือการบริหารจัดการสูงมาก  ในภาพรวมแลวเห็นวาการปฏิรูปการเรียนรูครั้งนี้
มีเร่ืองที่เปนนวัตกรรมที่นาสนใจ  3  เร่ือง  ไดแก  “หนึ่ง  การระดมความรวมมือของบุคลากรในระบบคูคดิ 
หรือพันธมิตรของผูที่สนใจเรื่องการปฏิรูปหลายฝายโดยบุคลากรผูรูจากสถาบันอุดมศึกษา  หนวยงานจดัการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สถาบันอาชีวศึกษา  สถานศึกษา   สอง  กระบวนการที่เนนใหโรงเรียนเปนฐานหลัก  
(School   Based)  ใหโรงเรียนมีสวนรวมคิด  และ  Whole  School  Approach  คือรวมมือและมองทั้งโรงเรียนเปน
เปาหมาย   สาม  ผลลัพธที่เกิดขึ้นเนนไปท่ีการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานและสมดุล  การทําใหไดครบทั้งสามเรื่อง
นี้ตองใชความพยายามอยางมาก  ส่ิงสําคัญตองคิดวาเราไดเรียนรูอะไรจากโครงการนี้  มเีทคนิคอะไรที่ทําใหประสบ
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ความสําเร็จ  ปจจัยอะไรบางทีเ่ปนปจจัยไปสูความสําเร็จเพื่อจะไดนําไปขยายผลเพื่อจะไดไมอยูในตํารา  ทําให
เปนไปไดจริง  มีวิธีการคิด  สานตอ  และคิดหารูปแบบใหม ๆ  เพือ่ใหการปฏิรูปการศึกษากระจายไปอยาง
กวางขวาง” 

หลังจากนั้นเปนการบรรยายโดย ดร.สีลาภรณ  บวัสาย  ผูอาํนวยการฝายชุมชนและสังคม สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    พิธีมอบเกียรติบัตรแกนักวิจัยในชุดโครงการ  วพร.   การนําเสนอผลการวิจัย 
:  2   ป   แหงการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน  อภปิรายกลุมยอยปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนทําไดอยางไร          
 ในวันที่  22  มกราคม   2548  เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  มพีิธีเปด
นิทรรศการ 135 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู   โดยคณบดี   (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   
เปนประธานในพิธีเปด  จากนัน้เปนการประชมุเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ  
 การจัดประชมุทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการและการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เร่ิมจากการที่
คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.)  
ซึ่งมีศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี เปนประธานทั้ง 2 คณะ ไดรวมกันกําหนดนโยบายสงเสริมการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูของคนไทย  โดยใชยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา ตามที่กําหนดไวในพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
2542  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ดวยความรวมมือจากสภา
คณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรจึงไดสนับสนุนดานทุนวิจัยใหแกคณะนักวิจัยของคณะครุศาสตร จุฬา ฯ  
เพื่อดําเนินการชุดโครงการวิจยัและพัฒนาเพือ่ปฏิรูปการเรียนรู เรียกชื่อยอวาชุดโครงการ  วพร. 
 คณะนักวิจัยของคณะครุศาสตร จุฬา ฯ ดําเนินงานโครงการวิจัยแมบท ทําหนาที่ออกแบบ  วางแผน 
การดําเนินงาน และสนับสนุนการดําเนินงานการวิจัยและพฒันาของโรงเรียนในโครงการวิจัยยอย เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน  ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการวิจัยและพฒันาเพื่อสรางองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนควบคูไปดวย ในการดําเนินงานโครงการวิจัยแมบท มีคณาจารยจากสถาบัน
ครุศึกษา และศึกษานิเทศก จํานวน 20 คน  ทําหนาที่ประสานงานระดับทองถิ่น  ในสวนของโครงการวิจัยยอย ซึ่งมี
ทั้งหมด 49 โครงการ  โรงเรียนเปนฝายดําเนินการ แตละโครงการประกอบดวยโรงเรียน 1 - 6 โรงเรียน  โรงเรียนใน
โครงการ  วพร. เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และ
อาชวีศึกษา กระจายอยูทุกภูมภิาคของประเทศ  ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก   ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  และขนาดใหญ
พิเศษ  รวมทั้งสิ้น 135 โรงเรียน  รวมจํานวนบุคลากรในโรงเรียนที่มีสวนรวมในการปฏิรูปการเรียนรูเปนผูบริหาร  
135 คน  ครูประมาณ 6,000 คน  นักเรียนประมาณ 125,000 คน  รวมทั้งผูปกครองของนักเรียนดังกลาว  และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีนกัวิชาการจากภายนอกโรงเรียน  เปนผูใหความชวยเหลือ สนับสนุน 
และสงเสริมการดําเนินงานการวิจัยและพัฒนาของโรงเรียน และรวมเรียนรูกับโรงเรียนอีก 133 คน  เปนอาจารย 
จากมหาวิทยาลัย 46 คน และศึกษานิเทศก 87 คน 
 หลังจากที่โครงการวิจัยยอยดาํเนินการปฏิรูปการเรียนรูเปนเวลา 1 ป  โรงเรียนที่มีความพรอมไดขยายผล
ไปยังโรงเรียนเครือขาย  เทาที่มีขอมูลในปจจบุัน ไดมีการดําเนินการไปแลว ประมาณ 50 แหง  จึงอาจกลาวไดวา 
ชุดโครงการ วพร. มีบุคลากรที่มีสวนรวมในการปฏิรูปการเรียนรูอยางนอยประมาณ 200,000 คน 
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 โครงการวิจัยยอยดําเนินการเปนเวลา  2  ป   ตั้งแตเดือนพฤษภาคม  2545  ถึงเดือนเมษายน   2547  
โครงการวิจัยแมบทดําเนินการลวงหนา 6 เดือน เพื่อเตรียมการและสรุปผลภายหลังอีก 6 เดือน รวมเปนเวลา 3 ป  
ชวงเวลาของการดําเนินงานชุดโครงการ  วพร.ทุกฝายที่เกี่ยวของไดเกิดการเรียนรู สรางสมประสบการณตรง 
ในการดําเนินการวิจัยและพฒันาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ไดนําประสบการณของตน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเขารวมกิจกรรมอันเปนหนทางนําไปสูการขยายประสบการณ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูของคนไทยให
กวางขวางยิ่งขึ้น 
 

 ประชุมคณาจารยคณะครศุาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   1  กมุภาพันธ   2548  เวลา  16.00 น.  ณ หองประชุม   101  อาคาร  3  คณบดี   

(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   เชิญคณาจารยคณะครุศาสตรประชุมเรื่อง   การจัดระบบการ
บริหารภาควชิา/โรงเรียนสาธิต  โดยมีหัวขอท่ีสําคัญไดแก  การจัดทํารายชื่อคณาจารยภาควิชาและสาขาวิชา  
สิทธิในการสรรหาหัวหนาภาควิชาและเสนอชือ่ประธานสาขาวิชา  สิทธใินการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตและ
เสนอชื่อหัวหนาหมวดวิชา/หัวหนากลุมสาระ  องคประกอบของคณะกรรมการประจําภาควชิา  องคประกอบของ
คณะ   กรรมการบริหารหลักสูตร  และเรื่องการจัดระบบระเบียบภายในคณะ  ไดแก   การจัดระบบความปลอดภัย   
การจัดระบบปองกันอัคคีภัย   การจัดระบบสขุภาพอนามัยและสวัสดิการหองอาหาร  และการจัดระเบียบอาคาร
สถานที่และปายประกาศ   
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   ประชุมปฏบัิติการ 
เมื่อวันที่   13   มกราคม   2548   เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  หอง  405  อาคาร  3  คณะ 

ครุศาสตร   จดัอภิปรายพิเศษเรื่อง  “Research – Teacher  Nexus”   โดยไดรับเกียรติจากอาจารยของ    
University   of   Minnesota,  และ    Mccalester  College,  U.S.A.,   Drs.  Finley  Fry,  Paige  Romano  
Anderson   and  Karth – Schai    เปนวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 และเมื่อวันที ่  18   มกราคม   2548   เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ  หอง  405  อาคาร  3  คณะ 
ครุศาสตร   จดัประชุมปฏิบัติการ เร่ือง  “Conducting   Cross   Cultural   Research”   โดยไดรับเกียรติ
จาก   Dr.  Michael   Paige   จาก   University   of    Minnesota,  U.S.A. เปนวทิยากร  
 

