
      

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  6/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   4   เมษายน   พ.ศ. 2548 

ฝายบริหารขอเชิญคณาจารยและเจาหนาที่ไปรวมรดน้ําขอพรจาก 
ศาสตราจารย    ทานผูหญงิพูนทรัพย    นพวงศ    ณ    อยุธยา 
ในวันอังคารที่  12  เมษายน   2548    เวลา   11.00  น. 

ณ    บานทานผูหญิง   (สขุุมวิท)   เนื่องในโอกาสวนัสงกรานต 
ทั้งนี้  จะมีรถออกจากหนาอาคารพนูทรพัย  นพวงศ  ณ  อยุธยา 

เวลา   10.30    น. 

 

 แตงต้ังผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิตจฬุา ฯ
 

ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยนิดีกบั 
รองศาสตราจารย   วรีะชาติ   สวนไพรินทร  และ

ผูชวยศาสตราจารย ลัดดา ภูเกยีรติ   ที่ไดรับการแตงตั้ง
จากคณะครุศาสตร  จฬุา ฯ   ใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 
และผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 

ตามลําดับ  ทัง้นี ้   ต้ังแตวันที ่ 1  เมษายน   2548
      

      ขอเชิญรวมรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต 
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     โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปญญา 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   13 – 15  มีนาคม  2548     สํานักงานกิจการนิสิต    คณะครุศาสตร    จัดโครงการปฏิบัติธรรม 

เพ่ือพัฒนาจิตและเจริญปญญา  (รุนที่  10)    ใหกับนิสิตคณะครุศาสตร   ณ   ศูนยพัฒนาจิต  เฉลิมพระเกียรติ    
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจําจังหวัดปทุมธานี  และวัดปญญานันทาราม   ตําบลคลองหก   อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี   ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตมีความรู   ความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาจิตและสามารถปฏิบัติ 
เพื่อใหเปนผูที่มีศีล   สมาธิ   และปญญา   สามารถคิดถูก   พูดถูกและทําถูก  อีกทั้งยังเปนตัวอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน 
 

 สัมมนาสงมอบงานคณะกรรมการนสิติ 

 
 เมื่อวันที่   22  มีนาคม   2548  เวลา  08.30  น.   ณ  หองประชุมสํานักงานกิจการนิสิต  คณบดี   
(รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดการสัมมนาสงมอบงานคณะกรรมการนิสิต 
คณะครุศาสตร  หลังการเปดสัมมนา   อาจารย ชัยธวัช    ไชยง   อดีตรองคณบดีดานกิจการนิสิต   จากนั้นเปนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพแหงตน   และในวันที่   23  มีนาคม   2548  มีการสัมมนาที่  Holiday   Park  เขาใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
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   คณบดีฝากคณะกรรมการนิสิตชดุใหมพัฒนาระเบียบหองเชียร 
 
เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2548   เวลา   08.30  น.   ณ  หองประชุมสํานักงานกิจการนิสิต   คณบดี  (รอง

