
      

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  8/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   16   พฤษภาคม    พ.ศ. 2548 

คณบดี   (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ)     และ
หัวหนาภาควชิาหลกัสูตร  การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา 

(ผูชวยศาสตราจารย   ดร. พิมพนัธ     เดชะคุปต) ไดรับแตงตั้งจาก
บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  เปนคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรสหสาขาวชิาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ 
(สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) 

 

     อาจารยไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการ ฯ 

 
      ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุมาล ี   ชิโนกลุ    ไดรับแตงตั้งจาก

บัณฑิตวทิยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เปนผูอํานวยการหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต   สาขาวิชาองักฤษ เปนนานาชาติ 

(สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 
 

      

   อาจารยไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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     อาจารยไดรับแตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการ ฯ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา  สหสาขาวิชาประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  (สหสาขาวิชา/
หลักสูตรนานาชาติ)   มีคณาจารยคณะครุศาสตรไดรับแตงตั้ง   ดังนี้ 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  สุมาลี   ชิโนกุล    เปนประธานอนุกรรมการ 
 2.  รองศาสตราจารย  ดร.  สุมิตรา   อังวัฒนกุล    เปนรองประธานอนุกรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย   จันทรทรงกลด    คชเสนี  สุทธิพิบูลย  เปนอนุกรรมการ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย   ดร. อาภัสรา    ชินวรรโณ   เปนอนุกรรมการ 
 

     การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภทคณาจารยประจํา  พ.ศ.  2548 
 
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา   ไดดํารงตําแหนงมาจะครบวาระในวันที่  18   

กรกฎาคม   2548   เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   วาดวยการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา   จึงมีมติกําหนดใหเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภทคณาจารยประจํา 

โดยผูสนใจสมัครรับเลือกตั้งขอรับใบสมัครไดที่  หนวยสารบรรณ   คณะครุศาสตร   หรือสายงานการ
ประชุม  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   จุฬา ฯ  และยื่นใบสมัครพรอมรูปถายขนาด   2  นิ้ว  2  รูป  ดวยตนเอง
ที่สายงานการประชุม   สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  ไดตั้งแตวันที่  1 – 10 มิถุนายน   2548  ในวันและเวลา
ราชการ    ทั้งนี้   ในวันจันทรที ่ 4  กรกฎาคม   2548   เปดทําการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแตเวลา  08.30 – 
15.00  น. 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถลงคะแนนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไว   ใหลงคะแนนลวงหนาไดที่หนวย
เลือกตั้งประจําของคณะ    โดยมี  3   หนวยเลือกตั้งคือ    หนวยเลือกตั้งประจําคณะครุศาสตร  (อาคารพูนทรัพย นพวงศ   
ณ  อยุธยา)   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  และฝายมัธยม     ไดตั้งแตวันที่  27  มิถุนายน  -  1  กรกฎาคม   2548    
 

   การขอเบิกเงิน 
 
 หนวยการเงิน    คณะครุศาสตร   แจงวา  ผูที่ยืนเรื่องขอเบิกเงินที่หนวยการเงินของคณะ  (งบเงินทุน)   สามารถ
ตรวจสอบเช็คที่ไดรับอนุมัติแลว  หรือตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ไดที่  www.edu.chula.ac.th/finance 
 

     โครงการรวมพลงัเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาไทย 
 
คณะครุศาสตร  รวมกับ  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  (สมศ.)   จัดโครงการ  “รวมพลัง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย”  ครั้งที่  7/2548     ในวนัพุธที่  1   และวันพฤหัสบดีที่   2   มิถุนายน   
2548   ณ   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย     ผูสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   งานวิจัยและบริการวิชาการ    คณะครุศาสตร   
โทร.  02 – 218 – 2548  - 50  
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กําหนดการ 
 

วันพุธที่   1    มิถุนายน   2548      ณ     หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
เวลา  09.00 – 09.30  น.   พิธีเปดและบรรยายพิเศษ   เรื่อง   “กลยุทธการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย”     

โดย    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา  (ฯพณฯ  ดร.อดิศัย    โพธารามิก) 
เวลา  09.30 – 1200  น.   การบรรยายพิเศษ    เรื่อง   “ทิศทางการประเมินรอบสอง”    