 รับมอบเงินชวยการศกึษานิสิตผูประสบภัยคลื่นสึนาม ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  27   มกราคม  2548  เวลา 10.30  น.  ณ  หองคณบดี  รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ ์  
ศิริบรรณพิทักษ  (คณบดี)  รับมอบเงนิจํานวน  120,000  เยน  (438,720  บาท)   จาก  Mr. Couselor  
Eiichi  yokoyama,  Chilf of  the  Headquarter of   citizens  campaign   และ  Mr. Counselor  Masto  
yokoyama, Vice –Chilf  Secretary   เพื่อชวยเหลือดานการศึกษากับนิสิตที่ประสบภัยจากคลื่นยกัษสึนามิ   
โดยมีผูแทนจากสถานทูตญีปุ่นประจําประเทศไทย   เปนผูประสานงาน 
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 ครุศาสตรรับมอบทุน 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อวันที่   4  กมุภาพันธ   2548   เวลา  10.30  น.  ณ  หองคณบดี    คณบดี (รองศาสตราจารย   

ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   รับมอบเงินบริจาคจํานวน  34,000  บาท   จากนางแพมเมลา  ลัคนา   บุนนาค    
สําหรับเปนทุนใหนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยจํานวน  2  ทุน  ๆ  ละ  17,000  บาท   โดยแบงใหเปนรายเทอม  ๆ   
ละ   8,500  บาท 
 

 หนวยประชาสัมพันธดูงานที่ไปรษณียไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เมื่อวันที่  20  มกราคม  2548    เวลา  13.30  น.  ณ  บริษัท  ไปรษณียไทย  จํากัด   คณะกรรมการ
เครือขายประชาสัมพนัธ  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  เยีย่มชมงานดานการประชาสมัพันธ  บริษัท ไปรษณีย
ไทย  จํากัด   ทั้งนี้  มีเจาหนาที่จากหนวยประชาสัมพันธของคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ รวม
เปนคณะกรรมการเครือขายและเยี่ยมชมงานครั้งนี้ดวย 
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  ขอแสดงความยินดี 
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ นายนิธิพงศ    กิมาวหา   4683703927 นิสิต
สาขาวิชาพลศึกษา   ในโอกาสไดรับเหรียญเงินกีฬารักบี้   ประเภท   7  คน  จากการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 32  “สุรนารีเกมส”  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนเจาภาพ    ระหวางวนัที ่ 8 - 15 
มกราคม 2548   ณ  จังหวัดนครราชสีมา   
 

  เหตุการณภยัพิบัติ “สึนามิ” 
 ตามที่มีเหตุการณธรณีพิบัติ   (คลื่นสึนามิ)  เมื่อวันจันทรที่   26  ธันวาคม  2547 นั้น มีนิสิตคณะ 
ครุศาสตรที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณดังกลาวชื่อ นางสาวศรินทร  พัฒนศิริ   นิสิตชั้นปที่  ๒  
สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จากเหตุการณดังกลาวบานพัก
อาศัยซึ่งเปนสถานที่ประกอบอาชีพคาขาย     เสียหายหมดทั้งหลัง และมีญาติเสียชีวิตทั้งหมด 5 คน ปจจุบัน
บิดา-มารดาของนิสิตอาศัยบานของญาติที่เสียชีวิตอยู และยังไมไดประกอบอาชีพใหมใด ๆ ทั้งสิ้น และ
ขณะนี้ครอบครัวนิสิตไดรับการชวยเหลือเบื้องตนดังนี้ 
   ไดรับจากรัฐบาล     เปนเงิน  20,000   บาท 
   ไดรับจากสํานักงานกิจการนิสิตคณะครุศาสตร 

