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รายปกษ          ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  วันจนัทรท่ี   ๑๓  มนีาคม   ๒๕๔๙ 

 
 
 

สํานักงานวิจยัและบริการวิชาการ  ศูนยสนับสนนุงานดานการศกึษาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  และศูนยพัฒนาวิชาชีพครูรวมกับ  เครือขายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี     จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   
เพื่อเฉลมิฉลองเนื่องในวโรกาสครองราชยครบ   ๖๐  ป  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช   ในวันที่  ๒๖ – ๓๑  
มีนาคม   ๒๕๔๙  ณ  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ     โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูและผูบริหารโรงเรียนมีความรู   ความสามารถ 
ในการจัดการศกึษาแผนใหมที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ  และการจัดการศกึษาอยางมีคณุภาพ  มีความรู ความสามารถ 
ในการออกแบบแผนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูไดอยางมคีุณภาพ   มีความรู   ความสามารถ  ในการพัฒนาและใชสื่อ 
การสอน และแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม   และมีความรู  ความสามารถ  ในการเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลตามแนว 
การจัดการศกึษาแผนใหมอยางมีคณุภาพ  ผูเขาประชุมประกอบดวยครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ี  ในจังหวัดยะลา   ปตตานี  และนราธิวาส  
จํานวน   ๑๔  แหง 

 
  
 
  

 สํานักงานวิจยัและบริการวิชาการ  และสํานักงานหลักสูตรและการสอน   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   
จัดโครงการบริการวิชาการประชาคมวิชาชีพครูเพื่อนอมถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว   
ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบตัิครบ   ๖๐  ป   โดยมีระยะเวลาในการอบรมระหวางเดือนพฤษภาคม  -  ธันวาคม   ๒๕๔๙   
วัตถุประสงคเพื่อนอมถวายเปนราชสักการะและเปนกตัญกูตเวทิตาธรรมแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาส 

จัดอบรมเชงิปฏบิตัิการ 

สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
จัดโครงการบริการวิชาการ 
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ทรงครองสิริราชสมบตัคิรบ  ๖๐  ป    สนับสนุนสงเสริมใหคณาจารยของโรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ 
แกเพื่อนครูรวมอาชีพไดชวยกันพัฒนาการศกึษาของประเทศชาติ   ใหคณาจารยของโรงเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูกับเพื่อนครูรวมอาชีพ   ประโยชนในการจัดการศกึษาใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหบรรลุ
พันธกิจของมหาวิทยาลยัในการถายโอนองคความรูกับสาธารณะเพื่อชวยพัฒนาสังคมไทยไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
ในประชาคมโลก 

         
 

 ประชาคมครุศาสตร   ขอตอนรับ  อาจารย  บุณฑริกา   บูลภักดิ์   และอาจารย  นันทรัตน   เจริญกุล   
สังกดัประจําภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศกึษา   
 

 
 

 
งานแผนและงบประมาณ   คณะครุศาสตร    ไดยายสํานักงานกลับมาอยูทีช่ั้น  ๒  สํานักเลขานุการคณะ   

อาคารพูนทรัพย  นพวงศ   ณ   อยุธยา  (ตึก ๑)   ตามเดมิแลว   และขอแจงหมายเลขเบอรโทรศพัทเพื่อติดตอ   ดังนี ้
 ๑)  ผูชวยคณบดีดานแผนและงบประมาณ    เบอรโทร. ๘๒๔๑๙ 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญาพิมพ  อุสาโห) 
 ๒)  ผูชวยคณบดีดานการประกนัคุณภาพ    เบอรโทร. ๘๒๔๓๙ 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ) 
 ๓)  งานแผนและงบประมาณ     
       หัวหนางาน   นางสาวคงคารตัน  กิจจานนท  เบอรโทร. ๘๒๔๒๐ 
              นางสาวสุรภรณ  คลายวงษ   เบอรโทร  ๘๒๔๓๕ 
 ๔)  หนวยประกันคุณภาพ       
        หัวหนาหนวย  นางสาวจุฑารัตน  ตาปนานนท  เบอรโทร. ๘๒๔๒๑ 
        นายวรรณแสงชัย  แซเฮง   เบอรโทร. ๘๒๔๓๕ 
 ๕)  หนวยสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือขาย   
       หัวหนาหนวย   นางมนตธิดา  กงัวลทรัพย   เบอรโทร. ๘๒๔๓๗ 
       นายชัยชนตัถ  ชาญศิลปกลุ   เบอรโทร. ๘๒๗๑๓ 
       นายสมศักดิ์  แซโงว   เบอรโทร. ๘๒๗๑๓  
 ๖)  โทรสาร   ๘๒๔๓๘ 
 