โดย   ผูอํานวยการ  สมศ.  (ศ.ดร. สมหวัง    พิธิยานุวัฒน) 
เวลา  13.00 – 16.00 น. การเสวนา   เรื่อง  “มองไปขางหนา  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย” 
   โดย ศ.นพ.  จรัส    สุวรรณเวลา    ศ.นพ. วิจารณ   พานิช ศ. ดร. วิจิตร    ศรีสอาน 
   ผูดําเนินรายการ   :   คณบดีคณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  (รศ.ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ) 
 
วันพฤหัสบดีที่   2   มิถุนายน   2548 
เวลา  09.00 – 11.30  น.   การเสวนาเรื่อง    การประเมินเพื่อพัฒนาการรับรองมาตรฐานการศึกษา  (พ้ืนฐาน) 
ณ  หอประชุมจุฬา ฯ โดย     ดร. จํารัส   นองมาก  (ผูแทน  สมศ.)   คุณวนิดา   จันทรวงศ  (บ.สหสิกขมาตร)     
               อ. มีนา  รอดคลาย  (รร. จิตรลดา)     
   ผูดําเนินรายการ   :   ผศ.ดร. พิมพันธ    เดชะคุปต 
เวลา   13.00 - 16.00   น. ระดมความคิดเรื่อง    “การประเมินเพื่อพัฒนาการรับรองมาตรฐานการศึกษา”  (พื้นฐาน) 

ผูดําเนินรายการ   :   ผศ.ดร. สุชาดา    บวรกิติวงศ 
 
 
เวลา  09.00 – 11.30  น.   การเสวนาเรื่อง    การประเมินเพื่อพัฒนาการรับรองมาตรฐานการศึกษา  (อาชีวศึกษา) 
ณ  หอง    503    โดย      รศ.ดร. ชนะ   กสิภาร   (ผูแทน  สมศ.)     
อาคารบรมราชกุมารี นายเริงจิตต  มีลาภสม  (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  อุบลราชธานี)   

นายบัญชา   เกิดมณี  (นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย) 
   ผูดําเนินรายการ   :   ดร. คมศร    วงศรักษา 
เวลา   13.00 - 16.00   น. ระดมความคิดเรื่อง    “การประเมินเพื่อพัฒนาการรับรองมาตรฐานการศึกษา”   

(อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)          ผูดําเนินรายการ   :   ดร. อุทัย     ดุลยเกษม 
 
 
เวลา  09.00 – 11.30  น.   การเสวนาเรื่อง    การประเมินเพื่อพัฒนาการรับรองมาตรฐานการศึกษา  (อุดมศึกษา) 
ณ  หอง    302    โดย      ศ.ดร.  สุรินทร     เศรษฐมานิต   (ผูแทน  สมศ.)     
อาคารบรมราชกุมารี ศ.ดร. พจน   สะเพียรชัย   (ผูประเมินภายนอก) 

ดร. อุทัย    ดุลยเกษม  (คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ม.วลัยลักษณ) 
   ผูดําเนินรายการ   :   อ.ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ 
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      บริการอยางไรใหประทับใจผูรบับริการ   รุนที่   2 
  
 เมื่อวันที่   28  เมษายน   2548  คณะครุศาสตรจัดโครงการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ  เรื่อง  “บริการ
อยางไรใหประทับใจผูรับบริการ   รุนที่  2”   ณ    หอง   106   อาคาร  2   โดยมี  อาจารย วิวัฒนชัย   สุขทัพภ    
รองคณบดีดานแผน  งบประมาณและการบริหาร   เปนประธานในพิธีเปด   พรอมกลาววา    โครงการดังกลาว 
เปนโครงการที่คณะผูบริหารคิดตั้งแตเริ่มรับตําแหนง   โดยมองวาทุกหนวยงานมีความสําคัญหมด   โดยเฉพาะบุคลากร 
สายสนับสนุนทุกคนเปรียบเสมือนฟนเฟองของคณะ  และเนื่องจากหลายสิ่งเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาจําเปนอยางยิ่ง 
ที่บุคลากรจะตองมีความรูเพิ่มเติมควบคูไปกับส่ิงที่เปล่ียนไป   เพื่อรับความรูใหม ๆ   ที่เกิดขึ้น 
 รองคณบดีดานแผน  งบประมาณและการบริหารกลาวตอไปวา  ในอนาคตคณะจะมีการปรับเปล่ียน 