ศาสตราจารย   ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดการสัมมนาสงมอบงานคณะกรรมการนิสิต    โดยได
กลาวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนิสิตคณะครุศาสตรทั้งชุดใหมและชุดเกา  และขอใหคณะกรรมการนิสิตชุดใหม
ทํางานใหเต็มที่สมกับที่ไดรับความไววางใจ      และใหศึกษาระเบียบของคณะครุศาสตรวาดวยคณะกรรมการนิสิตใหเขา
ตั้งแตวัตถุประสงคในเรื่องการเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและคณะ    ซึ่งเปนบทบาทหนาที่สําคัญมาก  
เพราะชื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนนามพระราชทาน  ซึ่งจะติดตัวนิสิตออกไปขางนอกตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
การเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาและการสงเสริมใหนิสิตฝกฝนการบริหารงานแสดงความสามารถในการ
จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาและมีความรับผิดชอบตออํานาจหนาที่ในขอบเขตของตน     การที่นิสิตไดรับคัดเลือกเปน
คณะกรรมการนิสิตนี้ถือวาไดมีโอกาสเรียนรูมากกวาคนอื่น   และเมื่อมาอยูในตําแหนงนี้แลวก็ควรมีการจัดกิจกรรมใหกับ
เพื่อนที่ไมไดเปนกรรมการไดมีโอกาสเรียนรูดวย     นอกจากนี้คณบดียังขอใหการสัมมนาครั้งนี้เนนในเรื่องของการจัด
ระเบียบหองเชียรปรับใหมีการเสริมสรางความรักความสามัคคี   เปนหองเชียรที่มีความประทับใจ    อีกเรื่องที่ฝากไวคือ  
เรื่องชุมนุมวิชาการที่จะเสริมสรางใหนิสิตมีความสงางาม  ใครเรียนวิชาเอกอะไรตองเกงทางนั้นใหมาก ๆ   ตองเกงทั้งวิธีสอน
และเนื้อหาสาระ  จึงควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมวิชาที่เรียน  ควรมีการตั้งชุมนุมใหมากขึ้น   เชน  ชุมนุม
วิทยาศาสตร   ชุมนุมคณิตศาสตร     ชุมนุมภาษาไทย   ชุมนุมภาษาอังกฤษ   ชุมนุมจิตวิทยา  ฯลฯ   ใหนิสิตมีโอกาสเลือก
ตามความสนใจ    ในปนี้จะมีงานจุฬาวิชาการที่แตกตางจากทุกปคือ  อาจารยและนิสิตจะมีการแสดงผลงานทางวิชาการ
รวมกัน   เราจะตองหานวัตกรรมใหม ๆ  ทําในสิ่งที่ที่อื่นไมมี  รวมทั้งยังฝากเรื่องนิสิตสัมพันธควรมีการเชื่อมสัมพันธกับนิสิต
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรสถาบันอื่นดวย   พรอมทั้งอาจกาวไปถึงสถาบันตางประเทศจะไดเปนการเปดโลกทัศน    ตองการ
เห็นคณะครุศาสตรเปนแหลงเรียนรูของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรของประเทศเพื่อนบาน        นิสิตตองเรียนรูจากโลก
กวางใหส่ิงรอบขางเปนครู   คณะกรรมการนิสิตชุดนี้ควรเปนผูสรางสรรคใหเกิดการเรียนรูทําตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับอยาง
ดีที่สุดอยางมี  “นวัตกรรม”   เพื่อเพิ่มพูนประสบการณสําหรับการทํางานในอนาคตตอไป 

 
 
 

   ศึกษาดูงานสานสมัพันธนสิิตเกา 
 
คณะครุศาสตร   จุฬา  ฯ    ขอเชิญคณาจารยและเจาหนาที่เขารวมโครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธนิสิตเกา

ประจําป   พ.ศ. 2548   ครั้งที ่  1  ในระหวางวันพุธที่   25 - วันจันทรที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548   ณ จังหวัด
ตาก  ลําปาง  เชียงใหม    เชียงราย    และพิษณุโลก   

คณาจารยและเจาหนาที่ทานใดสนใจสงแบบตอบรับไดภายในวันที่  11  เมษายน   2548   ที่คุณกัญญา  อุนไทยแท    
โทร. 82432 - 33     
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 การเปลี่ยนผานการศกึษาไทยกับทิศทางการจัดการศึกษาของรฐับาล 
 
   
    
 
  
 

 

เมื่อวันที่   23   มีนาคม   2548  เวลา  09.00  น.   ณ  หองประชุมนานาชาติ  1   (หอง  405)   โครงการวิจัยการ
เปล่ียนผานการศึกษาไทยสูเศรษฐกิจฐานความรูจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ   เรื่อง   “การเปลี่ยนผานการศึกษาไทยกับ
ทิศทางการจัดการศึกษาของรัฐบาล”   โดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมสัมมนาไดแก    ดร.วิบูลย    แชมชื่น  ประธานอนุ
กรรมาธิการอุดมศึกษา  วุฒิสภา  ดร. จันทรจิรา  วงษขมทอง    อธิการบดีวิทยาลัยคริสเตียน     อาจารยวิทยากร เชียงกูล    
คณบดีคณะนวัตกรรมสังคม    มหาวิทยาลัยรังสิต     พันโทแพทยหญิงกมลพรรณ    ชีวพันธุศรี   ประธานเครือขายพอแม   
และผูปกครองแหงประเทศไทย   ดร.  สิริพร   บุญญานันต   รองเลขาธิการสภาการศึกษา  และรองศาสตราจารย  ดร. 
ไพฑูรย   สินลารัตน   ประธานโครงการวิจัย    ดําเนินรายการโดย  อาจารย  ดร.สรอยสน   สกลรักษ   
 