 
 
 

ยินดีตอนรับ 

งานแผน ฯ  แจงเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท 
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 เมื่อวันที่   ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐  น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๑   อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง  สํานักงานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   จัดสมัมนาระดับประเทศเรื่อง  “ยุทธศาสตรวิรัชกิจเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอุดมศกึษา”   โดยมี  ผูชวยรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี   (นายสรจักร     
เกษมสุวรรณ)    เปนประธานในพิธีเปด  “ขาพเจารูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดมีโอกาสมารวมการสัมมนาระดับประเทศ 
ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัในครั้งนี้  และขอแสดงความชื่นชมกับคณะครศุาสตรผูจัดงานสมัมนา   
ในความพยายามและความมุงมัน่ที่จะผลักดันใหงานวิรัชกิจของมหาวิทยาลยัเจริญกาวหนา  อันจะสงผลใหการอุดมศึกษา
โดยรวมเปนเคร่ืองมือสําคัญทีม่ปีระสิทธิภาพ  ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศตอไป 
 รัฐบาลปจจุบัน  ภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  มคีวามมุงมั่นที่จะ  
"สรางโอกาสเพือ่อนาคต วางรากฐานใหมใหแกประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง"   
อีกทั้ง  "ใหความสําคัญแกการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมใหมคีวามสมดุลมากยิ่งขึ้น  สรางภูมิคุมกันใหแกระบบ
เศรษฐกิจ และปฏิรูปการศกึษาเพื่อนําไปสูสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู"  วิสยัทัศนของรัฐบาลท่ีกลาวมานี้ ไดนําไป 
สูการปฏิรูปการอุดมศกึษาในปจจุบัน  ซ่ึงมีวัตถปุระสงคเฉพาะเพื่อใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  เปนแหลงผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ  ตลอดจนเปนแหลงวิชาการในการผลติองคความรู 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู   
 ดังเปนที่ประจักษตลอดระยะเวลาที่ผานมาชานาน  สถาบันอุดมศกึษาทั้งในและตางประเทศไดรับความคาดหวงั
จากสังคม  ทั้งในฐานะที่เปนแหลงสั่งสมวิทยาการ  แหลงผลิตทรัพยากรมนุษย   และแหลงอางอิงของแผนดิน ความสําคัญ
ของการอุดมศึกษาที่กลาวมานีป้รากฏดังที ่John Masefield ไดกลาวไวในบทกวตีอนหนึ่งในปครสิตศกัราช ๑๙๔๖ ที่
มหาวิทยาลยั   Sheffield   วา 

There are few earthly things 
more splendid than a university... 
In these days of broken frontiers 

ยุทธศาสตรวิรัชกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ฯ 
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and collapsing values... 
When dams are down 

and the floods are making misery... 
When every future looks somewhat grim... 

And every ancient foothold 
has become something of a quagmire... 

Wherever a university stands it stands and  
shines... 

Wherever it exists, the free minds of men, 
urged on to full and fair inquiry, 

may still bring wisdom into human affairs. 
      

ในยามนี้ทีค่วามกาวหนาทางดานวิทยาการสื่อสาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ทําใหขอมูล
ขาวสารตางๆ  สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดอยางรวดเร็ว  เปนเครือขายที่ไรพรมแดน  ตลอดจนการเคลื่อนยายแรงงาน เงินทุน 
และสินคาเปนไปอยางเสรมีากขึน้  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร  และนําโลกสูยุคแหงการจัดระเบียบใหม   
ทั้งในมิตคิวามสมัพันธระหวางประเทศ เศรษฐกิจและสังคม  ประเทศไทยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก   
จําตองเรงปรับเปลี่ยนบทบาท  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการดําเนินการดานตางๆ  เพื่อใหกาวทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง  
และสามารถแขงขันกับนานาประเทศทั่วโลก  การอุดมศกึษาจึงเปนความหวัง  และที่พึ่งพาทางสติปญญาไมยิ่งหยอนไปกวา
เมื่อ ๖๐ ปที่ผานมาดังจารกึไวทีม่หาวิทยาลยั Sheffield  และนับวันเมื่อปญหาที่มวลมนุษยชาติเผชิญในอนาคตมคีวาม
ซับซอนยิ่งขึ้น  ความคาดหวังนีก้ค็าดวาจะยิ่งทวีตาม  
 
 
 
 
 