งานอาคารสถานที่      ดังนี้ 
 1)  จะมีการปรับยายงานหลักสูตรและการสอนจากอาคาร   1  ไปอาคาร  6  ซึ่งจะมีการปรับปรุงอาคาร    6   
ใหม  และจะปรับงานหลักสูตรและการสอนที่อาคาร  1   เปนเหมือนสวนหนา   ที่เปนดานตอนรับดานแรกของคณะ    
โดยมีนโยบาย     One  Stop   Service     2)  ปรับปรุงโรงอาหารใหมีสุขลักษณะที่ดี  อาหารอรอย  บริการดี  ราคายุติธรรม  
พรอมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  มีระบบดูดควันที่ดี     3)  ปรับบริเวณอาคาร  3  สรางหอง  Center   สําหรับ   รปภ.     
4)   ปรับบริเวณลานไทรใหเปนที่พักผอนของนิสิต   พรอมทั้งจัดระเบียบวิธีดูแลสวนสวยดวย    โดยเห็นวาคณะครุศาสตร
จะตองมีสภาพแวดลอมที่ดูดีและสวยทุกดาน    

ทั้งนี้ ยังกลาวถึงในเรื่องของวิธีการประเมินผลการเลื่อนขั้นดวย    และในวันที่   29 – 30   เมษายน   2548    
เปนการทัศนศึกษานอกสถานที่   ณ  จันทบุรี 
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       ปฐมนิเทศนสิิตวชิาปฏิบัติการวิชาชีพครูและประชุมอาจารยนเิทศก 
 
 เมื่อวันที่   3  พฤษภาคม   2548   เวลา   09.00  น.    ณ  หองประชุม   101  อาคาร   3   งานดานหลักสูตรและ
การสอน จัดปฐมนิเทศนิสิตวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู   โดยมี  รองคณบดีดานกิจการนิสิตรักษาราชการแทนคณบดี   
(รองศาสตราจารย  กรรณิการ   สัจกุล)   เปนประธานในพิธีเปด   ในการนี้  คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์   
ศิริบรรณพิทักษ)   ไดฝากขอคิดวา  “ในการที่นิสิตไดมาฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูครั้งนี้แสดงวานิสิตไดประสบความสําเร็จ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพครู   มีความพรอมและความมั่นใจ  การจัดวิชานี้เพื่อใหนิสิตมีความมั่นใจสูงขึ้นและนิสิตจะไดมี
ความเชี่ยวชาญ  เปนที่ทราบดีอยูแลวสังคมยุคใหมเราเรียกวา  สังคมฐานความรูคือมีความรูและภูมิปญญาที่เพียบพรอม
ดวยคุณธรรม   ซึ่งจะเปนปจจัยสูความสําเร็จสวนตัวและการงาน  พรอมทั้งคาดวาเมื่อนิสิตจบการศึกษาจะรักษาคุณภาพ
การปฏิบัติวิชาชีพไดตลอดไป    

สําหรับอาจารยนิเทศอยากใหอาจารยทุกคนชวยกันนิเทศกนิสิตอยางใกลชิด    โดยใชวิธีการเชิงบวกในการจูงใจ  
และใหกําลังใจนิสิตใหสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพสมดังวัตถุประสงคของคณะที่วา   คือ   
ความเรืองปญญา   คุณธรรม  เปนมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตทุกระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากนั้นรองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ    สุทธิจิตต)    บรรยายพิเศษ  
เรื่อง “วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูและการเตรียมตัวของนิสิตกอนปฏิบัติการวิชาชีพ”   จากนั้น   เปนการบรรยายเรื่อง 
“คุณธรรมและจริยธรรมของการปฏิบัติการวิชาชีพครู”    โดย   พระเทพโสภณ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  และในภาคบายเปนการเสวนาเรื่อง   “ชีวิตนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูในยุคสังคมแหงการเรียนรู  โดย   
รองศาสตราจารย   วนิดา    เอกแสงศรี    ผูชวยศาสตราจารย   ดร. พิมพันธ    เดชะคุปต   และอาจารย  พ.ต. ราเชน  มีศรี  
รวมเสวนา 
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และในวันที่   4  พฤษภาคม   2548   ณ   หองประชุม   401   อาคาร  3   เปนการประชุมอาจารยนิเทศก 
คณะครุศาสตร   เพื่อใหอาจารยไดรับทราบนโยบายและการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 