      จัดสรรจากเงินทุนคณะฯ    เปนเงิน  10,000   บาท 
   ไดรับจาก อ.ชัยธวัช    ไทยง    เปนเงิน  10,000   บาท 
   ไดรับจากรุนพี่-รุนนอง และเพื่อน ๆ    เปนเงิน   35,000   บาท 
 และในขณะเดียวกันไดแจงไปทางมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดรับความชวยเหลือในระยะยาวตอไป
เรียบรอยแลว        ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยูในขั้นตอนพิจารณา ดังนั้นหากทานใดมีความ
ประสงคจะชวยเหลือนิสิตดังกลาว   ขอความกรุณาแจงความจํานงไดที่สํานักงานกิจการนิสิตคณะ 
ครุศาสตร   อาคาร   3   ชั้น   2   ไดตลอดเวลา 
 

  คณาจารย-นิสิต ลงพื้นที่แจกจายอุปกรณ 
 ตามที่คณะครุศาสตรไดจัดใหมีโครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจชวยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติจาก
คลื่นยักษ    ในพื้นที่  6  จังหวัดภาคใตนั้น คณาจารยและนิสิตประมาณ  20 คน ไดรวมภารกิจในการ
ปฏิบัติงาน คือการนําอุปกรณ     การเรียน ตํารา ชุดนักเรียนไปแจกจายรวมทั้งสิ้น  33  โรงเรียน โดยอาศัย
เงินและสิ่งของบริจาคจากฝายตาง ๆ ที่คณะครุศาสตรไดรับและไดนําไปบริจาคที่โรงเรียนบานกะหลิม 
จังหวัดภูเก็ต  โรงเรียนบานน้ําเค็ม  จังหวัดพังงา  ฯลฯ    ซึ่งทางโรงเรียนบานกะหลิมไดมีจดหมายขอบคุณมา
เมื่อวันที่  12   มกราคม   2548  แลว  
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 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลยั 
 หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  (หนวยการเงินเจาหนาที่เดิม)  งานบริหารทั่วไป   คณะครศุาสตร  แจงวา    
ขณะนี้ใกลถึงเวลาขอกรอบอตัราพนักงานมหาวิทยาลัยใหมแลว  หากหนวยงานใดมคีวามจําเปนตองการ
อัตรากําลังเพิม่/เปลี่ยนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยขอใหเสนอเหตุผลความจําเปนในการขอกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลยัตามแบบฟอรมที่ไดสงใหภาควิชา/หนวยงานแลว   พรอมสงคืนหนวยบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  ภายในวันที่  25   กุมภาพันธ  2548  เพื่อจะไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตาม
ระเบียบจุฬา ฯ  วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2539   ของคณะครุศาสตรพิจารณาตอไป 

 รับสมัครงาน 
คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางเหมาจาย   

ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ    วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร  พาณิชยศาสตร  
กฎหมาย   เศรษฐศาสตร   คณิตศาสตร  อักษรศาสตร  สถิติ  สังคมวิทยา   สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสาร
ศาสตร   นิเทศศาสตร   ส่ือสารมวลชน  จิตวิทยา   ศิลปศาสตรการศึกษา  และรัฐศาสตร   มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในระดับดี   และตองมีพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่  หนวยการเจาหนาที่   สํานักงานเลขานุการ  คณะครุศาสตร   
จุฬา ฯ    โทร. 02-218-2433    ในวันและเวลาราชการ    ตัง้แตบัดนี้  - 25   กุมภาพันธ      2548 
 

 Website  สํานักบริหารการรับ – จายเงนิภาครัฐ 
 กรมบัญชีกลางไดจัดทําเว็บเพจของสํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ ภายใตเว็บไซดของ
กรมบัญชีกลาง  (www.egd.go.th/prad)  เพือ่เปนศูนยรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการจายตรงเงินเดือน  คาจาง
ประจํา   บําเหน็จ  บํานาญ   ขาวสารความคบืหนาแผนงาน/งานโครงการ   แผนปฏิบัติการในปงบประมาณ  2548 
– 2549  และขอมูลอันจะเปนประโยชน  แกผูรับเบี้ยหวัด   บําเหน็จ  บํานาญ  ขาราชการ  ลูกจาง สวนราชการ  
กบข.  กสจ.  และธนาคารตาง ๆ   และเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารกับสํานัก ฯ   สามารถเขาไปไดที่   
www.cgd.go.th/prad 
 