 
 เปนที่นายนิดีวาผูที่มสีวนเกีย่วของโดยตรงกับการจัดการอดุมศกึษาในประเทศไทย  ไมวาจะเปนกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือหนวยงานในกํากับอยางสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  รวมท้ังมหาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชน  ตางมคีวาม
มุงมั่นเรงรัดการปฏิรูปการอุดมศกึษาใหตอบรับความคาดหวังดังกลาวมา  ไมวาจะเปนการปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหาร
จัดการ  การพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการดานคุณภาพการศึกษา  การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการวิจัย  
การปฏิรูประบบการเงินของอุดมศึกษา  และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร  และแมวาการดาํเนินการขับเคลือ่นการ
ปฏิรูปการอุดมศกึษานี้จะยังอยูในชวงตน  แตก็มผีลการดําเนินการปรากฏชัดเปนรูปธรรมอยู 
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 หากแตมีประเดน็สําคัญอยางนอยอีกหนึ่งประเด็น  ที่สมควรจะไดรับการพิจารณา  ซึ่งขาพเจาเล็งเห็นวาเปนหัวใจ
ของการสัมมนาในวันนี้โดยแท  ก็คือบทบาทงานวิรัชกิจของมหาวิทยาลยัที่พึงประสงคในการปฏิรูปการอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนา  สิ่งที่ควรจะไดรับการทบทวนก็คือการดาํเนินงานวิรัชกิจที่ผานมา  อีกทั้งที่จะมีข้ึนในอนาคต  เหมาะสมแลวหรือไม
กับศกัยภาพของหนวยงานและบุคลากรที่ขาพเจาเช่ือวามีอยู     

อนึ่งการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร  สื่อการเรียนการสอน  ขอสนเทศทางการศึกษา  นักศึกษา  คณาจารย นักวจัิย
และบุคลากร  การใหความสะดวกแกผูที่จะเขามาศกึษา  ฝกอบรมหรือดูงาน  การสนับสนุนทนุการศกึษาและการวิจัย 
ตลอดจนการจดัสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัตกิารรวมกัน เปนตน  ที่ดําเนินการอยูแลว เปนงานวิรัชกิจในลักษณะทั่วไป  หรือ
มีเปาหมายหรือยุทธศาสตรกําหนดไวลวงหนาชัดเจน  ที่จะนําผลที่ไดไมวาจะเปนองคความรูหรอืประสบการณมาใชในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาและการปฏิรูปการอุดมศกึษาดังกลาวขางตน  อีกนัยหนึ่งกค็ือผูทีม่ีสวนเกี่ยวของจะตองเรง
ทบทวนหรือไม  วางานวิรัชกิจในปจจุบันมุงเนนการขยายเครือขายความรวมมอืในดานปริมาณหรือมุงในสมัฤทธผิลที่จะ
ไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อตอบสนองนโยบายหรือเปาประสงคของสถาบันอุดมศึกษา   
 ภาพรวมของงานวิรัชกิจในปจจุบันที่ขาพเจาไดกลาวมา  อาจไมสะทอนถึงความแตกตางระหวางมหาวิทยาลยัไม
วาจะเปนของรัฐหรือเอกชนหากพิจารณาเปนรายสถาบัน  ขาพเจาเชื่อวามีหนวยงานดานวิรัชกจิของสถาบันอุดมศกึษาทั้งใน
กรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคบางแหง  ที่ดําเนินงานดานกิจการตางประเทศมาอยางตอเนื่องสมบทบาท  และเปน
พลังขับเคลื่อนทีส่ําคัญใหสถาบนัตนสังกัดเจริญรุดหนาตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  ประสบการณที่นายกยองของสถาบัน
เหลานี้นาที่จะศึกษาและสงเสรมิใหมกีารแลกเปลี่ยน  เพื่อขยายผลไปยังสถาบนัอุดมศกึษาอื่น   
 ขาพเจาตระหนักดีวาสถาบันอุดมศกึษาตางมีทศิทางในการพัฒนาตามความถนดัหรือศกัยภาพของตน  หากแต
ความพยายามทีจ่ะทําใหเกิดเอกภาพในหมูสถาบันอุดมศกึษาทัว่ประเทศ ๑๓๕ แหงก็เปนสิ่งจําเปน  ทั้งนี้เพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาในฐานะผูกํากับดูแล  ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นได  และการสัมมนาในวันนี้ก็นาที่
จะเปนหนึ่งในความพยายามดังกลาวมา 
 รัฐบาลชุดปจจุบันเองก็มคีวามพยายามที่จะสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝายในเชิงบูรณาการ  
เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดและลดความซ้ําซอนที่ไมจําเปน  ความรวมมือตางสถาบันในงานดานวิรัชกิจและการจัดตั้ง
เครือขายระดับบุคคลและสถาบันจึงมีความสําคัญยิ่ง  ทั้งนี้ขาพเจาไมอาจเนนย้ําความสัมพันธระหวางบุคคลวา  เปนปจจัย
สําคัญหนึ่งของความสําเร็จในการทํางานมากไปกวาที่ทุกทานในที่นี้ตระหนักดอียูแลวได   