 
       การบริการอยางไรใหประทับใจผูรับบริการ   รุนที่   1 

 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่    5   พฤษภาคม    2548   เวลา   09.00 น.   ณ  หองทานตะวัน   ศุภาลัยปาสัก   รีสอรท   จังหวัดสระบุรี
คณะครุศาสตร  จัดสัมมนาโครงการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ  รุนที่   1  แกบุคลากรสายสนับสนุน   หัวขอเรื่อง  
“บริการอยางไรใหประทับใจผูรับบริการ”   มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับใหมีความคิดและ
ตระหนักในเรื่องของการบริการดวยใจ  และคุณคาของการใหบริการตลอดเวลา   รวมทั้งตระหนักถึงการใหบริการระหวาง
กันเองในหนวยงานดวยมิตรจิตมิตรใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  และทํางานอยางมีความสุขสนุกอยูกับงาน   โดยเชิญวิทยากร
จากสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน 
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   ปฐมนิเทศนสิิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา     ปการศกึษา    2548 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่    9  พฤษภาคม   2548   เวลา  09.00  น.  ณ   หองประชุม   101  อาคาร  3    งานหลักสูตรและการสอน

จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม  ระดับบัณฑิตศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ปการศึกษา   2548   กิจกรรม
ประกอบดวย  วิดีทัศนแนะนําคณะครุศาสตร   จากนั้น  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. 
ณรุทธ     สุทธจิตต)    รองคณบดีดานกิจการนิสิต  (รองศาสตราจารย   ดร. กรรณิการ  สัจกุล)   และประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  (นายวารินทร    สินสูงสุด)    แนะนําระบบการศึกษาและกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   โดยมี  อาจารย 
ชุติมา   พงศวรินทร   ดําเนินรายการ   จากนั้นเปนการแนะนําการใชบริการทางการศึกษาของคณะครุศาสตร  และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดย  ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  (นางสาวสุวิมล   ธนะผลเลิศ)    

 
 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  (นายอนันต   ชูยิ่งสกุลทิพย)  และผูแทนจากศูนยการเรียนรูดวยตนเองจากสถาบัน
ภาษา  จากนั้นเปนการเสวนา   “การเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพและมีความสุข”   โดยวาที่ดุษฎีบัณฑิตและ
วาที่มหาบัณฑิต   ปการศึกษา   2547   และมหาบัณฑิต   ปการศึกษา  2546   หลังจากเสร็จเสร็จส้ินการสัมมนา  เปน 
“รายการจามจุรีศรีจุฬา”    และในชวงบายเปนการแนะนําภาควิชา  หลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

   ขอขอบคุณ 
 
 นางวรรณพร    แสงพยัคฆ   เจาหนาที่สํานกังานหลักสูตรและการสอน  ขอขอบคุณคณาจารย  และ
เจาหนาที่ทุกทาน ที่รวมทําบุญและสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพคุณแมเพียร    จารุภูมิ   ณ วัดสมเกลี้ยง    จังหวัด
นนทบุรี   เม ื่อวันที่  25 – 30  เมษายน    2548 
 

   ปฏทิินกิจกรรม 
 
วันที่    21 – 28   พ.ค.     2548  โครงการอบรมผูประเมินภายนอก   รุนที่   2/2548 
วันที่        24       พ.ค.     2548  ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตศึกษา 
วันที่    25 – 30   พ.ค.     2548  โครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธนิสิตเกาประจําป    2548  ครั้งที่  1 
วันที่        31       พ.ค.     2548  ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร 
วันที่      1 – 2     มิ.ย.     2548  โครงการ  “รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย” 
วันที่          4       มิ.ย.     2548  สายสัมพันธบานกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

ขอเชิญคณาจารยทุกทานเขาประชุม 
คณาจารยประจําปการศกึษา    2548 
ในวันอังคารที่      31     พฤษภาคม   2548 

เวลา  13.00   น. 
ณ   หองประชุม   101  อาคาร   3 

 
รายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 