 โครงการวิจยับูรณาการ  “จากหิ้งสูหาง”   
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  (วช.)   กําหนดการจัดงานเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน 

โครงการวิจัยบรูณาการ  “จากหิ้งสูหาง”    ครั้งที่  2  ระหวางวันที่  9 – 10   มีนาคม   2548   ณ หอง
บางกอกคอนเวนชั่นเซน็เตอร   โรงแรมโซฟเทล  โดยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอความกาวหนาของ
โครงการวิจัยบรูณาการตาง ๆ   ที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน ฯ   กิจกรรมประกอบดวย การสัมมนา  ประชุม
และนิทรรศการการนําเสนอโครงการวิจัย   โดยไมเสียคาใชจายใด  ๆ  ทั้งส้ิน 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  กองสงเสริมการวิจัย   โทร.  02-570-0109,  02-561-2445 ตอ  459 
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แนะนําหนังสือใหม 
 
ธรรมวิทยา                                             
บรรณาธิการ :  ผูชวยศาสตราจารย   อมรา   รอดดารา 
จํานวน   261   หนา        ราคา  170  บาท 

  ธรรมวิทยา  มิไดนําเสนอเพียงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  แตไดบูรณาการเนื้อหาอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามาเปนพื้นฐานและเชื่อมโยงไปสูการนับถือพระพุทธศาสนาในสังคมไทยและสังคมโลก
ดวย   สาระสําคัญในหนังสือเลมนี้จึงประกอบดวยประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติ    ความรู
เร่ืองพระไตรปฎก  หลักธรรม  ศาสนพิธี  รวมทั้งบทบาทความสําคัญของพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 
  ในสวนของหลักธรรมนั้น  ไดเลือกหลักคําสอนที่เปนแกนของพระพุทธศาสนามาเรียบเรียงเพื่อ
นําไปสูการฝกอบรมจิตควบคูกับความรูในดานเนื้อหาสาระ   อันเปนเปาหมายที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูใน
เร่ือง  “ธรรมวิทยา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอเชิญชวนเขารวมกฬีาบคุลากร   ครัง้ที่  27 
 คณะครุศาสตร  ขอเชิญชวนคณาจารย  และบุคลากร  เขารวมแขงขันกีฬาบุคลากร  ครั้งที่  27  :   
กีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคี   ในวนัที่  11  กุมภาพันธ – 18  มีนาคม  2548  โดยในปนี้ม ี
การแบงประเภทกีฬาทั้งสิ้น  14  ชนิดกีฬา  ไดแก  เทนนิส  บิลเลียดและสนุกเกอร  กีฬาทางน้ํา  กอลฟ  ฟุตบอล   
แบดมินตัน  กฬีาฮาเฮ  วอลเลยบอล   เปตอง   โบวล่ิง  เทเบิลเทนนิส  ตะกรอ  หมากกระดานและกรีฑา 