 
 

  
 
 
 
 
 
 

เดินรับอรุณเพื่อกองทุนจุฬา ฯ



 ๖

 เมื่อวันเสารที่  ๒๕  กุมภาพันธ   ๒๕๔๙  เวลา ๐๕.๓๐  น.  ณ   จุฬา ฯ  คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธ์ิ    
ศิริบรรณพิทักษ)   รวมกับ
คณะผูบริหาร และ
คณาจารยจุฬา ฯ  เดินรับ
อรุณเพื่อกองทุน จุฬา  ฯ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๔๙   เวลา  ๑๕.๓๐  น.  ณ  หอง
ประชุม  ๑๐๑  อาคาร  ๓   สํานักงานหลกัสตูรและ 
การสอน  โดย  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย    ดร. ณรุทธ    สุทธจิตต)   ไดเชิญ
ผูบริหารจากบริษัท  ไทยโอเลฟนส  จํากัด  (มหาชน)   ในโครงการไตรภาคีรวมพฒันาคุณภาพการศึกษา   ตําบลมาบตาพุด  
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  มาช้ีแจงขอมูลในการไปปฏิบัตกิารวิชาชีพครูของโรงเรียนในโครงการมาบตาพดุ ฯ  จังหวัดระยอง  
ใหนิสิตที่ออกปฏิบัตกิารวิชาชีพครู 
 

 
 
 

 สมาคมวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศไทยจัดโครงการฝกอบรม   ๓  หลักสตูรคือ    
 ๑)  หลักสูตร  “การใชโปรแกรม  โปรแกรมทางสถิตสิําหรับการวจัิยทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร”   ใน
วันที่  ๒๒ – ๒๔  มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 ๒)  หลักสตูร “การประเมินแผนงานและโครงการ”   ในวันที่ ๒๗ – ๒๙  มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 ๓)  หลักสตูร “การพัฒนานักวิจัย”  ในวันที่   ๒๔ – ๒๖ เมษายน  ๒๕๔๙ 

โครงการฝกอบรม 



 ๗

 ผูสนใจติดตอสอบถามไดที่   สมาคมวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศไทย   คณะครุศาสตร  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – 
๒๕๗๘ 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายศุภศรณ   สุวจนกรณ    นักเรียนชั้น   ม.๖/๒  และทีมงาน ควารางวัลซอฟตแวรระดับเอเชียแปซิฟกใน
โครงการ   The  Asia  Pacific  Information  and  Communication  Technology  Award  ๒๐๐๕  (APICTA) สรางช่ือ
ใหกับประเทศไทยดวยผลงานเกม “สงครามหุนรบ” หลังจากที่ไดรับรางวัลที่ ๑ ในงานประกวด โครงงานพัฒนาซอฟตแวร
ระดับประเทศ(NSC)  ๒ ปซอน คือ ป ๒๐๐๓,  ๒๐๐๔  และไดรับเกียรติเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงในระดับเอเชีย 
แปซิฟก ระดับนักเรียน    ลาสุดในงานประกาศผลรางวัลเอเชีย แปซิฟก ไอซีทีอวอรด  ๒๐๐๕  หรือ อะพิกตา ซึ่งจัดข้ึนที่
โรงแรมเชอราตัน จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่  ๑๖ - ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ ไซเบอรแพลนเน็ต สามารถควารางวัลสราง
ช่ือเสียงใหกับประเทศไทย  โดยไดรางวัลลําดับที่  ๑  คูกับประเทศศรลีังกา  จากผลงานซอฟตแวรเกม   ในสาขา  Secondary  
Student  Project 