    ชี้รัฐสรางระบบการศึกษาใหมมาแขงกับโรงเรียน 
 
รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย  สินลารัตน   ในฐานะประธานโครงการวิจัยการเปลี่ยนผานการศึกษาไทยสูยุค

เศรษฐกิจฐานความรูกลาวในการสัมมนาวิชาการเรื่อง    “การเปลี่ยนผานการศึกษาไทยกับทิศทางการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล   ซึ่งจัดเมื่อวันที่   23  มีนาคม   2548   ณ  คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ  วา  สืบเนื่องจากที่คณะครุศาสตรไดรับทุน
สนับสนุนจากสภาวิจัยการศึกษาแหงชาติใหดําเนินการทําการวิจัยเรื่อง   การเปลี่ยนผานการศึกษาไทยสูยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู  และคณะวิจัยไดทําการวิจัยมาระยะหนึ่งนั้น   ผลการวิจัยเห็นวา   ที่สังคมจะเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู
จะตองเปนสังคมที่เรียนรูตลอดเวลาและสรางความรูในสังคมนั้นได   และใชความรูนั้นใหออกมาเปนผลผลิตที่มีคุณภาพ
สามารถแขงขันและสะทอนความเปนไทยได       การศึกษาไทยในปจจุบันจะตองปรับเปลี่ยนอยางจริงจังและกวางขวางทั้ง
ในดานหลักสูตร   การสอน    บทบาทของผูปกครอง  และการบริหารในแนวโนมที่ตองใหอิสระใหมีความคิดริเริ่มและมี
ผลงานออกมา    หากยังเปนเชนเดิมจะไมสามารถสรางคนเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูได    
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นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นประเด็นวานโยบายของรัฐบาลยังไมชัดเจนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเครื่องใน
ระบบการศึกษา  รวมทั้งนโยบายอุดมศึกษาก็ยังมีนอยมาก  แตเนนใหความสําคัญการศึกษาแนวใหมที่ไมใชการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน  เสนอการศึกษารูปแบบใหมใหมีทางเลือกหลายทางปลอยใหการศึกษาในโรงเรียนแขงขันกับการศึกษาระบบ
ใหมไปในตัว  ทั้งนี้ยังมองในเรื่องของระบบ    Admission    เปนแคการเพิ่มคะแนนในระบบเดิม     แตไมไดเปนการ
เปล่ียนระบบการเรียนการสอนเปนโรงเรียนระบบ    Admission  ที่เปนอยูยังใหความสําคัญกับคะแนนไมเปดโอกาสให
เด็กที่มีความสามารถเฉพาะดานเขามหาวิทยาลัยหรือกาวหนาไดยังคงเปนแบบ  Entrance   จําลองใหเปน   
Admission   จริง   หากจะตองเปลี่ยนใหเปดโอกาสเด็กที่มีความชํานาญเฉพาะดาน   เด็กที่มีศักยภาพพิเศษสามารถ
เขามหาวิทยาลัยไดโดยไมบวกคะแนนถึงจะเปนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจริง    

รองศาสตราจารย  ดร. สมพงษ   จิตระดับ   มองวาเรื่องของอุดมศึกษาจะมีการเปลี่ยนผานการศึกษาครั้งใหญ
จากมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต  จะเปนมหาวิทยาลัยในการกํากับของรัฐ     โรงเรียนก็เชนเดียวกันตองพึ่งตนเองได    การ
เปล่ียนผานทางการศึกษาจะเปนมหาวิทยาลัยและเกี่ยวของกับ  IT   ขณะนี้เรากําลังเปลี่ยนผานไปในทางผิดมิติ  คือ  
เปล่ียนผานไปทางธุรกิจศึกษา   พรอมทั้งมองในระบบ  Admission  วาเปนจุดใหญที่จะเปลี่ยนการศึกษา   หากทําดี
การศึกษาก็จะดี 
 

     เยาวชนกับอินเทอรเน็ตใชอยางไรใหปลอดภยัและมีประสทิธิภาพ 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