สลากกาชาด จุฬา ฯ   ชิงเบนซ   C180 
 

ขอเชิญผูสนใจรวมงานกาชาด 
ระหวางวันที่  30  มีนาคม – 7  เมษายน    2548    

 
และสามารถซือ้สลากกาชาดจุฬา ฯ  ใบละ   100   บาท  

 
ไดที่   สาํนักงานเลขานกุารคณะ   โทร.  82416   

โดยรางวัลจะออกในวนัที ่7  เมษายน  2548  เวลา  22.00 น.   
ณ  สวนอัมพร 
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 ภาษาดี  มีอนาคต 
 หนวยวิรัชกิจและกิจการพิเศษ    คณะครุศาสตร   จฬุา ฯ   จัดใหมีการอภิปรายเรือ่ง   “ภาษาดี    
มีอนาคต”   ในวันศุกรที่   18  กุมภาพันธ  2548  เวลา  09.00 – 11.00  น.  ณ  หอง   401  
อาคาร  3   คณะครุศาสตร   จฬุา ฯ    ใหกับนักเรียน  นิสิต  นกัศกึษา  อาจารย  และผูสนใจทัว่ไป   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูฟงการอภิปรายไดทราบถึงความสําคัญของความสามารถในการใชภาษาที่ม ี
ตอการทํางานและความกาวหนาในการทาํงาน   ตลอดจนชองทางและโอกาสในการทํางานที่ตองใช 
หรือไดใชความรูความสามารถในการใชภาษาที่ตนเองมอียู    เพื่อกระตุนใหผูฟงการอภิปรายโดยเฉพาะ 
ผูที่อยูในวัยเรยีนไดขวนขวายฝกฝน  และพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาของตนเองในขณะที่
กําลังศกึษาอยู 
 ทั้งนี้   หนวยวรัิชกิจและกิจการพิเศษไดเรียนเชิญวทิยากรที่มีความรูและประสบการณที่เปนที่
ยอมรับมารวมอภิปรายจํานวน  4  ทาน  จากตางสาขาวชิาชีพ   อันไดแก   ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   ผูประกาศขาวโทรทศัน    โฆษกงานสโมสรสนันบิาตที่ทําเนียบรัฐบาล    
หัวหนาพนกังานตอนรับประจําเทีย่วบิน    บริษัท   การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  และผูเชี่ยวชาญ
การตางประเทศจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผูสนใจสามารถเขาฟงการอภิปรายครั้งนี้ไดโดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด  หากตองการเขาฟง 
เปนหมูคณะขอไดโปรดแจงรายชื่อหรือจาํนวนใหหนวยวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   
ไดทราบลวงหนา   ภายในวนัพุธที ่ 16  กมุภาพนัธ   2548   เพื่อสํารองทีน่ั่ง  โทร.  02-218-2551  หรือที่  
intered@chula.ac.th  

 
 
 

กิจกรรมคณะครุศาสตร 
 
1 – 21    กมุภาพันธ   2548 
    โครงการทดสอบดนตรีสากล ประจาํป    2548  (คร้ังที่  1)    ณ   คณะครุศาสตร   

    (สอบถามรายละเอยีดไดที่   :  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา โทร.  02-218-2558)  
 
7 – 25  กุมภาพันธ   2548 
 โครงการฝกอบรมผูบริหารสถาบนัอุดมศึกษา เร่ือง   Revitalizing   Higher   Education 
Management   ณ   คณะครุศาสตร  

(สอบถามรายละเอียดไดที่ : สาขาวิชาอุดมศึกษา  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ
ทางการศึกษา  โทร  02- 218-2693) 
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11  กุมภาพนัธ - 18  มีนาคม2548 
 กีฬาบุคลากร คร้ังที่   27  ณ   สนามกีฬาจุฬา ฯ 

(สอบถามรายละเอียดไดที่  : งานบริหารทั่วไป  โทร.  02 – 218- 2417, 02- 218 – 2433) 
 
18   กุมภาพนัธ   2548   
 การอภิปรายเรื่อง  “ภาษาดี   มีอนาคต”   ณ  หอง   401   อาคาร  3  คณะครุศาสตร 

(สอบถามรายละเอียดไดที่  : หนวยวิรัชกจิและกิจการพเิศษ  โทร.  02 - 218- 2551) 
 
19 - 25  กุมภาพันธ   2548 
 โครงการศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด 

(สอบถามรายละเอียดไดที่ : โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม โทร. 02-218-2742) 
 

25   กุมภาพนัธ   2548  
 งานพบปะสังสรรควันปดภาค    ณ คณะครุศาสตร  

(สอบถามรายละเอียดไดที่ : ชมรมอาจารย  โทร.02- 218-2433) 
 
11  - 22  มีนาคม 2548  
 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา  ณ  สมาพนัธรัฐสวิส 

(สวิสเซอรแลนด)  และสาธารณรัฐอิตาลี 
(สอบถามรายละเอียดไดที่ : สาขาวิชาบรหิารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย   การจัดการ 
และความเปนผูนําทางการศึกษา  โทร. 02 – 218 -2405)    

 
7 -  25   กุมภาพันธ   2548  
 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางเหมาจาย ตําแหนงเจาหนาที ่

พนกังานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ  
(สอบถามรายละเอียดไดที่ : หนวยการเจาหนาที ่โทร. 02- 218 -2433)   

 