โครงการเอเชีย แปซิฟก ไอซีทีอวอรด   ๒๐๐๕  ซ่ึงจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๖ -๑๙ กุมภาพันธ  
๒๕๔๙  นี้ โดยการสนับสนุนของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ   หรือ ซิปา   ทั้งนี้   มีสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย หรือ เอทีซีไอ (The  Association  of  Thai  ICT  
Industry : ATCI) เปนผูประสานงานโครงการ และสนับสนุนการสงผลงานของผูชนะการประกวดของประเทศไทยในแตละ
สาขา เขารวมงาน The  Asia  Pacific  Information  and  Communication  Technology  Award  ๒๐๐๕ (APICTA) 
ดวย ทั้งนี้ มีตัวแทนจากประเทศตางๆเขารวมการแขงขันถึง ๑๕ ประเทศดวยกันไดแก ออสเตรเลีย  บรูไน ฮองกง อินเดีย  
อินโดนีเซีย  เกาหลี  มาเกา  มาเลเซีย  พมา  ฟลิปปนส  สิงคโปร  ศรีลังกา  ไทย   เวียดนาม    และจีน  

"นกัเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม"  ควาอะพิกตา อวอรด 



 ๘

 สําหรับการแขงขันในงานเอเชียแปซิฟคไอซีทีอวอรด ๒๐๐๕ ครัง้นี้ แบงการแขงขันออกเปน ๑๕ สาขา 
ไดแก  Education & Training,  Healthcare,  E-Government & Service, Security, Industrial  Applications, 
Communications  Applications, Financial  Applications,  General  Applications, Media  and  Entertainment, 
Tourism  and  Hospitality, Applications  and  Infrastructure  Tools, Research  and  Development,  Start - up  
Company, Tertiary  Student  Project   และ  Secondary  Student  Project  
 

 
 
 

๑. หนังสือเร่ือง  การจัดการเรียนรู  เพ่ือพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียน 
    บรรณาธิการ  :  รศ.ดร.เอมอัชฌา   วัฒนบุรานนท                ราคา  ๘๕  บาท 

การมสีุขภาพ  เปนพื้นฐานสําคญัยิ่งตอการพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ    อารมณและ 
สังคมของแตละบุคคล        ซ่ึงจะสงผลตอการพฒันาประเทศชาติไมวาจะเปนการพัฒนาทางการศึกษา  เศรษฐกจิ    และ
การเมือง  การจดัการเรยีนรู  ทั้งทางดานการจดัสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ   การบริหารสุขภาพ  การเรียนการสอนสขุศึกษาและ
การบริหารงานสุขภาพในโรงเรียน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูบริหาร  คณาจารย  นักเรียน   และบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนไดเรยีนรูและตระหนักถึงความสําคญัของงานสุขภาพในโรงเรียน          ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไปสูเสนทางแหงการมี
สุขภาพดีของทุกคนนั่นเอง 
 
๒. หนังสือเรื่อง  การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
    บรรณาธิการ  :  รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี     ราคา  ๒๕  บาท 
  การจัดการเรียนรู  โดยผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูเปนแนวทางหนึ่งที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตกิารศกึษา  หมวด ๔  มาตรา  ๒๔๐๕  ซ่ึงผูสอนในทุกระดับการศกึษา  ควรนําไปประยุกตใชการจัดการ
เรียนการสอนของตน    หนังสือเลมนี้ใหแนวทางไว    ๔  แนวทาง  ไดแก    (๑)  ผูสอนนําผลการวิจัยมาใชในการสอน        
(๒) ผูเรียนศกึษาผลการวิจัยที่เกีย่วของกับเรื่องที่เรียนรูเพื่อขยายขอบเขตความรู  (๓) ผูสอนใชกระบวนการวิจัยในการสอน  
และ  (๔)   ผูเรียนทําวิจัยในเรื่องที่เรียนรู     ซึ่งในการดําเนินการตามแนวทางทุกแนวทางดังกลาว    ลวนตองใชทั้ง
ผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยควบคูกันไป   เพียงแตแนวทางแตละแนวมีจุดเนนตางกัน     จึงเปนทางเลือกใหผูสอนได
เลือกใช      ตามความเหมาะสมกับสภาพการณและขอจํากัดของตน 

 
 

 
 
 
 

แนะนําหนังสือใหม   

ขอเชิญคณาจารยคณะครุศาสตร 
เขารวมประชุมในวันอังคารที่   ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 
(รายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป) 



 ๙

    “ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี    www.edu.chula.ac.th 
 

     ประชาคมครศุาสตร    จดหมายขาวรายปกษภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   กําหนดออกวันจันทรที ่  ๒  และ  ๔  ของเดือน 
     วัตถุประสงค        :    ๑.  เพือ่นําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจยั  การบริการวชิาการ  และกิจกรรมสําคัญของ 
           นักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที ่ และคณาจารย  คณะครศุาสตร 
                             ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                            ๓.  เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฒันาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗   โทรสาร   ๐ – ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘ 