ตามที่คณะครุศาสตร ไดอนุมัติให  ผูชวยศาสตราจารย  ดร สุชาติ  ตันธนะเดชา   ไปชวยราชการในตําแหนง 
ที่ปรึกษา   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   นั้น  เมื่อวันที่  23  มีนาคม   2548  เวลา  10.30  น.  ณ  หอง
กิจการนิสิต   ผูชวยศาสตราจารย  ดร สุชาติ  ตันธนะเดชา   ไดจัดประชุมวิทยากร  MICT  และ  Microsoft  ในหัวขอ  Child  
Online    และในวันที่   28  มีนาคม  2548  ณ   โรงแรมแชงกรีลา  ผูชวยศาสตราจารย  ดร สุชาติ  ตันธนะเดชา     ไดเปน
ประธานประชุมวิทยากรรวมกับบริษัท  ไมโครซอฟท  ประเทศไทย จํากัด   จัดเสวนา  “เยาวชนไทยกับอินเทอรเน็ต 
ใชอยางไรใหปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”   โดยเชิญนักเรียน  ครู   ผูปกครอง   และรานคาอินเทอรเน็ตมาเสวนา    
ทั้งนี้    มีผูเขารวมงานดังกลาวประมาณ   150  คน 
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 วางพานพุมเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาจฬุา ฯ  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   26  มีนาคม  2548   เวลา  07.00 น.  ณ  พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจา  คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   พรอมผูบริหาร  คณาจารย   และเจาหนาที่   
รวมวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเดจ็พระมหาธรีราชเจา    
เนื่องในโอกาสวนัคลายวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ครบรอบ   88  ป    
 
     ประชมุสัมมนา 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
เมื่อวันที่   25   มีนาคม   2548    เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุม  405    สาขาวิชาอุดมศึกษารวมกับ 

โครงการวิจัยเรื่อง  “นวัตกรรมการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย  จัดโครงการประชุมสัมมนา  เรื่อง  
“นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป”   (Innovations   and   Good    Practices  in   
General    Education)   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประมวลแนวคิดเรื่องนวัตกรรมแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 
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ในหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป   นําแนวคิดไปปรับใชในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย   มีวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมสัมมนา  คือ   ศาสตราจารย  ดร. วิจิตร   ศรีสอาน    รองศาสตราจารย   ดร. กุลธิดา    ทวมสุข    
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแกน   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. นิ่มนวล   ศรีอาด   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม    Dr.  Gilbert   Valentine   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   วิทยาลัยมิชชั่น   และรองศาสตราจารย  ดร. 
ยุพา    วีระไวทยา   ประธานดําเนินงานโครงการบูรณาการวิชาการศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2548   เวลา  09.00 น.   ณ  หองประชุม  101   รองคณบดีดานแผน  งบประมาณและ 

การบริหาร  (อาจารย วิวัฒนชัย   สุขทัพภ)    เปนประธานพิธีเปดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “สาสนวารี  :  น้ําเพ่ือ
ชีวิต    เพ่ือสังคม”   (Message    from    Water)    ซึ่งคณะครุศาสตร  รวมกับ มูลนิธิเสถียรโกเศศ – นาคะประทีป   
รวมกับสํานักพิมพสงวนเงินมีมา  โครงการจิตวิวัฒน   มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ  อาศรมศิลป  โรงเรียนรุงอรุณ   สมาคม
สรางสรรคไทย   (โครงการตาวิเศษ)  ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี   มูลนิธิโลกสีเขียว    โดยมี   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. จุมพล    
พูลภัทรชีวิน   เปนผูกลาวรายงาน         
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   รับมอบสิ่งของบริจาค 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร   18  กุมภาพันธ  2548   คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   พรอมดวย
คณะกรรมการฟนฟูดานการศึกษาในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัยจากคลื่นยักษสึนามิภาคใต  รับมอบชุดการเรียน  จํานวน  
700  ชุด   และชุดแปงสีฟน/ยาสีฟน  พรอมบริจาคเงิน  จํานวน  54,557   บาท  (หาหมื่นส่ีพันหารอยหาสิบเจ็ด
บาทถวน)   เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติสึนามิภายใต  อําเภอตะกั่วปา  จังหวัดพังงา   จากบริษัท   ซีอารวัน  เรดิโอ  
จํากัด    ทั้งนี้   เมื่อเปดภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2548   คณะครุศาสตรจะไดดําเนินการนําไปมอบใหกับผูประสบภัย
ดังกลาวตอไป 
 

   ขอขอบคุณ 
 นางสาวคงคารัตน   กิจจานนท    ขอขอบพระคุณคณาจารย   เจาหนาที่  ที่รวมทําบุญงานสวดพระอภิธรรม
และฌาปนกิจศพคุณแม   สมทรง    กิจจานนท   ณ   วัดปาคลองกุง    จังหวัดจันทบุรี     เมื่อวันที่  11 – 15  มีนาคม  2548 
 

   ฝกอบรม 
 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน   มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา  จัดฝกอบรม  หลักสูตรการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรม  Minitab  ขั้นตน  ในวันที่  20 – 22  เมษายน  2548  (สงใบสมัครภายในวันที่  12  เมษายน  2548)  และ
หลักสูตร  การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  (PAR)   ในวันที่  20 – 24  มิถุนายน  2548  (สงใบสมัครภายในวันที่  31 
พฤษภาคม  2548)    

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  คุณ พิชญสินี    เพียรอนุกูลบุตร   งานฝกอบรมรม   สถาบันพัฒนา 
การสาธารณสุขอาเซียน   มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา   โทร.  02-441-9040- 3  ตอ 38 
 

   การใหทุนอุดหนุนการศกึษา 
 สหกรณออมทรัพยจุฬา ฯ   แจงเรื่อง  การใหทุนอุดหนุนการศึกษา  ประเภททุนสงเสริมการศึกษา   ประจําป   

2548    ใหแกสมาชิกสหกรณออมทรัพย  ครอบครัวละ  1  ทุน ๆ  ละ  2,400   บาท    สมาชิกตองมีเงินเดือนประจําไมเกิน  
16,650  บาท  เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  1  ป   เลขประจําตัวสมาชิกไมเกิน  470811   
 ผูสนใจขอรับใบสมัครไดที่  สหกรณออมทรัพยจุฬา ฯ  หรือคุณเสงี่ยม    จิตจันทรเพ็ญ  โทร. 82530, 82532   
ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่  28  มีนาคม – 27  เมษายน   2548 
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     ปฏิทนิขาว 
 

30  มี.ค.  – 7  เม.ย.   งานกาชาด   ณ    สวนอัมพร 
30  มี.ค.  – 26  เม.ย.    โครงการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    

สยามบรมราชกุมารี     ครั้งที่  14 
8  เม.ย.     ประชุมเจาหนาที่สายสนับสนุน    ณ   หองประชุม   101   อาคาร  3 
12   เม.ย.    รดน้ําขอพร  ศาสตราจารย  ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา   เนื่องในโอกาส 

วันสงกรานต 
3 - 4   พ.ค.    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตวิชาการ   ครั้งที่  1  (จาก  Lab  School  สู  Real   World)    
   ณ   อาคารพอขุนรามคําแหงมหาราช   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
5 – 7  พ.ค.   โครงการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ  (สัมมนาเจาหนาที่)    
7   พ.ค.     ศูนยทดสอบทางการศึกษา  จัดสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย 
9   พ.ค.     ปฐมนิเทศนิสิตใหม    ระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําปการศึกษา   2548 
24  พ.ค.   ปฐมนิเทศนิสิตใหม    ระดับปริญญาบัณฑิต   ประจําปการศึกษา  2548 
 

  สรุปผลการแขงขันกฬีาบุคลากร    ครั้งที่   27 
 

ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดใหมีการแขงขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ครั้งที่     27     
ระหวางวันที่  11 กุมภาพันธ  - 18  มีนาคม  2548  นั้น  คณะครุศาสตร  ไดจัดสงกีฬาและกองเชียรเขาประกวด  สรุปผล  ดังนี้ 

รางวลัชนะเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กีฬาเทนนิส  
ประเภทชายเดี่ยว ชนะเลิศ     รองศาสตราจารย  ศุภฤกษ   ม่ันใจตน 
ประเภทหญิงเดี่ยว ชนะเลิศ     อาจารย  นภนันทน   มนตคงธรรม 
ประเภทชายคู      ชนะเลิศ     รองศาสตราจารย  ศุภฤกษ   ม่ันใจตน  และนายบุญมาก  สระสม 
ประเภทหญิงคู    ชนะเลิศ     อาจารย นภนันทน  มนตคงธรรม  กับนางสาววิจิตร   มาศศิริกุล 
ประเภทคูผสม    ชนะเลิศ      รองศาสตราจารย  ศุภฤกษ   ม่ันใจตน   และ อาจารย  นภนันทน     มนตคงธรรม 
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 ประเภททีม      ชนะเลิศ      รองศาสตราจารย  ศุภฤกษ   ม่ันใจตน   รองศาสตราจารย วิสนศักดิ์   อวมเพ็ง   
         ผูชวยศาสตราจารย  มานิต  โกศลอินทรีย  อาจารย  สุธนะ  ติงศภัทิย    

     อาจารย ดร.พิมาน  ลิมปพยอม   อาจารย  นภนันทน   มนตคงธรรม     
     อาจารยปรีชา   สุริยะ  และอาจารยยรรยงค   สมทรง 

      โดยมีรองศาสตราจารย  ศุภฤกษ   ม่ันใจตน   เปนผูจัดการทีม 
กีฬาโบวลิ่ง 
ประเภทคูสไตรค / คี่สแปร 
เกมสเดี่ยวบุคคลสูงสุด       ชนะเลิศ     อาจารย  พิศาล  แจมจรัสศรี   
กีฬาหมากกระดาน 
ประเภทบุคคลทั่วไป     ชนะเลิศ     นายภัทรพณ     ติดตารัมย 
ผูจัดการทีม  นายอํานวย   ธรรมธร 
 

 รางวลัรองชนะเลศิ 
กีฬาเทนนิส  
ประเภทชายคู      รองชนะเลิศ   อาจารยสุธนะ   ติงศภัทิย   และ อาจารย ดร.พิมาน  ลิมปพยอม 
ประเภทคูผสม    อันดับ  2   อาจารย  สุธนะ  ติงศภัทิย  และนางสาว วิจิตร   มาศศิริกุล 
 
กีฬาสนุกเกอร 

 รองชนะเลิศ  อันดับ  1    ประเภทคูสูงอายุ  90  ป   ไดแก   รองศาสตราจารย   วิรุฬห   ลีลาพฤทธิ์   และ 
รองศาสตราจารย  ดร. ดิเรก   ศรีสุโข 

 รองชนะเลิศอันดับ   2   ประเภททีม  3  มือ  ไดแก ทีมไฟเย็น  ประกอบดวย  รองศาสตราจารย   วิรุฬห    
ลีลาพฤทธิ์   รองศาสตราจารย  ดร. ดิเรก   ศรีสุโข  และนายไชยา  ลิขิตสารวิทย 

 รองชนะเลิศอันดับ   2   ประเภทเดี่ยวทั่วไป     นายไชยา   ลิขิตสารวิทย    
 บิลเลียด  
 รองชนะเลิศอันดับ  1   ประเภทบิลเลียดคู  ไดแก   รองศาสตราจารย   วิรุฬห   ลีลาพฤทธิ์   และ 

รองศาสตราจารย  ดร. ดิเรก   ศรีสุโข 
 รองชนะเลิศอันดับ   2   ประเภทบิลเลียดคู  ไดแก  นายไชยา  ลิขิตสารวิทย  และนายวีระ   นุชประไพ 
 

กีฬาโบวลิ่ง 
ประเภทคูสไตรค / คี่สแปร 
สามเกมสบุคคลสูงสุด        รองชนะเลิศอันดับ   2   อาจารยปรีชา  สุริยะ    
ประเภททีม  รองชนะเลิศอันดับ  1   อาจารยปรีชา   สุริยะ   อาจารยธนยศ   พุทธพงศ   

   อาจารยชาญวิทย   อุปยโส    และอาจารยวิเชียร    หรรษานิมิตกุล 
ประเภททั่วไป   ชาย 
เกมสเดี่ยวบุคคลสูงสุด       รองชนะเลิศอันดับ   2      อาจารยธนยศ   พุทธพงศ   
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 นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศในการแสดงชุดรวมน้ําใจ  และรางวัลชมเชยสําหรับขบวน
พาเหรด   กองเชียร   และลีดเดอร 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 
 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     วัตถุประสงค        :       ๑. เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
        โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                ๓. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธและการประชุม  โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


